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2012. évi . . . törvény

egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések
tilalmával összefüggő módosításáról

§

(1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006 .
évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv .) 3 . §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) A cég elnevezésében nem szerepelhet

a) olyan személy neve, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszere k
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában vezet ő szerepet töltött be, vagy

b) olyan kifejezés vagy olyan szervezet neve, amely a XX . századi önkényuralm i
politikai rendszerrel közvetlenül összefüggésbe hozható .”

(2) A Ctv . 4 . §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki :

„(6) A cégbíróság eljárása során vizsgálja a cégnév 3 . § (6) bekezdésében foglaltakna k
való megfelelését, és kétség esetén köteles beszerezni a Magyar Tudományos Akadémi a
állásfoglalását .

(7) A (6) bekezdéstől eltérően nem kell beszerezni a Magyar Tudományos Akadémia
állásfoglalását, ha a bejegyzés alapjául szolgáló kérelemből és az okiratokból egyértelműen
megállapítható, hogy a bejegyezni kívánt cégnév a cég természetes személy tagjának nevére
való utalást tartalmaz.”

(3) A Ctv . 53 . (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A változást illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehe t
bejelenteni a cégbíróságnak, ha a változás állami vagy önkormányzati döntés alapján a cég
székhelyének (telephelyének, fióktelepének) más megye illetékességi területéhez val ó
csatolására vagy a cégjegyzékbe bejegyzett helységnév, utcanév, illetve házszám változásár a
vonatkozik. A cég a változást annak bekövetkezését követő 180 napon belül köteles
bejelenteni a cégbíróságnak.”

(4) A Ctv. a következő 131/D. §-sal egészül ki :

„131/D. § Az egyes törvényeknek a XX . századi önkényuralmi rendszerekhez köthető
elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló 2012 . évi . . . törvény (a továbbiakban:
Törvény) hatálybalépését megelőzően bejegyzett azon cégek, amelyeknek cégneve vag y
rövidített neve nem felel meg a 3 . § (6) bekezdésében foglalt előírásnak, a cégjegyzékben
vezetett adataik első változásakor, de legkésőbb 2014. január 1-jéig kötelesek cégnevük
megváltoztatására .”



2. §

(1) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010 . évi CLXXXV.

törvény (a továbbiakban: Mttv.) II . Fejezet „Általános rendelkezések” alcíme a következő
41/A. §-sal egészül ki :

„41/A. (1) Sajtótermék és médiaszolgáltatás elnevezésében, illetve címében ne m
szerepelhet

a) olyan személy neve, aki a XX, századi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában vezető szerepet töltött be, vagy

b) olyan kifejezés vagy olyan szervezet neve, amely a XX . századi önkényuralmi
politikai rendszerrel közvetlenül összefüggésbe hozható .

(2) A nyilvántartásba vételi eljárás során a Hivatal vizsgálja az (1) bekezdésben foglal t
feltételek teljesülését . A nyilvántartásba vételi eljárás során a Hivatal — a nyilvántartásb a
vételi eljárással összefiiggő bírósági eljárás során a bíróság — kétség esetén köteles beszerezn i
a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását .”

(2) Az Mttv. 46 . (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(A nyilvántartásba vételt a Hivatal visszavonja, ha)

„b) a bejelentett sajtótermék címe egy korábban nyilvántartásba vett, és a bejelenté s
időpontjában a nyilvántartásban szereplő sajtótermék címével azonos, illetve ahhoz a z
összetéveszthet őségig hasonlít, vagy ha a sajtótermék elnevezése a 41/A . § (1) bekezdésébe n
meghatározott követelményeknek nem felel meg .”

3 . §

(1) A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefügg ő eljárás i
szabályokról szóló 2011 . évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Ectv.nyt.) 36 . §-a a
következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki :

„(4a) A szervezet elnevezésében nem szerepelhet

a) olyan személy neve, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában vezető szerepet töltött be, vagy

b) olyan kifejezés vagy olyan szervezet neve, amely a XX. századi önkényuralmi
politikai rendszerrel közvetlenül összefüggésbe hozható .

013) A bíróság eljárása során vizsgálja a szervezet elnevezésének a (4a) bekezdésbe n
foglaltaknak való megfelelését, és kétség esetén köteles beszerezni a Magyar Tudományos
Akadémia állásfoglalását .”



(2) Az Ectv.nyt . 36. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(S) Ha a szervezet neve nem felel meg a névkizárólagosság, a névvalódiság vagy a
névszabatosság követelményének, továbbá a (4a) bekezdésben foglalt követelményeknek, a
bíróság felhívja a kérelmezőt, hogy a létesítő okirat módosításával jelöljön meg olyan nevet ,
amely megfelel a jogszabályi követelményeknek . ”

(3) Az Ectv.nyt. a következő 99/A. §-sal egészül ki :

„99/A. § (1) Az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhe z
köthető elnevezések tilalmával összefiiggő módosításáról szóló 2012 . évi törvény (a
továbbiakban: Törvény) hatálybalépését megel őzően bejegyzett azon szervezetek - az
alapítványt ide nem értve –, amelyeknek elnevezése nem felel meg a 36 . § (4a) bekezdésében
foglalt elő írásnak, a Törvény hatálybalépését követő, a nyilvántartásban szereplő adataik első
változásakor, de legkésőbb 2014. január 1-jéig kötelesek a szervezetek nevéne k
megváltoztatására ,

(2) A Törvény hatálybalépését megelőzően bejegyzett azon alapítványok esetében,

amelyeknek elnevezése nem felel meg a 36 . (4a) bekezdésében foglalt előírásnak, az

alapítók a Törvény hatálybalépését követ ő , az alapítvány nyilvántartásban szerepl ő adatainak

első változásakor, de legkésőbb 2014. január 1-jéig kötelesek az alapítvány nevének
megváltoztatására.

(3) A Törvény hatálybalépését megelőzően bejegyzett azon szervezetek - az
alapítványt ide nem értve —, amelyeknek székhelyében a közterület neve a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvénynek a Törvénnyel megállapított
14 . §-a miatt módosul e változást követően, a nyilvántartásban szereplő adataik első
változásakor, de legkésőbb 2014. január 1-jéig kötelesek a szervezet székhelye enne k
megfelelő módosítására .

(4) A Törvény hatálybalépését megelőzően bejegyzett azon alapítványok esetében ,
amelyeknek székhelyében a közterület neve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011 . évi CLXXXIX. törvénynek a Törvénnyel megállapított 14 . §-a miatt módosul, az
alapítók e változást követően, az alapítvány nyilvántartásban szerepl ő adatainak első
változásakor, de legkésőbb 2014. január 1-jéig kötelesek az alapítvány székhelye enne k
megfelelő módosítására.”

4. §

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban : Ötv.) 14. §-a a következő szöveggel lép hatályba :

„14. (1) A 13 . § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részlete s
szabályait, ha e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák .

(2) A 13 . (1) bekezdés 3 . pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény
nem viselheti



a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy

b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi
politikai rendszerre közvetlenül utal .

(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a
közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos
Akadémia állásfoglalását ."

5. §

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII . törvény módosításáról, valamint a hiteles
tulajdonlap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996 . évi LXXXV . törvény 32/C. §
(1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki :

(Tárgyánál fogva dUmentes.)

„m) az ingatlan közigazgatási címének közterületnév-változás miatt történő átvezetése
iránti megkeresés alapján indult eljárás díja, ha az eljárás megindítására a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 14 . (2) bekezdésébe foglalt
tilalomba ütközés miatti közterületnév-változás miatt kerül sor.”

6.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992 . évi LXVI.
törvény az „A személyi azonosító” alcíme a következő 13/A. §-sal egészül ki :

„13/A. § A helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés miatt költözésse l
nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és
lakcímről szóló hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerin t
illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére .”

7 . §

Ez a törvény 2013. január 1-jén lép hatályba.

8. §

E törvény

a) 2. §-a az Alaptörvény IX . cikk (3) bekezdése ,

b) 4 . §-a az Alaptörvény 31 . cikk (3) bekezdése

alapján sarkalatosnak minősül .
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