
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

gg0l Hivatala

2004 f OV 2 3 Módosító javaslat

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról
és a hírósági cégeljárásról szóló 1997 . évi CXLV. törvény, a Polgári perrendtartásról
szóló 1952 . évi 111. törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosításáról szóló
T/12494 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 1 . §-ának alábbi módosítását javasolom :

"(3) A Ctv. 12. §-a (3) bekezdésének k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép,
egyben a Ctv . 12. §-ának (3) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki :

[A cégjegyzékben fel kell tüntetni a következő, a közhiteles nyilvántartás, illetve a
hitelezők védelme szempontjából jelentős adatokat is:]

„k) a cég tagja (részvényese) vagyoni részesedésének lefoglalását, továbbá a cég tagja
(részvényese) vagyoni részesedésére vonatkozóan a büntetőeljárásban alkalmazott biztosítási
intézkedés, illetve zár alá vétel elrendelését,

l) ha a jogi személy ellen olyan eljárás van folyamatban, amelyben büntetőjogi
intézkedés alkalmazásának lehet helye, a nyomozás elrendelését, megszüntetését, annak
megállapítását, hogy intézkedés alkalmazásának a feltételei nem állnak fenn, az eljárás
befejezését, valamint az eljáró hatóság megnevezését, a határozat számát és keltét, továbbá, ha
a bíróság a jogi személlyel szemben büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását
rendelte el, az eljáró bíróság megnevezését, a határozat számát, a határozat jogerőre
emelkedésének napját, a korlátozás időtartamát és azt, hogy a korlátozás a jogi személy mely
tevékenységére vagy jogosítványára terjed ki[.ji ha a bíróság a jogi személlyel szemben
büntetőiogi intézkedésként pénzbírságot szabott ki, az eljáró bíróság megnevezését, a
határozat számát és a pénzbírság mértékét ."



Indokolás

Az üzleti partnereknek jogos érdekük fűződik ahhoz, hogy tudomást szerezhessenek arról,
hogy a jogi személy ellen mi okból került sor büntetőeljárás lefolytatására. Ezért szükségesnek
tartjuk az eljáró bíróság megnevezését, valamint a határozat számának feltüntetését a
cégjegyzékben . A jogszabályok értelmében a jogi személlyel szemben három intézkedés
alkalmazható; a hitelezők védelmének érdekében indokolt, hogy a cégjegyzékben
visszakereshető legyen a jogi személlyel szemben alkalmazott pénzbírság mértéke .
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