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Az Országgyűlés 

 
 
 

Alkotmány- és igazságügyi 
bizottságának 

Gazdasági 
bizottságának 

 
 
 

k i e g é s z í t ő  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 
 

v i t á j á h o z 
 

(Együtt kezelendő a T/16128/8. számú ajánlással!) 
 
 
 

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/16128/9 és 10. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
A kapcsolódó módosító javaslatokat az Alkotmányügyi bizottság a 2005. június 13-ai 

ülésén tárgyalja. 
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1. Dr. Répássy Róbert képviselő - kapcsolódva saját T/16128/5. számú módosító 
javaslatához (a T/16128/8. sz. ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat 2. §-ában a Ctv. 58/A. 
§-át megállapító rendelkezésének a következő módosítását javasolja: 

 
/2. § A Ctv. 56–58. §-ai és az 56. §-t megelőző „A hivatalbóli törlési eljárás” cím helyébe a 
következő cím, valamint rendelkezések lépnek, egyidejűleg a hatályos 58/A–E. §-ok 
számozása 58/C–G. §-ra változik:/ 
 

/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 cégbíróság az 
58/B. § (3) bekezdése szerinti végzésében rögzíti. Erre tekintettel a cég hitelezőjének kereseti 
kérelmére a bíróság megállapítja, hogy a törlési eljárás megindulását megelőző öt éven belül 
vagyoni hányadát átruházó vagy a társaságtól megváló volt tag (részvényes) korlátlanul felel a 
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.” 

 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/16128/10. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
2. Dr. Répássy Róbert képviselő - kapcsolódva saját T/16128/6. számú módosító 

javaslatához (a T/16128/8. sz. ajánlás 6. pontja) - a törvényjavaslat 3. §-ában a Cstv. 
63/A. §-át megállapító rendelkezésének a következő módosítását javasolja: 

 
/3. § A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. 
törvény a 63. §-át követően a következő címmel és 63/A. §-sal egészül ki, egyidejűleg a 63/A. 
§ számozása 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 vagy a 
társaságtól megváló volt 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 következett be.” 

 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1. számú pontjában foglaltakkal. 
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Indokolás: Lásd a T/16128/9. sz. kapcsolódó módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. június 8. 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmány- és igazságügyi 

bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 
 


	/A törlési eljárás/

