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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként, Gazdasági bizottsága, 
Informatikai és távközlési bizottsága (továbbiakban: Informatikai bizottság) valamint 
Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) megvitatta a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló, T/18197. számon 
beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/18197/5-17. számú módosító 
javaslatokat. 
 
Dr. Kovács László képviselő a T/18197/11/6. sz. módosító indítványát, valamint dr. 
Répássy Róbert képviselő a T/18197/5/1. és 5/2. sz. módosító indítványát visszavonta. 
 
Az ajánlásban használt rövidítés: 
Cstv.: a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 
Ctv.: a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. 

évi CXLV. törvény 
Gt.: a gazdasági társaságokról szóló …. törvény 
Pp.: a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
Vht.: a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 
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 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.   
 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.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 4. §-át új (3) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 
 "(3) A cégnévben az „állami” vagy „nemzeti” kifejezés csak abban az esetben 
szerepelhet, ha a cégben az állam közvetlenül vagy szervezetei útján többségi befolyással 
(Ptk. 685/B. §) rendelkezik, vagy a cég a külön törvény szerinti tartós állami tulajdoni körbe 
tartozik." 
 

T/18197/17/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 10. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18197/17/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

2.  Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 24. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
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 "(3) Az (1) bekezdés f) pontjában szereplő jegyzett tőkeként kell feltüntetni az európai 
gazdasági egyesülés, a külföldiek magyarországi fióktelepe vagy kereskedelmi képviselete 
esetén a tulajdonos, illetve a külföldi vállalkozás által a működéshez rendelkezésre bocsátott 
összeget. A jegyzett tőkét – a számviteli törvény felhatalmazása alapján devizakönyvvezetést 
alkalmazó társaság, az európai részvénytársaság, az európai gazdasági egyesülés[, illetve 
európai szövetkezet] kivételével – forintban kell meghatározni. Az európai szövetkezet a 
jegyzett tőkéjét euróban is meghatározhatja." 
 

Indokolás: Lásd a T/18197/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

3.  Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 37. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(4) Az eljárási illetéket és a közzétételi költségtérítést elektronikus úton kell 
megfizetni a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem benyújtását megelőzően, a Cégszolgálat 
honlapjáról letöltött illeték, valamint költségtérítési ügyazonosító szám feltüntetésével. Az 
illetéket a cégbíróságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára, a 
közzétételi költségtérítést pedig az Igazságügyi Minisztériumnak a Magyar Államkincstárnál 
vezetett számlájára kell utalni. Az illeték és a költségtérítés befizetésének összegéről és 
időpontjáról a Magyar Államkincstár – a bejegyzést kérő jogi képviselőjének minősített 
elektronikus aláírással ellátott kérelmére, amelyben az ügyazonosító számokat fel kell tüntetni 
– egy munkanapon belül [fokozott biztonságú aláírással ellátott elektronikus úton 
igazolást küld] elektronikus úton fokozott biztonságú aláírással ellátott igazolást küld. Az 
igazolásokat a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez mellékelni kell. Az illeték és a 
költségtérítés elektronikus úton történő megfizetésének részletes szabályait külön jogszabály 
állapítja meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/18197/11/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

4.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 42. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
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 "(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben legalább a cégjegyzékbe bejegyzendő adatok és a 
létesítő okirat hiteles fordítását csatolni kell[, amelyet a külön jogszabályok által hiteles 
fordítás készítésére feljogosítottak mellett a szakfordítói igazolvánnyal rendelkező 
szakfordító vagy szakfordító-lektor is készíthet]." 
 

Indokolás: Lásd a T/18197/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

5.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 51. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton a jogi képviselő igazolja, hogy a 
létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat – általa ismert - 
módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okiratból egyértelműen ki 
kell tűnnie, hogy az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat mely pontjának 
változása adott okot. Az egységes szerkezetű okiratot a társaság tagjainak (részvényeseinek) 
nem kell aláírniuk." 
 

Indokolás: Lásd a T/18197/16. 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

 
 
 

6.   Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 61. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "61. § (1) A cégek szétválás formájában megvalósuló átalakulása során az 57. § (3)-(4) 
bekezdésében meghatározott rendelkezést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy soron 
kívül dönteni kell a jogelőd cég még folyamatban lévő változásbejegyzési kérelméről és  
kiválás esetében a jogelőd cég törlésére nem kerül sor. " 
 

Indokolás: Lásd a T/18197/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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7.  Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 68. § (4) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 
 "(4) A cég bejegyzésére vonatkozó végzés teljes hatályon kívül helyezésének, illetve a 
létesítő okirat érvénytelensége megállapításának csak a gazdasági társaságokról szóló ……… 
törvény (a továbbiakban: Gt.) 12. § (4) bekezdésében foglalt érvénytelenségi ok fennállása 
esetén van helye. Ebben az esetben a bíróság a 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint jár el. 
A Gt-ben nem említett más érvénytelenségi ok fennállása esetében a bíróság ítéletében az 
érvénytelenség megállapítása mellett a végzést hatályában fenntartja és a 66. § (2) 
bekezdésében foglaltak szerint felhívja a cégbíróságot a szükséges intézkedések megtételére." 
 

Indokolás: Lásd a T/18197/11/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

8.   Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 93. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "93. § (1) Ha a többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkező tag (részvényes) 
felelőssége a cég tartozásaiért korlátozott volt, és a céget a cégbíróság megszüntetési eljárást 
követően törölte a cégjegyzékből, úgy, hogy a cég a saját tőkéjének [30] 50 százalékát 
meghaladó, ki nem elégített tartozást hagyott hátra, a cég hitelezőjének kereseti kérelmére a 
bíróság megállapítja, hogy a tag (részvényes) korlátlanul felel a cég ki nem elégített 
tartozásaiért, kivéve, ha a tag (részvényes) bizonyítja, hogy a megszüntetési eljárás 
bekövetkezéséhez magatartásával nem járult hozzá.  
 
 (2) Ha a céget a cégbíróság a megszüntetési eljárást követően törölte a cégjegyzékből, 
úgy, hogy a cég a saját tőkéjének [30] 50 százalékát meghaladó, ki nem elégített tartozást 
hagyott hátra, a cég hitelezője kereseti kérelmében kérheti annak megállapítását is, hogy a 
megszüntetési eljárás megindulását megelőző három éven belül részesedését átruházó, 
többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkező volt tag (részvényes) korlátlanul felel a cég ki 
nem elégített kötelezettségeiért, kivéve, ha a volt tag (részvényes) bizonyítja, hogy a vagyoni 
hányada átruházásának időpontjában a cég fizetőképes volt, a vagyonvesztés csak ezt 
követően következett be, illetve a cég nem volt fizetőképes, de a tag (részvényes) az átruházás 
során jóhiszeműen járt el." 
 

Indokolás: Lásd a T/18197/7. 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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9.  Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 125. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A 88. § (4) bekezdésében, [valamint] a 89. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a 
135. § (4)-(5) bekezdésében foglalt rendelkezések a törvény kihirdetését követő harmincadik 
napon lépnek hatályba; rendelkezéseiket az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni." 
 

T/18197/10. /12. és /13. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 12., 16., és 17. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18197/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

10.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 129. §-át új (2) bekezdéssel 
javasolja kiegészíteni: 
 
 "(2) Az e törvény hatálybalépését megelőzően bejegyzett cég, amelynek cégneve nem 
felel meg e törvény 4. §-a (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, 2007. szeptember 1. 
napjáig köteles a cégnevét oly módon módosítani, hogy abban az „állami” vagy „nemzeti” 
kifejezés a továbbiakban már ne szerepeljen." 
 

T/18197/17/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18197/17/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

11.   Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 133. § s) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /133. § E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
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 "s) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdésének a [Ctv.] 
a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. 
törvény 61. § (1) bekezdését érintő szövegrésze; " 
 

Indokolás: Lásd a T/18197/11/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

12.  Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 133. §-át új zs) ponttal javasolja 
kiegészíteni: 
 
 /133. § E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
 "zs) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló … 
törvény 135. §-ának (4) és (5) bekezdése." 
 

T/18197/9., /12. és /13. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 9., 16., és 17. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18197/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

13.  Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 134. § a) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /134. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
 "a) a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi 
XLIX. törvény 1. § (1) bekezdésének „és a végelszámolást” szövegrésze; 1. § (4) bekezdése; 
3. § (1) bekezdésének c) pontjában az „A végelszámolási eljárásban hitelező mindenki, akinek 
a gazdálkodó szervezettel szemben pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van.” 
szövegrész; 4. § (1) bekezdésének „valamint a végelszámolás” és „illetve a végelszámolás” 
szövegrésze; 5. § (1) bekezdésének „és a végelszámoló” valamint „és a végelszámolás” 
szövegrésze; 5. § (2) bekezdésének „és a végelszámolóval” szövegrésze; 5. § (4) 
bekezdésének „illetve a végelszámolót” szövegrésze; 6. § (3) bekezdésének „és a 
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végelszámolási eljárásban” szövegrésze; 6. § (4) bekezdésének az „a végelszámolási 
eljárásban pedig a gazdálkodó szervezetet, a hitelezőt és a végelszámolót” szövegrésze, 
valamint a IV. Fejezete;" 
 

Indokolás: Lásd a T/18197/11/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

14.  Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 134. § c) és g) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /134. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
 "c) a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény 15. §-a (3) bekezdésének a 
[Cstv.] a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. 
törvény 69. §-ának (5) bekezdését módosító szövegrésze," 
 
 "g) a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi 
XLIX. törvény módosításáról szóló 1997. évi XXVII. törvény 30-32. §-a; a 34. § (1) 
bekezdésének a [Cstv.] a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 
1991. évi XLIX. törvény 66. § (2) bekezdés a) és c) pontját, a 68. § (1) bekezdését, a 73. § (1) 
– (2) bekezdését és a 74. §-t módosító szövegrészei; a 34. § (2) bekezdésének a [Cstv.] a 
csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 
70. §-ának a) pontját módosító szövegrésze; 34. § (3) bekezdése; 35. § „és a végelszámolás” 
szövegrésze;" 
 

Indokolás: Lásd a T/18197/11/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

15.  Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 135. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 
2003. évi LXXIII. törvény 3. § j) pontjában az „a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és 
a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény 16. § (1) bekezdése szerinti székhely” 
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szövegrész helyébe az „a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 
szóló ………. törvény 7. §-a szerinti székhely” szövegrész lép." 
 

Indokolás: Lásd a T/18197/11/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

16.  Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 135. §-át új (4) bekezdéssel – a 
Ctv. 19. § (2) bekezdésének első mondatát érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 "(4) A cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. 
évi CXLV. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 19. §-a (2) bekezdésének első mondata helyébe a 
következő rendelkezés lép:
 
 „(2) A jegyzett tőkét – a számviteli törvény felhatalmazása alapján 
devizakönyvvezetést alkalmazó társaság,  az európai részvénytársaság és az európai     
gazdasági egyesülés kivételével – forintban kell meghatározni.”" 
 

T/18197/9., /10. /12. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 9., 12. és 17. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18197/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

17.   Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat 135. §-át új (5) bekezdéssel – a 
Ctv. 30. § (2) bekezdését érintően – avasolja kiegészíteni: 
 
 "(5) A Ctv. 30. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(2) A cég székhelyét (telephelyét, fióktelepét), a jegyzett tőke pénznemének 
megváltoztatását, a cég tagjait (tulajdonosait), a vezető tisztségviselőket, a felügyelő bizottság 
tagjait, illetve a könyvvizsgáló személyét érintő változás a cégjegyzékbe történő bejegyzéssel, 
de a változás időpontjára visszamenőlegesen válik hatályossá.”" 
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T/18197/9., /10. és /13. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 9., 12., 16. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18197/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

18.  Dr. Kovács László képviselő a törvényjavaslat alábbi §-ainak a következő 
szövegpontosítását javasolja: 
 
 "1. A törvényjavaslat 6. §-ának (3) bekezdésében a „hatvan napos” szövegrész helyébe 
a „hatvannapos” szó, valamint a „nyilvántartásbavétel” szó helyébe a „nyilvántartásba vétel” 
szövegrész lép. 
 
 2. A törvényjavaslat 51. §-ának (3) bekezdésében a „létesítő okirat módosítások” 
szövegrész helyébe a „létesítőokirat-módosítások” szó lép. 
 
 3. A törvényjavaslat 51. §-ának (4) bekezdésében a „létesítő okirat változásokkal” 
szövegrész helyébe a „létesítőokirat-változásokkal” szó lép. 
 
 4. A törvényjavaslat 57. §-ának (1) bekezdésében a „cégforma váltás” szövegrész 
helyébe a „cégformaváltás” szó, valamint az 57. § (1) bekezdésében és a 2. számú melléklet 
II. 9. cc) pontjában a „résztvevő” szó helyébe a „részt vevő” szövegrész lép. 
 
 5. A törvényjavaslat 57. §-ának (4) bekezdésében a „cégforma változásról” szövegrész 
helyébe a „cégformaváltozásról” szó lép. 
 
 6. A törvényjavaslat 79. §-ának (1) bekezdésében az „egy éves” szövegrész helyébe a 
„egyéves” szó lép. 
 
 7. A törvényjavaslat 80. §-ának (1) bekezdésében és a 106. §-ában (4) bekezdésében a 
„harminc napos” szövegrész helyébe a „harmincnapos” szó lép. 
 
 8. A törvényjavaslat 94. §-ának (3) bekezdésében a „(kényszer végelszámolás)” 
szövegrész helyébe a „(kényszer-végelszámolás)” szó lép. 
 
 9. A törvényjavaslat 95. §-ának (2)-(3) bekezdésében, valamint a 116. §-ának (2) 
bekezdésében a „büntető ügyben” szövegrész helyébe a „büntetőügyben” szó lép. 
 
 10. A törvényjavaslat 102. §-ának (3) bekezdés d) pontjában a „munkaerőpiaci” szó 
helyébe a „munkaerő-piaci” szó lép. 
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 11. A törvényjavaslat 110. §-ának (6) bekezdésében a „figyelembe vételével” 
szövegrész helyébe a „figyelembevételével” szó lép. 
 
 12. A törvényjavaslat 112. §-ának (2) bekezdésében a „nyugdíjbiztosítási” szó helyébe 
a „nyugdíj-biztosítási” szó lép. 
 
 13. A törvényjavaslat 130. §-ának (1) bekezdésében a „hatályba lépésétől” szövegrész 
helyébe a „hatálybalépésétől” szó lép. 
 
 14. A törvényjavaslat 133. §-ában a „hatályba lépésével” szövegrész helyébe a 
„hatálybalépésével” szó lép. 
 
 15. A törvényjavaslat 1. számú mellékletének II. pontjában a „lappéldány-kivonatok” 
szóhelyébe a „lappéldánykivonatok” szó lép. 
 
 16. A törvényjavaslat 2. számú mellékletének I. pontjában az „idegennyelvű” szó 
helyébe az „idegen nyelvű” szövegrész lép, valamint a törvényjavaslat 2. számú 
mellékletének  I. pontjában és a 3. számú melléklet II. 3. pontjában a „képviselőtestület” szó 
helyébe a „képviselő-testület” szó lép. 
 
 17. A törvényjavaslat 2. számú mellékletének II. pontjában az „alaptőke emelés” 
szövegrész helyébe az „alaptőke-emelés” szó, valamint a „törzsbetét hányadoknak” 
szövegrész helyébe a „törzsbetéthányadoknak” szövegrész lép. 
 
 18. A törvényjavaslat 5. számú mellékletének lábjegyzeteiben a „Naptár szerűen” 
szövegrész helyébe a „Naptárszerűen” szó lép." 
 

Indokolás: Lásd a T/18197/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
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 

 
 

Rogán Antal s.k., 
az Informatikai és távközlési 

bizottság elnöke 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 
 


