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A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján a Büntető
Törvénykönyvről szóló 1978 . évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények
módosításáról szóló T/1917 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító

	

javaslatot

terjesztem elő :

A Javaslat 24. §-a (2) bekezdésének az alábbi módosítását javasolom :

(2) A Btk. 300/R §-a (2) bekezdésének bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép :
„A 298/A. ~, 298/B . §, 299 .E és a 299/B. § alkalmazásában vezető állású személy:"

[a gazdálkodó s.-~,,erveZet vehető tisztségviselője, felügyelő k .ottsági tagja,]

INDOKOLÁS

A cégek ,fantomizálódása" veszélyezteti a forgalom biztonságát, és rendszerint a gazdálkodó
szervezet törvényellenes működését jelzi . Ezért a javaslat új bekezdést iktat a Btk . 299. §-ába,
amelynek védett jogi tárgya a közhitelű nyilvántartások, elsősorban a cégnyilvántartás
hitelességéhez fűződő társadalmi érdek. A Btk. 299. §-a kibővítésének indoka, hogy a
büntetőjog eszközeivel szankcionálható legyen a gazdálkodó szervezet székhelyével, illetve a
képviseletére jogosult személyekkel kapcsolatos minden közreműködés, amelynek
következtében a cég ismeretlen székhelyűvé válik .

A tervezetben foglalt új bekezdés ugyanakkor azt is eredményezi, hogy a tényállás kiterjeszti
az elkövetői kört gyakorlatilag bárkire, aki a valótlan adatszolgáltatásban vagy az
adatszolgáltatás elmulasztásában közreműködött. Ilyen alapon eljárás indítható akár a
közreműködő ügyvéd vagy közjegyző ellen is . Holott maga az indokolás is kiemeli, hogy az
ítélkezési gyakorlat szerint a cég székhelyének megváltozására vonatkozó bejelentési
kötelezettség elmulasztása miatt a gazdasági adatszolgáltatás elmulasztásának a vétsége akkor
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állapítható meg, ha a cég ügyvezetője a cég székhelyének a megváltozását a létesítő okirat
módosításától, hitelesítésétől számított 30 napon belül nem jelenti be a cégbíróságnál . E
mellett pedig a kapcsolódó tényállások is minden esetben az elkövetői kört a gazdálkodó
szervezethez kapcsolódó „vezető állású személy" esetében határozzák meg . Mind a vonatkozó
jogszabályok (cégtörvény), mind a bírói gyakorlat egyértelművé teszi, hogy az
adatszolgáltatás az ügyvezető felelőssége, így a lehetséges elkövetői kör kiterjesztése minden
közreműködőre nem indokolt . Indokolt, hogy a 299 .§ tényállása kizárólag a gazdálkodó
szervezethez kapcsolódó „vezető állású személyekre" vonatkozzon, ehhez kapcsolódva
pedig az értelmező rendelkezést ki kell terjeszteni a 299 .§-ra is .

Budapest, 2007 . február 12 .
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