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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)
OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

törvény módosításáról szóló T/16207. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző
módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - Ptk. 3:150. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

13. §

A Ptk. 3: 150. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,3: 150. § [Elszámolás a tagsági jogviszony megszűnése esetén]
(1) A tagsági jogviszony megszűnése esetén a volt taggal, annak örökösével vagy

jogutódjával a társaság - eltérő megállapodás hiányában - a tagsági viszony megszűnésétől
számított három hónapon belül köteles elszámolni, kivéve, ha a társasági részesedés
átruházására került sor, vagy ha a tag örököse, illetve jogutódja a társaságba tagként belépett."

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

24.§

A Ptk. 3:189. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Ptk. 3:189. [§]b! a
következő (4) bekezdéssel egészül ki:
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Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § - Ptk. 3:312/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

29.§

A Ptk. Harmadik Könyv XIV. Cím XXXI. Fejezete a következő 3:212/A. §-sal egészül ki:

,,3 :212/A. § [Az alapszabály érvénytelenségének eltérő szabályai]
(1) A [jogi személy létesítő okiratának érvénytelenségére vonatkozó szabályok

alkalmazása során a ]nyilvánosan működő részvénytársaság [esetében a nyilvántartásba
való jogerős bejegyzés alatt a zártkörűen működő részvénytársaság nyilvánosan működő
részvénytársasággá alakulásának bejegyzését kell érteni]bejegyzését követően az
alapszabály érvénytelenségére nem lehet hivatkozni a nyilvánosan működő részvénytársaság
nyilvántartásból való visszamenőleges hatályú törlése érdekében.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § - Ptk. 3:312/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

29.§

A Ptk. Harmadik Könyv XIV. Cím XXXI. Fejezete a következő 3:212/A. §-sal egészül ki:

,,3 :212/A. § [Az alapszabály érvénytelenségének eltérő szabályai]
(2) A nyilvánosan működő részvénytársaság bejegyzését követően az alapszabály

jogszabálysértő rendelkezése érvénytelenségének megállapítása iránt attól az időponttól
számított harminc napon belül lehet keresetet indítani a nyilvánosan működő részvénytársaság
ellen, amikor a jogosult az alapszabály vagy annak [módosításának]módosítása elfogadásáról
tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett volna. Az alapszabály vagy annak
[módosításának)módosítása elfogadásától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per
nem indítható."

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § - Ptk. 3:227. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

31. §

A Ptk. 3:227. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

,,(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak azokra az ügyletekre,
amelyek közvetlenül vagy közvetve a nyilvánosan működő részvénytársaság munkavállalói
[-]= ideértve a részvénytársaság többségi befolyása alatt álló társaságok munkavállalóit [-]=
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vagy a munkavállalók által e célra alapított szervezetek részvényszerzését segítik elő, továbbá
a bankok és más hitelintézetek által rendes üzletmenetük során megkötött ügyletekre. Ezen
bekezdés alapján sem kerülhet sor pénzügyi segítségnyújtásra, ha a részvénytársaság saját
tőkéje nem éri el vagy a pénzügyi segítségnyújtás következtében nem érné el a részvénytársaság
alaptőkéjét."

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

33.§

A Ptk. 3:270. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Ptk. 3:270. [§]~ a
következő (4) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. §
Módosítás jellege: módosítás

48. §

(1) Ez a törvény - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - [2022. január 1-jén]2021.
július l-jén lép hatályba.
(2) A 2. §, a 3. §, a 7-9. §, a 11-13. §, a 15. §, a 17-27. §, a 30-46. §, a 47. § 1. és 4-16. pontja,
valamint az 50. § 2022. január l-jén lép hatályba.
[(2)]ill Az 1. §, a 4-6. §, a 10. §, a 28. §, a 29. §, valamint a 47. § 2. és 3. pontja 2023.július 1-
jén lép hatályba

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7) A Ptk. e törvénnyel megállapított 3:354. § (5) bekezdését kell alkalmazni, ha a szövetkezet
tagjainak hét fő alá csökkenését követő hat hónapos időtartam e [törvény]rendelkezés
hatálybalépésekor már elkezdődött, azonban utolsó napja az e rendelkezés hatálybalépése,
illetve a HARMADIK KÖNYV XXI. Címének hatályon kívül helyezése napjára vagy azt
követő időpontra esik.

II. Rész
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Módosítópont sorszáma: 9.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Érintett törvényhely
1. 11. - Ptk. 3:99/A. §

2 28. § (2) bekezdés - Ptk. 3 :211. §
· (3) bekezdés

3. 48. § (2) bekezdés

Szövegrész a javaslatban Szövegrész helyesen
esetén

egy éves

lép hatályba

egyéves

lép hatályba.

INDOKOLÁS

1. Lásd a T/16207/2/1. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

2. Lásd a T/16207/2/2. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

3. Lásd a T/16207/2/3. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

4. Lásd a T/16207/2/4. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

5. Lásd a T/16207/2/5. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

6. Lásd a T/16207/2/6. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

7. A rendelkezés pontosítja a Javaslat hatályba léptető rendelkezését az Országgyűlés által

már elfogadott, a kényszertörlési eljárásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó és

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló T/16205. számú törvényjavaslattal való

összhang megteremtése érdekében. A Javaslat 14. §-a és 16. §-a a közkereseti társaságok

és a betéti társaságok törvény erejénél fogva történő megszűnésére vonatkozó előírást

módosítja. A Javaslat fenntartja azt a hat hónapos határidőt, amely alatt a társaság köteles

új tagot bejelenteni a cégbíróságnak, azonban megszünteti ezen határidő jogvesztő jellegét,

és nem kapcsolja e kötelezettség elmulasztásához a társaság megszűnésének

jogkövetkezményét. A jövőben a társaság mulasztása esetén a nyilvántartó cégbíróság

törvényességi felügyeleti intézkedésének lesz helye, amelynek eredménytelensége esetén

kerülhet csak sor a társaság megszüntetésére. E különleges törvényességi felügyeleti eljárás

szabályait a T/16205. számú törvényjavaslat 10. §-a állapítja meg a cégnyilvánosságról, a

bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításával,

amely módosítás hatálybalépése 2021. július l-je. A közkereseti társaságok és a betéti

társaságok tekintetében a módosítással hatályba lépő rendelkezés kedvezőbb, mint a

hatályos anyagi jogi előírások, így a Javaslat érintett rendelkezéseinek korábbi

hatálybalépése is kedvezőbb az érintett gazdasági társaságokra nézve.

8. Szövegpontosító rendelkezés, figyelemmel a 7. módosító pontra.



5

9. Lásd a T/16207/2/7. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

Budapest, 2021. június 10.
Tisztelettel:

/ 

Hende C~aba

elnök


