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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként, Gazdasági bizottsága valamint 
Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) megvitatta a 
gazdasági társaságokról szóló, T/18196. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az 
ahhoz benyújtott T/18196/4-89. számú módosító javaslatokat. 
 
Az Előterjesztő álláspontja szerint a törvényjavaslat 343. §-ának és 363. §-a (2) bekezdésének 
elfogadásához az Alkotmány 61. § (4) bekezdésének, továbbá a törvényjavaslat 366. §-a (2) 
bekezdésének elfogadásához az Alkotmány 20. § (6) bekezdésének, 44/C. §-a és 61. § (4) 
bekezdésének rendelkezésére tekintettel a jelenlévő országgyűlési képviselők 
kétharmadának „igen” szavazata szükséges. 
 
 Élő Norbert képviselő a T/18196/5. és /7. sz. módosító javaslatát visszavonta. 
 
Az ajánlásban használt rövidítés: 
Ptk.: Polgári Törvénykönyv 
 
 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 
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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.   
 A nyelvhelyességi javaslatokat – a szavazás megkönnyítése érdekében – a szokásostól eltérő módon 
tesszük közzé az ajánlás végén. 

 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. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 2. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "2. § (1) Gazdasági társaság csak az e törvényben szabályozott formában alapítható.  
 
 (2) [Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a] A közkereseti társaság (kkt.), 
[és] a betéti társaság (bt.),[. Jogi személyiségű gazdasági társaság] a korlátolt felelősségű 
társaság (kft.) és a részvénytársaság (rt.) jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság. 
 
 (3) Valamennyi gazdasági társaság cégnévvel rendelkezik. [A jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaság is jogképes cégneve alatt, jogokat szerezhet és 
kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert 
indíthat és perelhető.] 
 
 (4) Törvény előírhatja, hogy egyes gazdasági tevékenységek csak meghatározott 
gazdasági társasági formában végezhetők. " 
 

T/18196/81/2., 3., 4., 5. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 8., 95., 97. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/81/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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2.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "3. § (1) Gazdasági társaságot üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására 
külföldi és belföldi természetes és jogi személyek[, valamint jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaságok] alapíthatnak, működő társaságba tagként beléphetnek, társasági 
részesedést (részvényt) szerezhetnek." 
 

T/18196/81/1., 3., 4., 5. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 8., 95., 97. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/81/2. számú 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. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 5. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) Kiskorú személy – a meghalt tag kiskorú örökösének a 103. § alapján a társaságba 
történő belépése kivételével - nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/36. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4.   Márton Attila képviselő a törvényjavaslat 5. § (4) bekezdésének az elhagyását 
javasolja: 
 
 "[(4) Egyszemélyes gazdasági társaság – ha törvény eltérően nem rendelkezik – 
újabb egyszemélyes társaságot alapíthat, gazdasági társaság egyedüli tagja (részvényese) 
lehet.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/35. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 6. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály – ide nem értve az 
önkormányzati rendeletet – kivételt nem tesz, gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e 
tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött 
tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy 
olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon 
megfelel." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/37. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

6.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 10. § (1) bekezdése a) pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
 
 /10. § (1) Társasági jogvitának minősül / 
 
 "a) a gazdasági társaság és tagjai (részvényesei) – ideértve a kizárt vagy a társaságtól 
egyébként megvált korábbi tagot is – közötti, a társasági [jogviszonnyal összefüggő] 
jogviszonyon alapuló valamennyi jogvita;" 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/38. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

7.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 11. § (4) bekezdésének az 
elhagyását javasolja: 
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 "[(4) A közkereseti és a betéti társaság, valamint a korlátolt felelősségű társaság 
esetén a társasági szerződés a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló törvény (a továbbiakban: Ctv.) mellékletét képező 
szerződésminta megfelelő kitöltésével is elkészíthető. Ez esetben a társasági szerződés 
tartalmát kizárólag a kitöltött szerződésmintában foglalt rendelkezések alkothatják. A 
szerződésmintával készült társasági szerződésre a (3) bekezdést alkalmazni kell.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/39. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdése b) és f) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /12. § (1) A társasági szerződésben meg kell határozni:/ 
 
 "b) a gazdasági társaság tagjait, mégpedig – ha a törvény másképp nem rendelkezik – 
nevük (cégnevük) és lakóhelyük (székhelyük), a természetes személy tag anyja nevének, [jogi 
személy vagy jogi személyiség nélküli] gazdasági társaság cégjegyzékszámának 
(nyilvántartási számának) feltüntetésével; 
 
 f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve – ha a 
társaságnál működik felügyelőbizottság, illetve könyvvizsgáló, – az első felügyelőbizottsági 
tagok és az első könyvvizsgáló nevét (lakóhelyét, székhelyét), továbbá a természetes személy 
anyja nevét, [jogi személy vagy jogi személyiség nélküli] gazdasági társaság 
cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát);" 
 

T/18196/81/1., 2., 4., 5. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 95., 97. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/81/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9.   Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdése c) pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
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 /12. § (1) A társasági szerződésben meg kell határozni:/ 
 
 "c) a gazdasági társaság [főtevékenységét és azon tevékenységeket, amelyeket a 
társaság a cégjegyzékben feltüntetni kíván] tevékenységi körét;" 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/40. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

10.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 19. § (6) bekezdésének az 
elhagyását javasolja: 
 
 "[(6) A gazdasági társaság legfőbb szerve, illetve felhatalmazása alapján a 
társaság ügyvezető szerve a társaságnál a döntések előkészítése érdekében az e 
törvényben szabályozott társasági szervek mellett más szervek (pl. bizottság, tanácsadó 
testület) működését is lehetővé teheti. E szervek tevékenysége nem érinti az e törvény 
szerinti társasági szervek hatáskörét és felelősségét.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/41. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11.   Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 20. § (6) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(6) A legfőbb szerv határozatait – ha törvény vagy a társasági szerződés eltérően nem 
rendelkezik – a [szavazati joggal rendelkező] jelen lévő tagok (részvényesek) szavazatainak 
egyszerű többségével hozza meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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12.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 22. §-át új (1) bekezdéssel 

javasolja kiegészíteni: 
 
 "22. § (1) Vezető tisztségviselővé egy személy legfeljebb három gazdasági társaságnál 
választható meg. A megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt 
napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már vezető tisztségviselő, írásban 
tájékoztatni köteles." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/42. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

13.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 22. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A vezető tisztségviselőt ezen minőségében megillető jogokra és az őt terhelő 
kötelezettségekre az e törvény szerinti társasági jogi jogviszony az irányadó azzal, hogy az 
így nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályait kell 
megfelelően alkalmazni. [Vezetői tisztségviselő ezen megbízatását munkaviszonyban nem 
láthatja el.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/43. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

14.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 23. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig 
nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző 
naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/44. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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15.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 23. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A gazdasági társaságnak [megszüntetési eljárás során való] a cégjegyzékből 
törlési eljárás következtében történő törlését követő két évig nem lehet más gazdasági társaság 
vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál 
vezető tisztségviselő volt." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/45. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

16.   Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 25. §-át új (3) bekezdéssel 
javasolja kiegészíteni: 
 
 "(3) A társasági szerződés úgy is rendelkezhet, hogy az (1)-(2) bekezdésben foglalt 
tilalom a gazdasági társasággal azonos tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet (Ptk. 685. 
§ b) pont), illetve a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügylet tekintetében áll 
fenn." 
 

T/18196/84/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 17. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/84/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

17.   Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 25. § (4) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "[(4)] (5) A (1)–[(3)] (4) bekezdésben foglalt szabályok megszegésével a gazdasági 
társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a társaság a kár bekövetkeztétől 
számított egy éven belül érvényesítheti a vezető tisztségviselővel szemben." 
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T/18196/84/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 16. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/84/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

18.   Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 27. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) A tagok (részvényesek) (2) bekezdés szerinti joggyakorlásának 
rendeltetésszerűnek kell lennie és nem sértheti a gazdasági társaság méltányos üzleti érdekeit, 
illetve üzleti titkait." 
 

T/18196/15. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 85. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

19.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 29. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "29. § (1) A gazdasági társaságot törvényes képviselőként a vezető tisztségviselők 
képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A 
vezető tisztségviselők törvényen alapuló szervezeti képviseleti jogát a társasági szerződés 
korlátozhatja, illetve több vezető tisztségviselő között megoszthatja. A képviseleti jog 
korlátozása, illetve megosztása harmadik személyekkel szemben nem hatályos." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/46. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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20.   Márton Attila képviselő a törvényjavaslat 30. §-át új (6) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 
 "(6) Ha a felmentvény kibocsátása után olyan tény, adat vagy körülmény jut a társaság 
tudomására, amelynek ismeretében a társaság legfőbb szerve nem adta volna ki a 
felmentvényt az érintett vezető tisztségviselőnek, a legfőbb szerv a tudomására jutástól 
számított hatvan napon belül jogosult visszavonni a felmentvényt." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

21.   Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 31. § (1) bekezdését új f) ponttal 
javasolja kiegészíteni: 
 
 /31. § (1) Megszűnik a vezető tisztségviselői jogviszony/ 
 
 "a) a megbízás időtartamának lejártával, 
 b) visszahívással, 
 c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, 
 d) lemondással, 
 e) ha a tisztségviselő meghal[.], 
 f) külön törvényben meghatározott esetben." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/86. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

22.   Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 33. § (2) bekezdése a) és b) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Kötelező a felügyelőbizottság létrehozása:/ 
 
 "a) a [nyilvánosan működő] részvénytársaság esetében, kivéve, ha a részvénytársaság 
az egységes irányítási rendszer szabályai szerint működik; 
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 b) korlátolt felelősségű társaság [és zártkörűen működő részvénytársaság] esetében, 
ha azt a szavazati jogok legalább öt százalékával rendelkező alapítók, illetve tagok 
(részvényesek) kérik;" 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/47. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

23.   Tóth Sándor képviselő a törvényjavaslat 33. § (2) bekezdése b) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Kötelező a felügyelőbizottság létrehozása:/ 
 
 "b) [korlátolt felelősségű társaság és] zártkörűen működő részvénytársaság esetében, 
ha azt a szavazati jogok legalább öt százalékával rendelkező alapítók, illetve tagok 
(részvényesek) kérik;" 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

24.  Élő Norbert képviselő a törvényjavaslat 33. § (2) bekezdés b) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 A T/18196/7. sz. módosító indítvány a Gazdasági biz. ülésén VISSZAVONVA! 
 
 
 

25.   Élő Norbert képviselő a törvényjavaslat 34. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 A T/18196/5. sz. módosító indítvány a Gazdasági biz. ülésén VISSZAVONVA! 
 
 
 

26.   Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 37. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
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 "(3) Az (1) bekezdésben meghatározott ügydöntő határozatok meghozatalával a 
társaságnak okozott károkért [az igazgatóság] a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság 
tagjai a társaság irányában egyetemleges felelősséggel tartoznak a Ptk. közös károkozásra 
vonatkozó szabályai szerint." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/88. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

27.   Élő Norbert képviselő a törvényjavaslat 38. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "38. § (1) Ha a gazdasági társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott 
munkavállalóinak létszáma éves átlagban a [200] 100 főt meghaladja, a munkavállalók – az 
üzemi tanácsnak a társaság ügyvezetésével kötött eltérő megállapodása hiányában – 
jogosultak részt venni a gazdasági társaság működésének ellenőrzésében. Ebben az esetben a 
felügyelőbizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Ha a tagok 
számának egyharmada tört számot eredményez, a felügyelőbizottság tagjainak számát a 
munkavállalókra kedvezőbb módon kell megállapítani." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

28.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 48. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "48. § (1) A tag kizárása iránti perben a tárgyalást – ha egyéb intézkedésre nincs 
szükség – legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz történő érkezésétől, választottbírósági 
eljárás esetében a tanács megalakulásától számított [tizenötödik napra] harminc napon 
belülre kell kitűzni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/49. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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29.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 48. § (6) bekezdésének az 
elhagyását javasolja: 
 
 "[(6) A jogerős ítélet ellen felülvizsgálat és perújítás nem kezdeményezhető.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/50. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

30.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 49. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "49. § (1) Azok a tagok (részvényesek), akik a szavazatok legalább [öt] tíz 
százalékával rendelkeznek, a társaság legfőbb szervének összehívását – az ok és cél 
megjelölésével – bármikor kérhetik. A társasági szerződés ezt a jogot a szavazatok kisebb 
hányadát képviselő tagoknak (részvényeseknek) is megadhatja. Ha az ügyvezetés az 
indítványban foglaltaknak harminc napon belül nem tesz eleget, a gazdasági társaság legfőbb 
szervének ülését az indítványtevő tagok kérelmére, a kérelem benyújtásától számított harminc 
napon belül a cégbíróság hívja össze, vagy az ülés összehívására az indítványtevő tagokat 
jogosítja fel. A kérelemnek helyt adó cégbírósági végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 
 
 (2) A cégbíróság a társaság legfőbb szerve ülésének (1) bekezdés szerinti 
összehívására csak akkor köteles, ha az indítványtevő tagok (részvényesek) a szükséges 
költségeket megelőlegezik, és biztosítják az ülés megtartásának egyéb feltételeit is. A 
gazdasági társaság legfőbb szerve dönt arról, hogy a gazdasági társaság legfőbb szerve 
ülésének összehívásával felmerült költségeket a gazdasági társaság vagy az ülést összehívók 
viselik. 
 
 (3) Ha a gazdasági társaság legfőbb szerve elvetette azt az indítványt, hogy az utolsó, 
számviteli törvény szerinti beszámolót vagy az utolsó két év ügyvezetésében előfordult 
valamely eseményt – ideértve a minősített befolyásszerző (52. §) által érvényesített tartósan 
hátrányos üzletpolitikát is – könyvvizsgáló vizsgálja meg, illetve, ha a legfőbb szerv 
szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány kérdésében a határozathozatalt mellőzte, ezt a 
vizsgálatot a társaságnak a szavazatok legalább [öt] tíz százalékával rendelkező tagjai 
(részvényesei) kérelmére a cégbíróság elrendeli. 
 
 (4) A (3) bekezdésben meghatározott kérelmet – jogvesztés terhe mellett – a legfőbb 
szerv ülésének napjától számított harminc napon belül kell előterjeszteni. A kérelemnek helyt 
adó döntés esetében a könyvvizsgálót a cégbíróság jelöli ki, ennek költségeit a gazdasági 
társaság köteles előlegezni. A kérelem alapján a cégbíróság a társaság választott 
könyvvizsgálóját (40. §) nem jelölheti ki.  A gazdasági társaság legfőbb szerve dönt arról, 
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hogy a könyvvizsgáló tevékenységével felmerült költségeket a gazdasági társaság vagy a 
vizsgálatot indítványozók viselik-e. 
 
 (5) Ha a gazdasági társaság legfőbb szerve elvetette azt az indítványt, hogy a 
társaságnak a tagok, a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok, illetve a 
társaság választott könyvvizsgálója ellen támasztható követelése érvényesítésre kerüljön, 
továbbá, ha a társaság legfőbb szerve a szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány tárgyában a 
határozathozatalt mellőzte, a követelést a társaságnak a szavazatok legalább [öt] tíz 
százalékával rendelkező tagjai (részvényesei) a legfőbb szerv ülésének napjától számított 
harminc napon belül – jogvesztés terhe mellett – a gazdasági társaság nevében keresettel 
maguk érvényesíthetik." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

31.   Élő Norbert képviselő a törvényjavaslat 49. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) A cégbíróság a társaság legfőbb szerve ülésének (1) bekezdés szerinti 
összehívására [csak akkor] köteles. [, ha az indítványtevő tagok (részvényesek) a 
szükséges költségeket megelőlegezik, és biztosítják az ülés megtartásának egyéb 
feltételeit is. A gazdasági társaság legfőbb szerve dönt arról, hogy a] A gazdasági társaság 
legfőbb szerve dönt arról, hogy a gazdasági társaság legfőbb szerve ülésének összehívásával 
felmerült költségeket a gazdasági társaság [vagy az ülést összehívók] viseli[k]." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

32.  Márton Attila képviselő a törvényjavaslat 51. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "51. § (1) Ha a gazdasági társaság a számviteli törvény szerinti beszámolójában 
foglaltak alapján egymást követő két teljes üzleti évben nem rendelkezik a társasági formájára 
kötelezően előírt jegyzett tőkének megfelelő összegű saját tőkével és a társaság tagjai 
(részvényesei) a második év számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásától 
számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, a 
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gazdasági társaság köteles e határidő lejártát követő hatvan napon belül elhatározni más 
gazdasági társasággá való átalakulását, vagy rendelkeznie kell jogutód nélküli 
megszűnéséről." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

33.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 52. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) E cím alkalmazásában minősített többséget biztosító befolyásnak számít, ha a 
minősített befolyásszerző az ellenőrzött társaságban – közvetlenül vagy közvetve – a 
szavazatok legalább hetvenöt százalékával rendelkezik. A közvetett befolyást a Ptk. 685/B. § 
(3) bekezdése szerint kell megállapítani." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/51. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

34.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 54. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "54. § (1) Ha a minősített befolyásszerző az ellenőrzött társaság vonatkozásában 
tartósan hátrányos üzletpolitikát folytat és ezáltal az ellenőrzött társaság kötelezettségeinek 
teljesítését jelentősen veszélyezteti, az ellenőrzött társaság bármely hitelezőjének kérelmére a 
cégbíróság a minősített befolyásszerző[vel]t biztosíték adására kötelezheti, illetve vele 
szemben a Ctv. szerinti törvényességi felügyeleti intézkedéseket alkalmazhatja. " 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/52. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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35.   Dr. Világosi Gábor képviselő a törvényjavaslat 55. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "55. § (1) A számviteli törvényben foglaltak szerint összevont (konszolidált) éves 
beszámoló készítésére köteles gazdasági társaság (uralkodó tag) és az a részvénytársaság, 
illetve korlátolt felelősségű társaság, amely felett az uralkodó tag a számviteli törvény alapján 
meghatározó befolyással rendelkezik (ellenőrzött társaság), valamint azon összevont 
beszámoló készítésére nem kötelezett részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság, 
melyek egy általuk közösen alapított korlátolt felelősségű társaságot vagy részvénytársaságot 
bíznak meg uralkodó tagként, egységes üzleti céljaik megvalósítására uralmi szerződés kötése 
útján elismert vállalatcsoportként történő működésükről határozhatnak." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/9/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

36.   Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 57. § (5) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(5) Az elismert vállalatcsoport előkészítésében résztvevő ellenőrzött korlátolt 
felelősségű társaságok vagy zártkörűen működő részvénytársaságok tagjai (részvényesei) a 
döntés első közzétételét követő harmincnapos jogvesztő határidőn belül kérhetik, hogy az 
uralkodó tag üzletrészüket (részvényeiket) a vásárlás időpontjában fennálló piaci értéken, de 
legalább az ellenőrzött társaság saját tőkéjéből az üzletrészre (részvényre) jutó résznek 
megfelelő értéken vásárolja meg. " 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

37.   Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 58. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja az uralmi szerződést annak 
jóváhagyásától számított tizenöt napon belül – bejegyzés és a Cégközlönyben történő 
közzététel végett – megküldi a cégbíróságnak. A cégbíróság a vállalatcsoport elismert 
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vállalatcsoportként való működését az érintett gazdasági társaságok cégjegyzékébe bejegyzi, 
ha az uralmi szerződés és az annak elfogadásával kapcsolatban lefolytatott eljárás e törvény 
rendelkezéseinek megfelel. A törvény elismert vállalatcsoportra irányadó rendelkezései a 
cégjegyzékbe való bejegyzés időpontját követően alkalmazhatóak. Ugyanettől az időponttól a 
63. §-ban meghatározott feltétel bekövetkeztéig a vállalatcsoportra nem alkalmazhatóak az 
52-54. § rendelkezései." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/87. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

38.   Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 60. §-át új (2)-(3) bekezdéssel 
javasolja kiegészíteni: 
 
 "(2) Ha az elismert vállalatcsoport uralmi szerződése előírja, a gazdasági társaság 
legfőbb szervét megillető hatáskörök közül - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - az 
ellenőrzött társaság vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági tagjainak kinevezésére, 
visszahívására és díjazásuk megállapítására az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja 
jogosult. Az uralmi szerződés azt is előírhatja, hogy az ellenőrzött társaság cégvezetőjévé az 
uralkodó tag munkavállalója is kinevezhető, ebben az esetben a kinevezésről az uralkodó tag 
legfőbb szerve határoz. 
 
 (3) Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó uralkodó tag vezető tisztségviselője, 
felügyelőbizottsági tagja az ellenőrzött társaságnál is vezető tisztségviselővé, 
felügyelőbizottsági taggá választható, a 25. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti hozzájárulást 
az elismert vállalatcsoportként történt bejegyzéssel megadottnak kell tekinteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/83. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

39.   Dr. Világosi Gábor képviselő a törvényjavaslat 60. §-át új (3) bekezdéssel 
javasolja kiegészíteni: 
 
 "(3) E paragrafus (1) és (2) bekezdésében foglaltak nem vonatkoznak azon elismert 
vállalatcsoportra, melyet uralmi szerződés kötése útján, összevont beszámoló készítésére nem 
kötelezett részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság az általuk közösen alapított 
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korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság uralkodó tagként való megbízása révén 
hoz létre." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/9/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

40.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 64. § (4) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(4) Ha a bíróság (3) bekezdés szerinti határozatának jogerőre emelkedésétől számított 
kilencven napon belül az uralkodó tag és az ellenőrzött társaság (társaságok) a határozatban 
foglalt tartalommal uralmi szerződést fogadnak el, a cégbíróság az elismert 
vállalatcsoportként való működés tényét a cégnyilvántartásba bejegyzi. Ennek során az 57[. 
§]–[ban]58. §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/89. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

41.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 64. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(4) Ha a bíróság (3) bekezdés szerinti határozatának jogerőre emelkedésétől számított 
kilencven napon belül az uralkodó tag és az ellenőrzött társaság (társaságok) a határozatban 
foglalt tartalommal uralmi szerződést fogadnak el, a cégbíróság az elismert 
vállalatcsoportként való működés tényét a cégnyilvántartásba bejegyzi. Ennek során az 57. §[-
ban] és az 58. §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni. " 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

42.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 67. § (7) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
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 "(7) Az egyesülés és a szétválás során az eddigi formától eltérő másik társasági forma 
is választható. [A társasági formaváltás nem kapcsolható össze egyesüléssel, illetve 
szétválással.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/53. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

43.   Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 96. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "96. § A társaság[ot] törvényes képviselői az üzletvezetésre jogosult tagok [képviselik 
és] akik a társasági szerződésben foglaltaknak megfelelően gyakorolják a cégjegyzési 
jogukat." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/54. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

44.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 108. §-át új (4) bekezdéssel 
javasolja kiegészíteni: 
 
 "(4) Kiskorú személy a betéti társaság korlátlanul felelős tagja csak a meghalt beltag 
kiskorú örökösének a 103. § alapján a társaságba történő belépése esetén lehet." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/55. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

45.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 109. §-át új (2) bekezdéssel 
javasolja kiegészíteni: 



 20

 
 "(2) A beltaggal azonos módon felel a kültag, ha neve szerepel a társaság 
cégnevében." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/56. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

46.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 109. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A kültag a társaság [szervezeti] törvényes képviseletére (cégjegyzésre) – a 110. § 
(2) bekezdésében szabályozott eset kivételével, illetve ha a társasági szerződés eltérően nem 
rendelkezik – nem jogosult. A társaság képviseletének ellátására meghatalmazást a szervezeti 
képviselő, illetve a tagok gyűlése a kültag részére is adhat. " 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/57. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

47.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 114. §-át új (2) bekezdéssel 
javasolja kiegészíteni: 
 
 "(2) A pénzbetétek összege alapításkor nem lehet kevesebb a törzstőke harminc 
százalékánál és egymillió forintnál." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/58. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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48.   Márton Attila képviselő a törvényjavaslat 115. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "115. § (1) A társaság bejegyzésére csak azután kerülhet sor, ha a bejegyzési kérelem 
benyújtásáig minden egyes pénzbeli hozzájárulásnak legalább a felét, és összesen legalább 
egymillió forintot a társaság számlájára befizették." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

49.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 116. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) Ha a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság alapításakor nem bocsátották teljes 
egészében a társaság rendelkezésére, akkor ezt a társaság cégbejegyzésétől számított [három] 
egy éven belül teljesíteni kell." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/59. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

50.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 124. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "124. § A tag üzletrészének bírósági végrehajtási eljárás során történő értékesítésénél a 
többi tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az 
üzletrészre – a [hatósági] bírósági végrehajtási árverésen gyakorolható – elővásárlási jog illeti 
meg. Ennek során az elővásárlási jog gyakorlására a 123. §-ban foglaltak irányadóak azzal, 
hogy a társaságot megillető elővásárlási jogot mindkét esetben a taggyűlés gyakorolja. " 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/60. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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51.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 128. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "128. § (1) A tag halálával vagy megszűnésével, illetőleg a házastársi közös vagyon 
megosztásával üzletrésze átszáll a jogutódra. A társasági szerződés az átszállást kizárhatja, 
ebben az esetben azonban rendelkeznie kell az üzletrésznek a tagok vagy a társaság által 
történő megváltásáról. " 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/62. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

52.   Márton Attila képviselő a törvényjavaslat 131. § (4) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezést javasolja: 
 
 "(4) [Azokat a kifizetéseket, melyeket az (1) és (3) bekezdés rendelkezései ellenére 
teljesítettek, a társaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a társaság bizonyítja a tag 
rosszhiszeműségét.] A tag a jóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető, e 
rendelkezés nem vonatkozik az év közben a tagnak kifizetett osztalékelőlegre." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

53.   Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 132. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "132. § (1) A tagot a társaságnak a 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és a 
taggyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott 
eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott 
eredményéből arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a tag jogosult, aki az 
osztalékfizetésről döntő taggyűlés időpontjában a tagjegyzékben (150. §) szerepel, kivéve, ha 
a társasági szerződés ettől eltérő időpontot határoz meg. A társasági szerződés lehetőséget 
adhat arra, hogy a tagot megillető osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként kerüljön 
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teljesítésre. A tag az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában 
jogosult." 
 

T/18196/26/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 76. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/26/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

54.  Márton Attila képviselő a törvényjavaslat 142. § (5) bekezdésének az elhagyását 
javasolja: 
 
 "[(5) A tagok a társasági szerződésben úgy is rendelkezhetnek, hogy a 
határozatképességre vonatkozó, – a (2)–(3) bekezdés szerinti – szabályokat csak azokban 
az esetekben kell alkalmazni, amikor a határozattervezet elfogadásához a leadható 
szavazatok legalább háromnegyedes többségére van szükség.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/32. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

55.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 149. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "149. § A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét a tagok 
közül vagy harmadik személyek köréből a taggyűlés által választott egy vagy több ügyvezető 
látja el. A társasági szerződés úgy is rendelkezhet, hogy valamennyi tag jogosult az 
ügyintézésre és képviseletre; ilyenkor őket kell ügyvezetőknek tekinteni, amennyiben 
megfelelnek a vezetői tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezéseknek. " 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/61. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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56.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 151. §-át új (1) bekezdéssel 
javasolja kiegészíteni: 
 
 "151. § (1) Az ügyvezető visszahívásához a taggyűlés legalább háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/63. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

57.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 162. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "162. § (1) Az ügyvezető a törzstőke leszállítását elhatározó taggyűlési határozat 
meghozatalát követő harminc napon belül köteles a taggyűlési határozatról szóló közleményt 
a cégbíróságnak, illetőleg [megküldeni, egyidejűleg intézkedni] a tőke leszállításról hozott 
döntés [Cégközlönyben] a történő kétszer egymás utáni közzététel[éről,] céljából, a 
Cégközlönynek megküldeni [akként, hogy a]. A két közzététel között legalább harminc 
napnak kell eltelnie. A hirdetményben fel kell tüntetni a döntés tartalmát, valamint fel kell 
hívni a társaság hitelezőit, hogy a hirdetmény első alkalommal történt közzétételét 
megelőzően keletkezett és ezen időpontig esedékessé nem vált követeléseik után – a (3) 
bekezdés szerinti kivételekkel – biztosítékra tarthatnak igényt. Az ismert hitelezőket a 
társaság közvetlenül is köteles értesíteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/64. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

58.   Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 172. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "172. § (1) Nyilvánosan működik az a részvénytársaság, amelynek részvényei az 
értékpapírokra vonatkozó[,] külön törvényben meghatározott feltételek szerint részben vagy 
egészben nyilvánosan kerülnek [forgalmazásra] forgalomba hozatalra. [A részvény 
forgalmazása nyilvánosnak minősül] Nyilvánosan működik az a részvénytársaság [abban 
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az esetben] is, [ha a részvényt] amelynek részvényeit a [zártkörű] nem nyilvános 
forgalomba hozatalt követően nyilvános [vételre] értékesítésre ajánlották fel, illetve a 
szabályozott piacra bevezették." 
 

T/18196/20/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 59. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/20/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

59.  Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 172. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) Zártkörűen működik az a részvénytársaság, amelynek részvényei nem kerülnek 
nyilvános [forgalmazásra] forgalomba hozatalra, továbbá az a részvénytársaság is, amelynek 
a nyilvánosan forgalomba hozott részvényeit nyilvános ajánlattétel útján már nem értékesítik, 
illetve azokat a szabályozott piacról kivezették ." 
 

T/18196/20/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 58. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/20/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

60.  Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 173. § (2) bekezdésének az 
elhagyását javasolja: 
 
 "[(2) Ha a nyilvánosan működő részvénytársaság zártkörűen működik tovább, a 
részvénytársaság köteles nyilatkozni arról, hogy részvényei nem kerülnek nyilvános 
forgalmazásra. A nyilatkozatot a cégbíróságnak be kell nyújtani. A részvénytársaság 
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működési formája megváltozásának a cégbírósághoz történt bejelentését követően tilos a 
részvények nyilvános vételi vagy eladási ajánlat közlésével történő forgalmazása.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

61.   Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 174. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A részvények névértéken aluli kibocsátása semmis. A névértéken aluli 
kibocsátásból eredő károkért harmadik személyekkel szemben, ha a kibocsátás [az alapítás 
során] a cég bejegyzését megelőzően történik, az alapítók egyetemlegesen felelnek. Ha a 
névértéken aluli kibocsátásra [az alapítást] a cég bejegyzését követően kerül sor, a felelősség 
a részvénytársaságot terheli." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/65. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

62.   Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 178. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "178. § A részvény – ha törvény eltérően nem rendelkezik – szabadon átruházható. A 
részvény átruházhatóságának [harmadik személyre kiható] korlátozása harmadik személlyel 
szemben akkor hatályos, ha [kizárólag] törvény erre lehetőséget ad [törvényben 
meghatározott esetben lehetséges]." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 



 27

 
63.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 179. §-ának a következő 

módosítását javasolja: 
 
 "179. § A nyomdai úton előállított, [névre szóló] részvény átruházása a részvény 
hátoldalára vagy a részvényhez csatolt lapra (toldatra) írt teljes vagy üres forgatmány útján 
történik. " 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/66. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

64.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 181. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "181. § (1) A nyomdai úton előállított részvény tulajdonjogának öröklés, a részvényes 
jogutódlással történő megszűnése vagy házastársi közös vagyon megosztása jogcímén történő 
átszállása esetén, a jogosult kérésére az igazgatóság a tulajdonosváltozást – a megfelelő 
okirati bizonyítékok alapján – a részvény hátoldalán (toldaton) átvezeti és a jogosultat – ha az 
eltérően nem rendelkezik – a részvénykönyvben részvényesként feltünteti. Dematerializált 
részvény esetén az értékpapírszámla-vezető vezeti át a tulajdonosváltozást, ezzel egyidejűleg 
értesíti a részvénytársaság igazgatóságát, vagy annak megbízottját (202. §) amely a 
részvényest – ha az eltérően nem rendelkezik – a részvénykönyvbe bejegyzi." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/67. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

65.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 186. § (2) bekezdése d) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az alapszabály az elsőbbségi részvényfajtán belül / 
 
 "d) [vezető tisztségviselő] igazgatósági tag vagy felügyelőbizottsági tag kijelölésére 
vonatkozó elsőbbséget, valamint " 
 
 /biztosító részvényosztályt határozhat meg./ 
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Indokolás: Lásd a T/18196/68. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

66.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 187. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) Ha a részvénytársaság a szavazati jogot korlátozó vagy kizáró elsőbbségi 
részvénynek biztosított osztalékot valamelyik évben nem vagy nem teljesen fizeti ki, és azt a 
következő évben sem pótolja az arra az évre esedékes osztalékkal együtt, az elsőbbségi 
részvény részvényesét teljes szavazati jog és más, az alapszabályban meghatározott 
elsőbbségi jog illeti meg. Az elsőbbségi részvényes e jogokat mindaddig gyakorolhatja, amíg 
a részvénytársaság az elmaradt osztalékot ki nem fizeti." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/69. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

67.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 196. § (5) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(5) Semmis az az ideiglenes részvény, amelyet [a részvénytársaság bejegyzését 
megelőzően, vagy] a ténylegesen teljesített vagyoni hozzájárulást meghaladó értékben 
állítanak ki." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/70. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

68.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 200. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
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 "(2) A részvénytársaság az (1) bekezdésben foglaltak teljesülését követő harminc 
napon belül akkor is köteles [intézkedni a részvények haladéktalan előállításáról] a 
részvényeket előállítani, ha ilyen részvényesi igény nem merült fel." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/71. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

69.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 202. § (7)-(8) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(7) A részvénykönyv vezetője – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – [nem 
tagadhatja meg a részvénykönyvbe való haladéktalan bejegyzést] köteles a részvényest a 
részvénykönyvbe öt napon belül bejegyezni . 
 
 (8) A részvénykönyv vezetője köteles a részvénykönyvből [haladéktalanul] öt napon 
belül törölni azt a részvényest, aki így rendelkezett. " 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/72. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

70.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 206. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az alapítók a részvénytársaság alapításáról, a részvények átvételére vonatkozó 
kötelezettségvállalásról, valamint a részvénytársaság szervezetéről és működéséről az 
[alapszabályban] alapító okiratban rendelkeznek. 
" 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/73. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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71.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 207. § (2) bekezdésének az 
elhagyását javasolja: 
 
 "[(2) Részvénytársaság pénzbeli hozzájárulás nélkül, nem pénzbeli 
hozzájárulással is alapítható.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/74. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

72.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 209. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "209. § (1) Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása esetén – az e törvényben 
meghatározott esetek kivételével – az alapszabályhoz mellékelni kell a könyvvizsgáló, illetve 
más szakértő (a továbbiakban: könyvvizsgáló) jelentését, amely tartalmazza a nem pénzbeli 
hozzájárulás leírását és értékelését – ezzel összefüggésben a könyvvizsgáló arra vonatkozó 
megállapítását, hogy a nem pénzbeli hozzájárulásnak az alapítók által előzetesen megállapított 
értéke [összhangban] egyensúlyban van-e az ellenében adandó részvények számával, 
névértékével – valamint az alkalmazott értékelési szempontok ismertetését. A 
részvénytársaság választott könyvvizsgálója a nem pénzbeli hozzájárulás értékének előzetes 
felülvizsgálatára nem jogosult." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/82. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

73.   Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 210. § (1) bekezdése a) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /210. § (1) A részvénytársaság cégbejegyzésére csak azután kerülhet sor, ha a 
bejegyzési kérelem benyújtásáig / 
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 "a) a pénzbeli hozzájárulás teljesítését vállaló alapítók az alapszabályban átvenni 
vállalt részvény névértékének, illetve kibocsátási értékének legalább [huszonöt százalékát] 
felét befizették," 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/75. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

74.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 210. § (4) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(4) A nem pénzbeli hozzájárulásnak azon részét, amelyet a részvényes a bejegyzésig 
nem bocsátott a részvénytársaság rendelkezésére, az alapszabályban meghatározott 
időpontban, de nem később, mint a részvénytársaság bejegyzésétől számított [ötödik] 
második év végéig kell a részvénytársaság rendelkezésére bocsátani." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/76. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

75.   Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 213. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "213. § (1) A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A 
könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott. Az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában nem 
lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja, illetve a vezérigazgató (247. §), a cégvezető, a 
részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a felügyelőbizottság tagja sem." 
 

T/18196/23/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 84. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/23/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

76.  Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 220. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "220. § (1) A részvényest a részvénytársaságnak a 219. § (1) bekezdése szerint 
felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó 
arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az 
osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel, kivéve, ha az 
alapszabály ettől eltérő időpontot határoz meg. Az alapszabály lehetőséget adhat arra, hogy a 
részvényest megillető osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként kerüljön teljesítésre. 
A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult." 
 

T/18196/26/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 53. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/26/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

77.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 226. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) Ha a saját részvények megszerzésére az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott 
esetekben kerül sor, a részvénytársaság köteles a megszerzett részvényeknek az alaptőke tíz 
százalékát meghaladó részét a megszerzéstől számított [három] egy éven belül elidegeníteni 
vagy az alaptőke csökkentésével bevonni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/77. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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78.   Márton Attila képviselő a törvényjavaslat 235. §-ának az elhagyását javasolja: 

 
 "[235. § Az alapszabály a határozatképességgel kapcsolatos rendelkezések (234. § 
(1) bekezdés) alkalmazását az egyszerű többséget igénylő kérdések eldöntésénél 
kizárhatja, vagy azokat eltérően szabályozhatja.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/33. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

79.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 239. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) Ha az alapszabály a konferencia közgyűlés megtartását lehetővé teszi, és nem 
tartalmaz a részvétellel kapcsolatban eltérő rendelkezést, a részvényesek szabadon döntenek 
saját részvételük módjáról. Ilyen esetben azoknak a részvényeseknek, akik a közgyűlésen 
személyesen vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal a közgyűlés napja előtt be kell 
jelenteniük a részvénytársaságnak. Mindazokat a részvényeseket, akik e szándékukról a 
részvénytársaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen 
[telekommunikációs kapcsolaton keresztül] személyesen vesznek részt. " 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/78. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

80.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 254. § (1) bekezdésének 
következő módosítását javasolja: 
 
 "254. § (1) A részvénytársaság alaptőkéjét új részvények zártkörű, illetve nyilvános 
forgalomba hozatalával emelheti fel. [Ez utóbbi esetben a részvénytársaság működési 
formája a tőkeemelés bejegyzésével megváltozik.] " 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/79. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
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- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

81.   Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 261. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "261. § Dematerializált részvények esetén az igazgatóság az alaptőke-emelés 
bejegyzését követő, az alapszabályban meghatározott időn, ennek hiányában tizenöt napon 
belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét 
értékpapírszámla vezetőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes 
részvénytulajdonában beállt változásról." 
 

T/18196/24/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 82. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/24/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

82.  Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 276. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "276. § (1) Dematerializált részvények esetén az igazgatóság az alaptőke 
leszállításának bejegyzését követő, az alapszabályban meghatározott időn, ennek hiányában 
tizenöt napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét 
értékpapírszámla vezetőjét az alaptőke leszállítása következtében a részvényes 
részvénytulajdonában beállt változásról." 
 

T/18196/24/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 81. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/24/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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83.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 296. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "296. § Nyilvánosan működő részvénytársaság esetén a részvényeseknek címzett, a 
részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének befizetésére történő felszólítást – 
amennyiben a részvénytársaság rendelkezik ilyennel - a részvénytársaság hirdetményi 
lapjában, valamint honlapján kell közzétenni." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/80. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

84.   Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 298. § (4) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(4) A nyilvánosan működő részvénytársaságnál nem lehet a részvényes 
meghatalmazottja az igazgatóság tagja, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású 
munkavállalója, és a felügyelőbizottság tagja." 
 

T/18196/23/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 75. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/23/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

85.   Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 298. §-át új (6) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 
 "(6) A (2) bekezdés irányadó a részvényesek 27. § alapján gyakorolt felvilágosítás 
kérési jogára is." 
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T/18196/10. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 18. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

86.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 299. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) A nyilvánosan működő részvénytársaság alapszabálya rendelkezhet úgy, hogy 
[Az] az alapszabálynak a szavazati jogot – az (1) bekezdés szerint – korlátozó rendelkezése [e 
törvény erejénél fogva] hatályát veszti az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben 
meghatározott vételi ajánlatra vonatkozó eljárás lezárásakor, amennyiben a szavazati jog 
korlátozása nem a részvényesnek juttatott vagyoni előny ellentételezése, ha vételi ajánlat útján 
a részvénytársaságban hetvenöt százalékot elérő befolyás megszerzésére került sor." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

87.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 300. §-ának az elhagyását javasolja: 
 
 "[300. § (1) A nyilvánosan működő részvénytársaság esetében a közgyűlés 
összehívására, illetve a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (217. §) vonatkozó 
jogokat azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy 
százalékával rendelkeznek.  
 
 (2) A nyilvánosan működő részvénytársaság esetében azok a részvényesek, akik a 
szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, a 222. § (2) bekezdése alapján 
független szakértő kirendelését kérhetik.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

88.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 301. § (1)-(3) bekezdésének az 
elhagyását javasolja: 
 
 "301. § (1) [A nyilvánosan működő részvénytársaság saját részvényeinek 
megszerzése során – ha arra nem tőzsdei ügyletként kerül sor – a 176. § (2) 
bekezdésében foglalt követelményeknek is megfelelő nyilvános ajánlatot köteles tenni.] 
 
 [(2)] A részvénytársaság részvényeinek felvásárlására irányuló – külön törvény 
szerinti – nyilvános vételi ajánlattétel esetén a 225. § (1) bekezdése nem alkalmazható. 
 
 [(3) A nyilvánosan működő részvénytársaság saját részvényeinek elidegenítése 
során – ha arra nem a tőzsdei forgalomban kerül sor – a 176. § (2) bekezdésében foglalt 
követelményeknek is megfelelő nyilvános eladási ajánlatot köteles tenni. Mellőzhető a 
nyilvános eladási ajánlat megtétele, ha a részvénytársaság saját részvényeinek 
elidegenítésére a munkavállalók, illetve a vezető tisztségviselők részére történő 
részvényjuttatás céljából kerül sor.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

89.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 302. § c) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /302. § A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a 231. § (2) bekezdésében 
felsoroltakon kívül: / 
 
 "c) döntés – az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában - a vezető tisztségviselők, 
felügyelőbizottsági tagok[, valamint vezető állású munkavállalók] díjazásának és 
[ösztönzésének rendszeréről] ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről, 
ösztönzésének rendszeréről, valamint " 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

90.  Márton Attila képviselő a törvényjavaslat 309. § (3) bekezdése a) pontjának a 
következő módosítását, valamint b) pontjának az elhagyását javasolja: 
 
 /(3) Nem minősül függetlennek az igazgatótanács tagja különösen akkor, ha / 
 
 "a) a részvénytársaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának 
megszűnésétől számított [öt] két évig; 
 
 [b) a részvénytársaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték 
fejében szakértői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat;]" 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/34. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

91.   Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 332. §-át megelőző XII. fejezet 
címének a következő módosítását javasolja: 
 

"XII. Fejezet 
[Hatályba] Vegyes, hatályba léptető és átmeneti rendelkezések. Jogharmonizációs záradék " 

 
Indokolás: Lásd a T/18196/25/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

92.  Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslatot új 332. §-sal és azt megelőző 
alcímmel javasolja kiegészíteni: 
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"Társasági jogi szakértői testület 

 
 332. § (1) Társasági jogi ügyben szakvélemény kérhető az Igazságügyi Minisztérium 
mellett működő társasági jogi szakértői testülettől (a továbbiakban : testület). 
 
 (2) Társasági jogi ügynek minősül az e törvény alkalmazása során felmerülő, így 
különösen a törvényben foglalt jogelvekre, jogintézményekre, a nyilvánosan működő 
részvénytársaságban való befolyásszerzésre, valamint a közösségi jogon alapuló jogi 
személyekre irányadó szabályokra, a határokon átnyúló ügyekkel kapcsolatos eljárásjogi, 
illetve fizetésképtelenségi jogi előírásokra, illetve az Európai Bíróság társasági jogi tárgyú 
határozataira vonatkozó szakkérdés. 
 
 (3) Az (1) bekezdés alapján adott szakvélemény nem minősül a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 166. §-ának (1) bekezdése, illetve a 
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 76. §-ának (1) bekezdése szerinti szakértői 
véleménynek, azonban az polgári peres és nemperes eljárásban bizonyítási eszközként, 
valamint büntetőeljárásban okiratként felhasználható. 
 
 (4) A testület tagjait az igazságügy-miniszter ötéves időtartamra nevezi ki a társasági 
jog területén kiemelkedő szakértelemmel rendelkező személyek közül . Ennek során ki kell 
kérni az érintett hatóságok, szakmai és érdekképviseleti szervek, szakmai kamarák 
véleményét. 
 
 (5) A testület szakvéleményét háromtagú tanácsban - legkésőbb az erre irányuló 
kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül - alakítja ki . A tanács tagjai független 
szakértők, eljárásuk során nem utasíthatók, a szakvélemény elkészítésével kapcsolatos 
tevékenységük tudományos tevékenységnek minősül . A szakvélemény kialakításában nem 
vehet részt olyan személy, aki, illetve akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont) vagy 
élettársa a szakkérdés alapjául szolgáló ügyben érdekelt, továbbá az, akitől az ügy tárgyilagos 
megítélése egyéb okból nem várható (elfogultság). 
 
 (6) A testület szervezetére, működésére, valamint a szakvélemény elkészítéséért járó 
díj mértékére vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/25/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

93.    Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 332. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
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 "332. § (1) E törvény – a (2)–[(4)](5) bekezdésben foglaltak kivételével – 2006. július 
1-jén lép hatályba." 
 

T/18196/22/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 94. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/22/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

94.  Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 332. §-át új (5) bekezdéssel 
javasolja kiegészíteni: 
 
 "(5) E törvény 362. §-a a törvény kihirdetését követő 8. napon lép hatályba." 
 

T/18196/22/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 93. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/22/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

95.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 337. § (2) bekezdésében a Ptk. 
685/B. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A Ptk. 685/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "685/B. § (1) Többségi befolyás: az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes 
személy, [jogi személy vagy jogi személyiség nélküli] gazdasági társaság (a továbbiakban 
együtt: befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven 
százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik." 
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T/18196/81/1., 2., 3., 5.sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 8., 97. pontjában 
ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18196/81/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

96.   Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslatot új 362. §-sal javasolja 
kiegészíteni: 
 
 "362. § A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló 2005. évi 
LXII. törvény 160. §-ának (5) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
 
 „A nyomdai úton előállított részvényeken a működési forma feltűntetésének 
kötelezettségéből eredő változásokat legkésőbb a részvény soron következő cseréje 
alkalmával kell átvezetni.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/22/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

97.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 364. § (6) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(6) Közhasznú társaságon 2009. június 30-ig közhasznú társaságot, illetve [jogi 
személy] nonprofit gazdasági társaságot, 2009. július 1-jétől pedig kizárólag [jogi személy] 
nonprofit gazdasági társaságot kell érteni " 
 

T/18196/81/1., 2., 3., 4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 8., 95. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/81/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

98.   Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat alábbi §-ainak a következő 
nyelvhelyességi célú szövegpontosítását javasolja: 
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Indokolás: Lásd a T/18196/85. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 
 Budapest, 2005. december 5. 
 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  
 bizottság elnöke 


