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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-a (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése alapján a a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006 . évi V. törvény
(a továbbiakban : Ctv.) és egyéb törvények módosításáról szóló T/24$0 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

A törvényjavaslat 29. §-a (2) bekezdésének a következő módosítását javaslom :

„(2) E törvény 30 . §-ának (1)-(2) bekezdése, 31 . §-ának (1) bekezdése, 35 . §-ának (11)
bekezdése, [valamint] a 36 . §-a, valamint a Gt. 250. &-a (2) bekezdése, a 251 . ~-a, továbbá a
267. ~-a (2) bekezdése e törvény kihirdetését követő napon lép hatályba ."

INDOKOLÁS
A Gt. 333 . §-a (3) bekezdésének értelmében a Gt. 250. §-ának (2) bekezdését, a 251 . §-át,
valamint a 267 . §-ának (2) bekezdését külön törvény lépteti hatályba . A megjelölt
rendelkezések a zártkörűen működő részvénytársaságok alaptőkéjének felemelése és
leszállítása körében azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyek lehetőséget biztosítanak
a részvényeseknek arra, hogy az alapszabályban az alaptőke-emelés érvényességi feltételeként
határozzák meg az érintett részvényfajta, illetve részvényosztály részvényeseinek külön
hozzájárulását. A szabályozás szintén az alapszabályban rendezendő kérdésnek minősíti a
zártkörűen működő részvénytársaságok esetében, hogy a pénzbeli hozzájárulás ellenében
történő alaptőke-emelés esetében az átváltoztatható, illetve a jegyzési elsöbbségi jogot
biztosító kötvények tulajdonosainak a részvények átvételére elsőbbségi jogot biztosítson .
Alaptőke-leszállítás esetében a külön hozzájárulási szabály szintén alapszabályra bízott
lehetőség .
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A fenti rendelkezések eltérést jelentenek a 2 . számú társasági jogi irányelv (77/91/EGK)
szigorú, kötelezően alkalmazandó szabályaitól .

A 2 . társasági jogi irányelv határozza meg a nyilvános részvénytársaságokra irányadó
egységes közösségi jogi követelményeket . Az Unió egyes tagállamainak jogrendszere
különálló formaként különbözteti meg a nyilvános (,,public"), valamint a zárt (,,private")
részvénytársaságokat . Mivel az irányelv hatálya a nyilvános részvénytársaságokra terjed ki,
ezen tagállamok esetében az irányelv előírásai csak a nyilvános részvénytársaságokra
terjednek ki. Az egységes „részvénytársaság" fogalommal rendelkező tagállamokban azonban
nincs mód ilyen különbségtételre . A hazai jogi szabályozás célja, hogy a zártkörűen működő
részvénytársaságoknak lehetőséget biztosítson az irányelvtől eltérő, kevésbé szigorú
szabályok szerinti működésre . Mindez azonban csak azt követően érvényesülhet, ha az
irányelv módosítása megtörténik, így ha az irányelv Magyarország tekintetében is csak a
nyilvánosan működő részvénytársaságokra terjed ki .

Ez a módosítás (266/68/EK irányelv) megszületett, és az Európai Unió Hivatalos Lapjában
kihirdetésre került . Erre tekintettel meg kell valósulnia az érintett rendelkezések
hatálybaléptetésének.

Budapest, 2007 adus 14 .

V CSG,a-
r. Szabó Éva
(MSZP)
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