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Az Országgyűlés 

 
 

Alkotmány- és igazságügyi 
bizottságának 

Gazdasági 
bizottságának 

 
 
 

a j á n l á s a 
 

a cégben fennálló vagyoni hányadát rosszhiszeműen átruházó személy 
felelősségének megállapítása érdekében a cégnyilvántartásról, a 

cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, 
valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról 

szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló T/16128. sz. törvényjavaslat 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága - első helyen kijelölt 
bizottságként - (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), valamint Gazdasági bizottsága, 
megvitatta a cégben fennálló vagyoni hányadát rosszhiszeműen átruházó személy 
felelősségének megállapítása érdekében a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a 
bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, valamint a csődeljárásról, a 
felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról 
szóló T/16128. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott 
T/16128/2-7. számú módosító javaslatokat. 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 
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 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § 
(3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról, vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. 

 
 
 

1. Dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Ctv. 35. §-a első 
mondatának a következő módosítását javasolja: 

l szóló 1997. évi 
 35. §-ának első mondata helyébe a következő 

endelkezés lép:/ 

A cégbíróság a cég bejegyzéséről, a cégnyilvántartásban átvezetett változásokról, így 
különö
tul g törléséről, valamint az eljárás 

e  értesíti az érintett kamarát, 

kolás: Lásd a T/16128/4. sz. módosító javaslat indokolását. 

A mód

 
/1. § A cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásró
CXLV. törvény (a továbbiakban: Ctv.)
r
 

sen a cég székhelyének, tevékenységi körének, a cégjegyzékben nyilvántartott 
ajdonosok személyének változásáról, a cé
gszüntetéséről[, illetve a bejegyzési kérelem elutasításáról]m

adóhatóságot és a Központi Statisztikai Hivatalt.” 
 

Indo
 

osító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
2. Dr tv. 56. § (1) 

bekezdésének 
. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában a C

a következő módosítását javasolja: 
 
/2. § A Ctv. 56–58. §-ai és az örlési e 56. §-t megelőző „A hivatalbóli t

endelkezések lépnek, egyidejűleg 
ljárás” cím helyébe a 

ő cím, valamint r a hatályos 58/A–E. §-ok 
zámozása 58/C–G. §-ra válto ik

 

következ
s z :/ 
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/A törlési eljárás/ 
 

„56. § (1) Ha a cégbíróság tudomást szerez arról, hogy a cég a székhelyén, illetve 
telephelyén, fióktelepén sem található, és a cég képviseletére jogosult személyek lakóhelye, 
tartózkodási helye is ismeretlen, felhívja a cégben [25%-ot meghaladó szavazati joggal] 
meghatározó befolyással rendelkező tag[jai]okat (részvényese[i]ket) – indokolt esetben az 
4. § (1) bekezdésének b) pontja sz5

c
erinti pénzbírság egyidejű alkalmazása mellett –, hogy a 

ég törvényes működéséhez szükséges intézkedéseket 60 napon belül tegyék meg. A 
törvényes működés helyreállítása érd zvényesek) a cég legfőbb szervének 
össze

ekében a agok (rést
hívására is jogosultak.” 

 
Indokolás: Lásd a T/16128/5. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

3. Dr v. 58/A. §-át 
 

. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában a Ct
megállapító rendelkezésének a következő módosítását javasolja: 

 
/2. § A Ctv. 56–58. §-ai és a rlési eljárás” cím helyébe a 
övetkező cím, valamint rendelkezések lépnek, egyidejűleg a hatályos 58/A–E. §-ok 

számozása 58/C–G. §-ra vált

 
özérdekvédelmi célból 

bíróság megállapítja, hogy a törlési eljárás megindulását 
egelőző öt éven belül vagyoni hán t tag (részvényes) korlátlanul felel a 

ég ki nem elégített kötelezettségeiért, kivéve, ha bizonyítja, hogy [az átruházás során 
hisz

z 56. §-t megelőző „A hivatalbóli tö
k

ozik:/ 
 

/A törlési eljárás/ 

„58/A. § Ha a bejelentésekből, illetve a közhiteles vagy k
vezetett nyilvántartások adataiból megállapítható, hogy a cég vagyonát lényegesen 
meghaladják a hitelezői követelések, illetve, hogy a cég vagyonnal nem rendelkezik, ezt a 
cégbíróság az 58/B. § (3) bekezdése szerinti végzésében rögzíti. Erre tekintettel a cég 

itelezőjének kereseti kérelmére a h
m yadát átruházó vol
c
jó eműen járt el és] a vagyoni hányad átruházásának időpontjában a cég fizetőképes volt, 
a vagyonvesztés csak ezt követően következett be[.], illetve a cég ugyan nem volt 
fizetőképes, de a tag (részvényes) az átruházás során jóhiszeműen járt el.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16128/2. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 5. számú pontjában foglaltakkal. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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4. Élő Norbert képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában a Ctv. 58/A. §-át megállapító 
rendelkezésének a következő módosítását javasolja: 

 
. § A Ctv. 56–58. §-ai és az 56. §-t megelőző „A hivatalbóli törlési eljárás” cím helyébe a 

következő cím, valamint r hatályos 58/A–E. §-ok 
zámozása 58/C–G. §-ra változik:/ 

 

ése szerinti végzésében rögzíti. Erre tekintettel a cég 
itelezőjének kereseti kérelmére a bí  hogy a törlési eljárás megindulását 
egelőző [öt] három

/2
endelkezések lépnek, egyidejűleg a 

s

/A törlési eljárás/ 
 

„58/A. § Ha a bejelentésekből, illetve a közhiteles vagy közérdekvédelmi célból 
vezetett nyilvántartások adataiból megállapítható, hogy a cég vagyonát lényegesen 
meghaladják a hitelezői követelések, illetve, hogy a cég vagyonnal nem rendelkezik, ezt a 
égbíróság az 58/B. § (3) bekezdc

h róság megállapítja,
m  éven belül vagyoni hányadát átruházó volt tag (részvényes) korlátlanul 

lel afe  cég ki nem elégített kötelezettségeiért, kivéve, ha bizonyítja, hogy az átruházás során 
jóhiszeműen járt el és a vagyoni hányad átruházásának időpontjában a cég fizetőképes volt, a 
vagyonvesztés csak ezt követően következett be.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16128/7/1. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 7. számú pontjában foglaltakkal. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

5. Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a Cstv. 63/A. §-át 
 

megállapító rendelkezésének a következő módosítását javasolja: 
 

. § A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. 
törvény a 63. §-át követően a gyidejűleg a 63/A. 

 számozása 63/B. §-ra módosul:/ 
 

 f hányadát átruházó volt 
 
 
 

ugyan nem volt fizetőképes, de a tag (részvényes) az 

/3
 következő címmel és 63/A. §-sal egészül ki, e

§

„63/A. § A felszámoló vagy a hitelező kereseti kérelmére a bíróság megállapítja, hogy 
elszámolási eljárás megindítását megelőző öt éven belül vagyoni a

tag (részvényes) korlátlanul felel az adós ki nem elégített kötelezettségeiért, kivéve ha
bizonyítja, hogy [az átruházás során jóhiszeműen járt el és] a vagyoni hányad
átruházásának időpontjában az adós fizetőképes volt, a vagyonvesztés csak ezt követően

övetkezett be[.]k , illetve az adós 
átruházás során jóhiszeműen járt el.” 

 
Indokolás: Lásd a T/16128/3. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 3. számú pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja 
- a Gazdasági biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
6. Dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a Cstv. 63/A. §-át 

megállapító rendelkezésének a következő módosítását javasolja: 

/3. § A csődeljárásról, a felsz ól szóló 1991. évi XLIX. 
rvény a 63. §-át követően a következő címmel és 63/A. §-sal egészül ki, egyidejűleg a 63/A. 

§ szám
 

 
 

letrészével (vagyoni hozzájárulásával) arányos mértékig

 
ámolási eljárásról és a végelszámolásr

tö
ozása 63/B. §-ra módosul:/ 

/A vagyoni hányad rosszhiszemű átruházása miatti felelősség megállapítása/ 
 

„63/A. § A felszámoló vagy a hitelező kereseti kérelmére a bíróság megállapítja, hogy
a felszámolási eljárás megindítását megelőző öt éven belül vagyoni hányadát átruházó volt
ag (részvényes) [korlátlanul] t üz  
lel az adó orán 
hiszeműe épes 

olt, a

fe s ki nem elégített kötelezettségeiért, kivéve ha bizonyítja, hogy az átruházás s
n járt el és a vagyoni hányad átruházásának időpontjában az adós  fizetőkjó

v  vagyonvesztés csak ezt követően következett be.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16128/6. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 

7. Élő Norbert képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a Cstv. 63/A. §-át megállapító 
rendelkezésének a következő módosítását javasolja: 

 
/3. § A csődeljárásról, a felsz ló 1991. évi XLIX. 

rvény a 63. §-át követően a következő címmel és 63/A. §-sal egészül ki, egyidejűleg a 63/A. 
§ szám
 

ősség megállapítása/ 

 

ámolási eljárásról és a végelszámolásról szó
tö

ozása 63/B. §-ra módosul:/ 

/A vagyoni hányad rosszhiszemű átruházása miatti felel
 

„63/A. § A felszámoló vagy a hitelező kereseti kérelmére a bíróság megállapítja, hogy
a felszámolási eljárás megindítását megelőző [öt] három éven belül vagyoni hányadát
truházó volt tag (részvényes) korlá

 
tlanul felel az adós ki nem elégített kötelezettségeiért, 

ivéve ha yad 
truházásán tően 
övet

á
k bizonyítja, hogy az átruházás során jóhiszeműen járt el és a vagyoni hán

ak időpontjában az adós  fizetőképes volt, a vagyonvesztés csak ezt köveá
k kezett be.” 
 

Indokolás: Lásd a T/16128/7/2. sz. módosító javaslat indokolását. 
 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 4. számú pontjában foglaltakkal. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja 
- a Gazdasági biz. nem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

 

sszeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 

Budapest, 2005. június 6. 

az Alkotmány- és igazságügyi 
bizottság elnöke 

ch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 

 

 
Ö
 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., Pu
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