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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján –  a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és a tőkeegyesítő társaságok
határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvénynek az európai cégnyilvántartások
összekapcsolására  szolgáló  rendszerrel  összefüggő  módosításáról szóló  T/15052.  számú
törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Ctv. 17/A. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A Ctv. II. Fejezet 2. Címe a következő 17/A. §-sal egészül ki:

„(3)  Az  e-Justice  portálon  keresztül  ingyenesen  érhető  el  az  (1)  bekezdésben  meghatározott
cégformák esetében a cég 24. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott adata. Az (1) bekezdés
szerinti  cégformák  esetén  az  ingyenes  céginformáció  körébe  nem  tartozó,  az  (1)  bekezdésben
meghatározott  adatra  és  cégiratra  vonatkozó  céginformációért,  továbbá  a  (2)  bekezdésben
meghatározott  cégformákra  vonatkozó,  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  adatra  és  cégiratra
vonatkozó céginformációért költségtérítést kell fizetni, [melynek]amelynek összege nem haladhatja
meg az adatközléssel felmerült költségek mértékét.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Ctv. 54. § (2) bekezdés



Módosítás jellege: módosítás

6. §

A Ctv. 54. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2)  Ha  a  céggel  szemben  törvényességi  felügyeleti  eljárás  van  folyamatban,  a  törvényességi
felügyeleti eljárás jogerős megszüntetéséig az új székhely bejegyzésére nem kerülhet sor, kivéve, ha
az új székhely bejegyzésével a törvényességi felügyeleti eljárás megszüntethető. Ha a törvényességi
felügyeleti  eljárásban  a  cégbíróság  a  céget  megszűntnek  nyilvánítja,  a  székhely  változásának
bejegyzésére irányuló kérelmet elutasítja.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

12. §

A Ctv. 132. § (2) bekezdése a következő [e)]f) ponttal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - Ctv. 132. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

12. §

A Ctv. 132. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(E  törvény a  következő uniós  jogi  aktusok végrehajtásához  szükséges  rendelkezéseket  állapítja
meg:)

„[e)  a  Bizottság  2015/884  végrehajtási  rendelete  (2015.  június  8.)  a  nyilvántartások
összekapcsolására  szolgáló  2009/101/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelvvel
létrehozott rendszer céljából szükséges műszaki leírások és eljárások megállapításáról.]
f)  a  Bizottság  2015/884  végrehajtási  rendelete  (2015.  június  8.)  a  nyilvántartások
összekapcsolására szolgáló 2009/101/EK európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelvvel  létrehozott
rendszer céljából szükséges műszaki leírások és eljárások megállapításáról.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Tetv. 15. §
Módosítás jellege: módosítás
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16. §

A Tetv. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §

Ez a törvény
a)  [a  tőkeegyesítő  társaságok  határokon  átnyúló  egyesüléséről  szóló  2005/56/EK
irányelvének,  valamint  ]az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  [2009.  szeptember 16-ai]2005.
október  26-ai,  a  [77/91/EGK,  a  78/855/EGK,  a  82/891/EGK  tanácsi  irányelvnek  és  a  ]
tőkeegyesítő  társaságok  határokon  átnyúló  egyesüléséről  szóló  2005/56/EK  [irányelvnek  az
egyesülések  és  szétválások  esetében  alkalmazandó  jelentéstételi  és  dokumentációs
kötelezettségek tekintetében történő módosításáról szóló,  2005. október 26-i  2009/109/EK
európai parlamenti és a tanács irányelvnek]irányelvének;
b) az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-ai, a 77/91/EGK, a 78/855/EGK, a
82/891/EGK tanácsi  irányelvnek és  a  2005/56/EK irányelvnek az  egyesülések és  szétválások
esetében  alkalmazandó  jelentéstételi  és  dokumentációs  kötelezettségek  tekintetében  történő
módosításáról szóló 2009/109/EK irányelvének;
[b)  –  a  Ptk.-val  és  az  Átv.-vel  együtt  –  a  89/666/EGK tanácsi  irányelvnek,  valamint  a
2005/56/EK  és  a  2009/101/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelvnek  a  központi
nyilvántartások,  a  kereskedelmi  nyilvántartások  és  a  cégjegyzékek  összekapcsolása
tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. június 13-i 2012/17/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek]
c) – a Ptk.-val és az Átv.-vel együtt – az Európai Parlament és a Tanács 2012. június 13-i, a
89/666/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 2005/56/EK és a 2009/101/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek a központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a cégjegyzékek
összekapcsolása tekintetében történő módosításáról szóló 2012/17/EU irányelvének

való megfelelést szolgálja.”

Indokolás

1. Lásd a T/15052/2/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

2. Lásd a T/15052/2/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

3-4. Lásd a T/15052/2/3-4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

5. Lásd a T/15052/2/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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