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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése alapján „a Polgári Törvénykönyvről” szóló T/7971 . számú törvényjavaslathoz az
alábbi

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 3 :255. §-a következő bekezdéssel egészül ki :

„3 :255. § [A közgyűlés összehívásának speciális szabályai nyilvánosan működő
részvénytársaságoknál ]
(1) Nyilvánosan működő részvénytársaság esetén a közgyűlésre szóló meghívót a közgyűlés
kezdő napját legalább harminc nappal megel őzően, a társaság honlapján kell közzétenni .
(2) Ha a nyilvánosan működő részvénytársaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlatta l
kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattétel i
eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására
kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megel őzően kell
összehívni .
(3) A nyilvánosan működő részvénytársaság a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos
előterjesztéseket és az azokra vonatkozó felügyel őbizottsági jelentéseket, valamint a
határozati javaslatokat a társaság honlapján, a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy
nappal nyilvánosságra hozza. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzéteendő
közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egyid őben
elektronikus úton is meg kell küldeni .
(4) Azon részvényesek, akik együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékáva l
rendelkeznek, az ok ésacél megjelölésével bármikor kérhetik a közgy ű lés összehívását . Ha
az igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított harminc napon belül nem intézkedika
közgyűlés lehető legkorábbi időpontra történ ő összehívása érdekében, az ülést az
indítványozók kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság
felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására . A közgyűlés tartásának várható
költségeit az indítványozó részvényesek kötelesek megelő legezni . A közgyű lés a kisebbség
kérelmére összehívott ülésen dönt arról, hogy a rendkívüli üléssel kapcsolatos költségeket a z
indítványozó részvényesek vagy a részvénytársaság viseli-e . ”

Indokolás
A Javaslat 3 :86. § (1) bekezdése — a gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályo k
között, a kisebbségvédelem keretében — rendelkezik arról, hogy amennyiben a gazdasági
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társaság azon tagja vagy tagjai, akik együttesen a szavazati jogok legalább öt százalékával
rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével kezdeményezik a társaság legf őbb szerve
ülésének összehívását vagy a legfőbb szerv ülés tartása nélküli döntéshozatalát, a gazdaság i
társaságok ügyvezetése nyolc napon belül köteles intézkedni a legfőbb szerv ülésének a lehető
legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, illetve kezdeményezni az ülés tartása
nélküli döntéshozatalt .

Figyelembe véve a nyilvánosan működő részvénytársaságok speciális ügyvezetési struktúrájá t
(többtagú ügyvezető szerv: igazgatóság vagy igazgatótanács), valamint a meghívó kötelező
tartalmi elemeinek (3 :15 . § és 3 : 252. §) meghatározásához szükséges id őt, a gyakorlatban
nehezen elképzelhető, hogy az ügyvezetés a Javaslat 3 :86. § (1) bekezdésében általáno s
jelleggel elő írt nyolc napos intézkedési határidőn belül képes eleget tenni a tagok kisebbség e
kérelmének.

A kérelem nyolc napon belüli teljesítését nehezíti egyrészt a többtagú ügyvezeté s
ülésezésének gyakorisága, illetve ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén a döntéshozatalho z
szükséges idő. A határidő betartásának másik gyakorlati akadályát jelenti a meghívó
kiküldését megelőző szervezési kérdések lezárása. A szervezési feladatok idő igényessége a
magas taglétszámra, valamint a részvénytársaságok közgyűlésének összehívására vonatkoz ó
speciális szabályozásra vezethető vissza. A 3 :252 . § (2) bekezdése az ügyvezetés
intézkedésével szemben többletkötelezettségként támasztja, hogy a közgy űlésre szóló
meghívó az általánosan kötelez ő tartalmi elemeken túl (3 :15. §) tartalmazza a közgy űlés
megtartásának módját, a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban el őírt feltételeket ,
valamint a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgy ű lés helyét és idejét
is .

Az ügyvezetés rendelkezésére álló határid ő harminc napra növelése a kisebbségi jogok
gyakorlását érdemben nem lehetetleníti el, ugyanakkor az ügyvezetés számára biztosítja a
döntéshozatalhoz, valamint a szervezési kérdések lezárásához szükséges id ő t .

Budapest, 2012 . október 10 .
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