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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II.  24.)  OGY határozat  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  a  tőkeegyesítő  társaságok  határokon
átnyúló  átalakulásáról,  egyesüléséről,  szétválásáról  és  egyéb  jogharmonizációs  célú
törvénymódosításról szóló  T/17280. számú törvényjavaslathoz az alábbi  részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

I. rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § 2. pont a) és b) alpont
Módosítás jellege: módosítás 

5. §

E törvény alkalmazásában:
2. egyesülés: az a szervezeti művelet, amely során

a)  egy  vagy  több  társaság  a  végelszámolás  vagy  felszámolás  nélküli  megszűnésének
időpontjában  teljes  vagyonát  (eszközeit  és  forrásait)  egy  már  létező  társaságra  –  a
továbbműködő jogutód társaságra – átruházza, e jogutód társaság tőkéjéből saját tagjainak
biztosított részesedés és adott esetben – a névérték, illetve névérték hiányában a könyv
szerinti érték 10%-át meg nem haladó – készpénzkifizetés ellenében (beolvadás), [vagy]
b)  két  vagy  több  társaság  a  végelszámolás  vagy  felszámolás  nélküli  megszűnése
időpontjában  teljes  vagyonát  (eszközeit  és  forrásait)  egy  általa  alapított  tőkeegyesítő
társaságra  –  az  újonnan  létrejövő  jogutód  társaságra  –  átruházza,  a  jogutód  társaság
tőkéjéből  saját  tagjainak  biztosított  részesedés  és  adott  esetben  –  a  névérték,  illetve
névérték  hiányában  a  könyv  szerinti  érték  10%-át  meg  nem  haladó  –
[a ]készpénzkifizetés ellenében (összeolvadás), [vagy]



 
Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

9. §

(1) Az átalakulási tervezetet a (4) bekezdés szerinti jelentés elkészítése céljából könyvvizsgálóval
ellenőriztetni  kell.  Nem  végezheti  el  az  ellenőrzést  a  társaság  könyvvizsgálója  és  az  a
könyvvizsgáló, aki az átalakulási vagyonmérleg-tervezet fordulónapját megelőző két üzleti évben a
társaság számára könyvvizsgálatot  végzett  vagy a nem pénzbeli  vagyoni hozzájárulás értékének
ellenőrzését végezte.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(6)  Ha  a  társaság  tagjai  egyhangú  határozattal  így  döntenek,  vagy  a  társaság  egyszemélyes
gazdasági  társaság,  az  átalakulási  tervezet  könyvvizsgálata  és  a  (4)  bekezdésben meghatározott
tartalmú [a ]könyvvizsgálói jelentés elkészítése nem szükséges, azonban a vagyonmérleg-tervezetek
és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek könyvvizsgálatát és a könyvvizsgálói jelentést a
(4) bekezdés e) pontja szerinti tartalommal ekkor is el kell végezni.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (5)-(7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(5)  A  jelentést  vagy  jelentéseket,  valamint  az  átalakulási  tervezetet  legalább  45  nappal  az
átalakulásról véglegesen döntő legfőbb szervi ülés időpontját megelőzően elektronikus formában
elérhetővé kell tenni a társaság tagjai és a munkavállalók képviselői számára, vagy  [-]– ha ilyen
képviselők nincsenek [-]– a munkavállalók számára.

(6) Ha a társaság vezető tisztségviselője a munkavállalók képviselőitől, vagy – ha nincsenek ilyen
képviselők [-]– bármely munkavállalótól a jelentésre vonatkozó véleményt kap kézhez legkésőbb az
átalakulásról véglegesen döntő legfőbb szervi ülés időpontját megelőző 5. munkanapig, a tagokat
arról értesíteni kell, és a véleményt mellékelni kell a jelentéshez.

(7) A társaság vezető tisztségviselője a munkavállalók képviselőjének, vagy – ha nincsenek ilyen
képviselők  [-]– az észrevételt tevő munkavállalónak legkésőbb az átalakulásról véglegesen döntő
legfőbb szervi ülés napja előtt indokolással ellátott választ köteles küldeni.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás 

12. §

(1)  A társaság  a  határokon  átnyúló  átalakulásról  véglegesen  döntő  legfőbb  szervi  ülés  napját
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[megelőzően ]legalább 30 nappal megelőzően köteles benyújtani a bírósághoz

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(3) Mentesül a társaság az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól, ha legalább a határokon átnyúló
átalakulásról véglegesen döntő legfőbb szervi ülés napját megelőző 30. naptól a legfőbb szervi ülés
lezárásáig tartó időtartam alatt a társaság saját honlapján [-]– a Ctv. 2l/A. §-ában foglaltak szerint
[-]– folyamatosan,  korlátozástól  mentesen  és  ingyenesen  biztosítja  bárki  számára  az  (1)
bekezdésben meghatározott dokumentumok megismerhetőségét.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (4) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás 

(4) Ha a társaság a (3) bekezdésben foglaltak szerint jár el, köteles a bíróságnak a határokon átnyúló
átalakulásról véglegesen döntő legfőbb szervi ülés napját [megelőző ]30 nappal megelőzően a 7. §
(2) bekezdése szerinti  nyilatkozatot benyújtani és nyilatkozati  formában bejelenteni a határokon
átnyúló átalakulással összefüggésben

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (5) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás 

(5) A bíróság a Cégközlönyben két alkalommal közzéteszi
d) azt a tájékoztatást, hogy a társaság tagjai, hitelezői és munkavállalói képviselők, vagy [-]–
ha  ilyen  képviselők  nincsenek  [-]– munkavállalók  az  átalakulási  tervezetre  a  határokon
átnyúló  átalakulásról  véglegesen  döntő  legfőbb  szervi  ülés  napja  előtt  legkésőbb  5
munkanappal  észrevételt  nyújthatnak  be  a  társasághoz,  feltüntetve  az  ülés  társaság  által
megjelölt, tervezett napját.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(6) Az (5) bekezdés szerinti közzétételre első alkalommal az (1) bekezdés szerinti benyújtás vagy a
(4)  bekezdés  szerinti  bejelentés  megtörténtét  követő  munkanapon,  második  alkalommal  az  első
közzétételt  követő  7.  napon  kerül  sor.  A  bíróság  az  (5)  bekezdés  szerinti  közzétételekről
elektronikus úton értesíti az állami adó- és vámhatóságot.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 
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(2) Az a hitelező, akinek a társasággal szemben fennálló követelése a 12. § (5) bekezdése szerinti
első közzétételt megelőzően keletkezett, követelése erejéig a társaságtól az első közzétételt követő
30  napos  jogvesztő  határidőn  belül  megfelelő  biztosítékot  követelhet,  ha  a  határokon  átnyúló
átalakulás követelésének kielégítését veszélyezteti.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(4) A társaság az igénybejelentés előterjesztésére biztosított határidő lejártát követő 8 napon belül
köteles dönteni a kérelem tárgyában és  [-]– elutasítás esetén indoklással  ellátott  [-]– döntését  a
hitelező tudomására hozni.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(7) A biztosítéknyújtás iránti kérelemről bíróság [-]– a törvényességi felügyeleti eljárásra irányadó
szabályok  megfelelő  alkalmazásával  [-]– a  kérelem  előterjesztésétől  számított  30  napon  belül
határoz.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. §
Módosítás jellege: módosítás 

14. §

Az a  hitelező,  akinek  a  követelése  a  12.  §  (5)  bekezdése  szerinti  első  közzétételt  megelőzően
keletkezett,  a  határokon  átnyúló  átalakulás  hatályosulását  követő  2  éven  belül  [e  rendelkezés
alapján ]– az európai uniós vagy a nemzeti jogból, illetve a szerződéses megállapodásból származó
joghatósági szabályok sérelme nélkül – Magyarországon is eljárást indíthat a jogutód társaság ellen,
a  társaság  utolsó,  cégjegyzékbe  bejegyzett  székhelye  szerinti  illetékes  hatóság,  peres  eljárást
lefolytató bíróság vagy egyéb szerv előtt a követelésével összefüggésben.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

15. §

(1) A társaság határozatképes legfőbb szerve – ha ilyen készült, a 10. § és a 11. § szerinti jelentés,
valamint  a  társaságnak  megküldött  észrevételek  megismerése  után  –  legalább  háromnegyedes
szótöbbséggel  meghozott  határozatával  dönt  a  határokon  átnyúló  átalakulásról,  az  átalakulási
tervezet jóváhagyásáról, valamint a társaság létesítő okiratának módosításáról vagy új létesítő okirat
elfogadásáról.  A  társaság  létesítő  okiratának  olyan  rendelkezése,  amely  a  határokon  átnyúló
átalakulásról  való  döntéshez  [90%-ánál]a  legfőbb  szerv  90%-nál magasabb  [szótöbbséget
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ír]szótöbbséggel  meghozott  határozatát  írja elő,  a  90%-os  szótöbbséget  meghaladó  részében
semmis.

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (1) bekezdés k) pont
Módosítás jellege: módosítás 

19. §

(1) A bíróság a tanúsítvány kiadása iránti kérelem érkezését követő munkanapon elektronikus úton
értesíti

k) az egyéb, valószínűsíthetően érintett hatóságot
(az  a)–k)  pont  szerinti  szervek a  továbbiakban együtt:  hatóság)  arról,  hogy az  érintett  társaság
határokon átnyúló átalakulását határozta el  és tanúsítvány kiadása iránti  kérelmet terjesztett  elő,
valamint a hatóságtól a (2) és a (3) bekezdés szerinti tájékoztatást kér.

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(3) Ha a tanúsítvány kiadása iránti kérelem a 18. § (3) bekezdése szerinti vizsgálat alapján megfelel
a jogszabályoknak és a 22. §, illetve a 23. § szerinti körülmény vagy a ([7]6) bekezdés szerinti
elutasítási ok nem merül fel, a bíróság a tanúsítványt legkésőbb a tanúsítvány kiadása iránti kérelem
érkezésétől számított 90. napon kiadja.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(5) Ha a tanúsítvány kiadása iránti kérelem a 18. § (3) bekezdése szerinti vizsgálat alapján megfelel
a  jogszabályoknak,  azonban  a  22.  §,  illetve  a  23.  §  szerinti  körülmény  merül  fel,  a  bíróság  a
tanúsítvány  kiadása  iránti  kérelemről  ebben  az  esetben  is  a  (3)  bekezdésben  meghatározott
határidőn  belül  dönt.  Ha  a  tanúsítvány  kiadása  iránti  kérelem  elbírálása  a  (3)  bekezdésben
meghatározott határidőn belül nem lehetséges, mert [további vizsgálat]a 22. § szerinti körülmény
vagy a [22]23. § szerinti [körülmény]további vizsgálat miatt meghosszabbított határidő szükséges,
a bíróság a (3) bekezdés szerinti  határidőt végzésével további 90 nappal meghosszabbíthatja.  A
bíróság a végzésében megjelöli a határidő meghosszabbításának az okát. A végzést a társaságnak
meg kell küldeni. A végzéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(7) Ha a tanúsítvány kiadása iránti kérelem a 18. § (3) bekezdése szerinti vizsgálat alapján megfelel
a jogszabályoknak és a (6) bekezdésben, illetve a 23. § alapján a tanúsítvány kiadása iránti kérelem
elutasításának  esete  nem  áll  fenn,  a  bíróság  legkésőbb  az  ügyintézési  határidő  –  vagy  a
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meghosszabbított ügyintézési határidő – utolsó napján a tanúsítványt kiadja.

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

22. §

(1) Ha a  hatóság vagy a  19. § szerinti  [hatóság vagy ]perbíróság a határokon átnyúló átalakulás
elhatározásával összefüggésben feljelentést tesz, arról a bíróságot 5 munkanapon belül tájékoztatja.
A feljelentés alapján a bíróság a 19.  §-ban foglaltak szerint megkeresi  a feljelentés elbírálására
jogosult  hatóságot,  hogy  5  munkanapon  belül  értesítse,  ha  a  feljelentés  alapján  nyomozás
elrendelésére került sor.

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(3) Ha az (1)[–] és (2) bekezdés szerinti feljelentés, vagy a büntetőügyben eljáró hatóság hivatalból
történő észlelése alapján a határokon átnyúló átalakulás elhatározásával összefüggésben nyomozás
elrendelésére került sor, a nyomozást elrendelő ügyészség vagy nyomozó hatóság a büntetőeljárás
elrendelésétől  számított  5  munkanapon  belül  értesíti  a  bíróságot,  továbbá  a  nyomozás
[elrendeléséről]elrendelésétől számított 45 napon belül tájékoztatást nyújt a 19. § (3) bekezdésében
meghatározottakról.

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(3) A bíróság e  § szerinti  vizsgálat  során is  elsődlegesen okirati  bizonyítást  folytat  le,  azonban
személyes  meghallgatást  is  tarthat.  A  bíróság  további  tájékoztatást  kérhet  a  19.  §  szerinti
perbíróságtól,  illetve  a  hatóságtól,  valamint  a  társaságot  –  akár  több  ízben  is  –  további  iratok
benyújtására vagy nyilatkozat tételére hívhatja fel.  A bíróság általános intézkedési határideje 15
munkanap.

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. §
Módosítás jellege: módosítás 

27. §

A bíróság  a  fogadó  [tagállam  illetékes  hatóságától]tagállamtól kapott,  a  határokon  átnyúló
átalakulás időpontjáról szóló értesítés esetén törli a jogelőd magyar társaságot a nyilvántartásból,
egyidejűleg pedig bejegyzi a nyilvántartásba a határokon átnyúló átalakulásra vonatkozó, a Ctv.-ben
meghatározott  adatokat,  és  azokat  a  tagállami  cégnyilvántartások  összekapcsolására  szolgáló
rendszeren keresztül nyilvánosan elérhetővé és hozzáférhetővé teszi.
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Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

28. §

(1) A határokon átnyúló átalakulás hatályosulásának napjától
a) a társaság teljes vagyona (eszközei és forrásai) [-]– így különösen a szerződései, a hitelei, a
jogai és kötelezettségei – jogutódja a jogutód társaság,
b) a társaság tagjai a jogutód társaság tagjai maradnak, kivéve, ha e törvény rendelkezése
szerint megváltak a társasági részesedésüktől, és
c)  a  társaságnak  a  munkaviszonyokból  eredő,  és  a  határokon  átnyúló  átalakulás
hatályosulásának  időpontjában  fennálló  jogai  és  kötelezettségei  a  továbbiakban  a  jogutód
társaságot illetik, illetve terhelik.

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. §
Módosítás jellege: módosítás 

35. §

A jogutód társaságban fennálló részesedéseket nem lehet a beolvadó társaságban fennálló 
részesedésre cserélni, ha ezekkel

a)  maga  a  jogutód  társaság  vagy  egy  saját  nevében,  de  a  jogutód  társaság  javára  eljáró
személy, vagy
b) maga a beolvadó társaság vagy egy saját nevében, de a beolvadó társaság javára eljáró
személy[ rendelkezik.]

rendelkezik.

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(2)  Ha  a  határokon  átnyúló  egyesülés  egy  olyan  társaságba  történő  beolvadás  útján  történik,
amelynél az átvevő társaság rendelkezik a beolvadó társaság részvényeinek, illetve szavazati jogot
biztosító  egyéb  értékpapírjainak  legalább  90%-ával,  akkor  a  [10]31.  §  (1)  bekezdése  szerinti
jelentés tagoknak szóló részét nem kell elkészíteni, ha az egyesülő társaságok tagjai egyhangúan így
határoznak.

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § (1) bekezdés 9. pont
Módosítás jellege: módosítás 

39. §

(1)  A  szétváló  társaság  vezető  tisztségviselői  határokon  átnyúló  szétválási  tervezetet  (a
továbbiakban: szétválási tervezet) készítenek, amely legalább a következőket tartalmazza:
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9.  azon  jogok,  amelyeket  a  jogutód  társaságok  a  szétváló  társaság  [a  ]külön  jogokkal
felruházott  tagjainak  és  a  szétváló  társaság  tőkéjét  megtestesítő  részesedésektől  eltérő
értékpapírok birtokosainak [biztosít]biztosítanak, vagy az ezekre a személyekre vonatkozóan
javasolt intézkedések,

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § (3) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás 

(3)  A 3.  alcímnek a  könyvvizsgálói  jelentésre  vonatkozó rendelkezéseit  azzal  az  eltéréssel  kell
alkalmazni, hogy a könyvvizsgálói jelentésnek

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § (1) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás 

43. §

(1) Különválás esetén a határokon átnyúló szétválás hatályosulásától
c)  a  szétváló  társaságnak a munkaszerződésekből  vagy a munkaviszonyokból  eredő,  és  a
határokon átnyúló szétválás  hatályosulása időpontjában fennálló jogai  és  kötelezettségei  a
jogutód társaságokra szállnak át, és

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § (2) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás 

(2) Kiválás esetén a határokon átnyúló szétválás hatályosulásától
b) a szétváló társaság tagjainak legalább egy része a jogutód társaság vagy társaságok tagjává
válik,  és legalább a tagok egy része a szétváló társaságban marad, vagy mindkét társaság
tagjává válik, a részesedéseknek a határokon átnyúló szétválás tervezetében meghatározott
felosztásával  összhangban,  kivéve,  ha  e  törvény  rendelkezése  szerint  megváltak  társasági
részesedésüktől, és

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § (3) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás 

(3) A felosztás általi szétválás esetén a határokon átnyúló szétválás hatályosulásától
b) a jogutód társaság vagy társaságok részesedéseit a szétváló társaságra ruházzák, és

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 
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(2) A 7. §  szerinti tervezetre  és a 10. § szerinti  [tervezetre és ]jelentésre érkezett észrevételre a
társaság köteles a határokon átnyúló műveletről véglegesen döntő legfőbb szervi ülés napja előtt az
észrevételezőnek indokolással ellátott választ küldeni, ha az észrevétel legkésőbb a legfőbb szervi
ülés napja előtti 5. munkanapon a jogelőd társasághoz megérkezik.

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(2) Nem kell  alkalmazni  az (1) bekezdést,  ha  [a jogelőd társaság a 12.  § szerinti  közzétételt
megelőző 6 hónapban 160 fős átlagos munkavállalói létszámmal rendelkezik, vagy ha]

a)  a  jogelőd  társaság  a  12.  §  szerinti  közzétételt  megelőző  6  hónapban  160  fős  átlagos
munkavállalói létszámmal rendelkezik, 
a) a Ptk. rendelkezései nem jelentenek legalább ugyanolyan szintű részvételt, mint amilyet a
jogelőd társaság a  határokon átnyúló  műveletet  megelőzően működtetett,  a  munkavállalói
részvétel szintjét a munkavállalók képviselőinek az ügyvezető vagy a felügyelő szerv vagy
ezek bizottságai, vagy a társaság gazdasági eredményt létrehozó szervezeti egységeiért felelős
irányító  testület  létszámában  betöltött  aránya  alapján  értékelve,  feltéve,  hogy  van
munkavállalói képviselet, vagy
b) a jogutód társaság más tagállamokban található telephelyeinek munkavállalói számára nem
biztosít  ugyanolyan  részvételi  jogokat,  mint  amilyen  jogokat  a  fogadó  tagállamban
alkalmazott munkavállalók élveznek.

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(3) A (2) bekezdés szerinti esetekben a munkavállalóknak a jogutód társaságban való részvételére és
a részvételi jogok meghatározásába való bevonására az európai részvénytársaság (SE) statútumáról
szóló, 2001. október 8-i 2157/2001/EK tanácsi rendelet 12. [cikkének]cikk (2) és (4) bekezdésében
megállapított elveket és eljárásokat, valamint az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV.
törvény (a továbbiakban: Eurt. tv.) 1. § (3) bekezdését, 15. § (5) bekezdését, 16. § (1) bekezdését,
(2) bekezdés b) pontját, (4) és (5) bekezdését, 18. § (1) bekezdését, [19]19–28. §-át, [20. §-át, 21–
28. §-át, ]29. § (2) bekezdését és (3) bekezdés a) pontját, 31. § (1) bekezdés a), g) és h) pontját, 31.
§ (2) és (3) bekezdését, 32–34. §-át[,] és 48–50. §-át kell alkalmazni. A határokon átnyúló egyesülés
esetén az Eurt.  tv. 16. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott százalékos arány 25% helyett
33,3%.

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

48. §

(1)  Az  Eurt.  tv.  szerinti  különleges  tárgyaló  testület  a  munkavállalók  legalább  kétharmadát
képviselő  [tagjainak]tagjai kétharmados  többségének  egyetértésével  dönthet  arról,  hogy  ne
kezdjenek egyeztetést,  illetve  a  már  megkezdett  egyeztetéseket  zárják  le,  és  a  fogadó tagállam
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részvételre vonatkozó hatályos szabályait alkalmazzák.

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(3)  A határokon  átnyúló  műveletet  megelőzően  alkalmazott  munkavállalói  részvételi  szabályok
alkalmazandók a későbbi megállapodás alapján elfogadott szabályok alkalmazásának időpontjáig,
vagy [-]– megállapodás hiányában [-]– ameddig az Eurt. tv. 48. § (2) bekezdésében meghatározott
szabályok alkalmazásra kerülnek. A határokon átnyúló egyesülés esetén, ha az egyesülő társaságok
közül legalább egynél az Eurt.  tv. 18. § (1) bekezdés g) pontja szerinti  munkavállalói részvétel
megvalósult,  az  egyesülésben  részt  vevő  társaságok  dönthetnek  úgy,  hogy  bármilyen  előzetes
egyeztetés nélkül  közvetlenül  alkalmazzák magukra az Eurt.  tv.  48.  §  (1) és (3)  bekezdésében,
[valamint ]49[-]. §-ában és 50. §-ában foglalt általános részvételi szabályokat a bejegyzés napjától.

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(5) Ha a jogutód társaságra a munkavállalói részvétel kötelező, akkor e társaságnak kötelező olyan
intézkedéseket  hoznia,  amelyekkel  biztosítja,  hogy  a  munkavállalók  részvételi  jogai  későbbi,
határokon átnyúló művelet  vagy tagállamon belüli  átalakulás,  egyesülés  vagy szétválás  során a
határokon  átnyúló  művelet  hatályossá  válását  követő  négy  évig,  az  e  fejezetben  megállapított
szabályok [értelemszerű ]alkalmazása által védelmet élvezzenek.

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(2) Az I–VI. Fejezet, az 50. §, az 51. § (3) bekezdése, az 55. § (2) bekezdése, a 64. § (2) bekezdése,
a  65. §, a  67. § a) és i)–k) pontja, [és ]a 20. alcím és az 1. melléklet 2022. szeptember 1-jén lép
hatályba.

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. §
Módosítás jellege: módosítás 

50. §

(1)  [A]E törvény  rendelkezéseit  azokban  a  határokon  átnyúló  műveletekben  kell  alkalmazni,
[amelyben]amelyekben a  társaság  legfőbb  szerve  a  határokon  átnyúló  művelet  végrehajtásáról
szóló végleges döntését [e törvény hatálybalépése]2022. szeptember 1. napján vagy azt követően
hozza meg.

(2)  Ha  a  határokon  átnyúló  egyesülésben  részt  vevő  tőkeegyesítő  társaság  [e  törvény
hatálybalépését  megelőző  napig]2022.  augusztus  31-ig a  határokon  átnyúló  egyesülés
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végrehajtásáról a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL.
törvény  rendelkezései  alapján  [már  ]véglegesen  döntött,  a  határokon  átnyúló  egyesülés
végrehajtásához,  illetve  bejegyzéséhez  szükséges  eljárások  és  egyéb  követelmények  a  2022.
augusztus 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések alapján folytatandók le, végzendők el.

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

51. §

(1) Ez a törvény az (EU) 2017/1132 irányelvnek a digitális eszközök és folyamatok társasági jog
terén történő használata tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1151
európai parlamenti  és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja, kivéve az (EU) 2019/1151
irányelv 1. cikkének az (EU) 2017/1132 irányelv 13i. cikkét, 13j. cikk (2) bekezdését, valamint
[a ]16. cikk (6) bekezdését megállapító rendelkezéseit.

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. § - 2006. évi V. törvény 9/G. § (1) bekezdés c) pont ca) 
alpont
Módosítás jellege: módosítás 

52. §

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény I.
Fejezete a következő 9. Címmel egészül ki:

„9/G. §

(1) Az Európai Unió tagállamának állampolgára vagy az Európai Unió tagállamában bejegyzett jogi
személy vagy egyéb szervezet által  alapított  korlátolt  felelősségű társaság akkor minősül online
alapított cégnek, és kérheti az e törvény szerinti,  az online alapított cég bejegyzésére vonatkozó
rendelkezések alkalmazását, ha

c) az a) pont szerinti személy a cégbejegyzési kérelemhez csatolt jognyilatkozatát tartalmazó
elektronikus okiratokat

ca)  minősített  vagy minősített  tanúsítványon alapuló  fokozott  biztonságú elektronikus
aláírással, elektronikus bélyegzővel látta el, vagy”

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. § - 2006. évi V. törvény 9/G. § (3) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás 

52. §

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény I.
Fejezete a következő 9. Címmel egészül ki:
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„(3) Ha a cégalapításhoz kapcsolódóan jognyilatkozatot tevő

a)  természetes  személy  személyazonosságával  való  [visszaélésnek]visszaélés vagy  a
[személyazonosságának]személyazonossága megváltoztatásának gyanúja esetén, vagy

szükséges, az eljáró jogi képviselő megkövetelheti a cégalapításhoz kapcsolódóan jognyilatkozatot
tevő  személy  személyes  megjelenését,  feltéve,  hogy  ezzel  a  személyazonosítással,  a
cselekvőképességgel, illetve a képviselettel kapcsolatos aggályok elháríthatóak.”

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 53. § új (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés 

(2) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A  cégbíróság  a  gazdasági  forgalom  biztonsága  és  a  hitelezők  védelme  érdekében  a
cégbejegyzési  (változásbejegyzési)  végzését  költségtérítés  ellenében  a  Cégközlönyben  is
megjelenteti,  azonban  a  joghatás  a  bejegyzéshez  fűződik.  A cégbíróság  a  végzésben  felsorolja
azokat az okiratokat is, amelyek alapján a végzést meghozta. A cégbíróság a végzést automatikusan,
elektronikus  úton  juttatja  el  a  Cégközlöny  számára.  A  végzésben,  illetve  annak  alapján  a
Cégközlönyben megjelenő közleményben azt is szerepeltetni kell,  hogy a vonatkozó cégiratok a
cégjegyzéket  vezető  cégbíróságon  megtekinthetők.  Emellett  a  Cégközlönyben  megjelentetésre
kerülnek azok a cégjegyzékadatok is,  amelyekkel  törvény rendelkezése szerint  – más szervezet
döntése alapján – elektronikus úton egészül ki a cégjegyzék.”

(3) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
20. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3a) A (2) bekezdés szerinti megjelentetésre a Cégközlöny honlapján napi feltöltéssel kerül sor.”

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 53. § (2) bekezdés - 2006. évi V. törvény 20. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(2) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
20. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7)  Az  európai  gazdasági  egyesülés,  az  európai  részvénytársaság,  az  európai  szövetkezet,  az
európai  gazdasági  egyesülés  telephelyének  cégbejegyzésére,  valamint  törlésére  vonatkozó
adatoknak a cégjegyzékbe való bejegyzését követő harminc napon belül a cégbíróság intézkedik az
adatoknak az Európai [Közösségek]Unió Hivatalos Lapjában történő nyilvánosságra hozataláról az
Európai  Unió  hivatalos  közlemények  közzétételéért  felelős  hivatalának  való  megküldés  útján.
Ennek során a cégbíróság feltünteti a bejegyzésre vonatkozó végzésének számát, a végzés keltét, azt
a  tényt,  hogy  megjelentetésre  Magyarországon  a  Cégközlönyben  is  sor  került,  valamint  a
Cégközlönyben történt megjelenés napját is.”

12  



 
Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 53. § (3) és (4) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás 

[(3)  A cégnyilvánosságról,  a  bírósági  cégeljárásról  és  a  végelszámolásról  szóló 2006. évi  V.
törvény 20. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3a) A (2) bekezdés szerinti megjelentetésre a Cégközlöny honlapján napi feltöltéssel kerül
sor.”

(4)  A cégnyilvánosságról,  a  bírósági  cégeljárásról  és  a  végelszámolásról  szóló  2006.  évi  V.
törvény 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A cégbíróság  a  gazdasági  forgalom  biztonsága  és  a  hitelezők  védelme  érdekében  a
cégbejegyzési  (változásbejegyzési)  végzését  költségtérítés  ellenében  a  Cégközlönyben  is
megjelenteti, azonban a joghatás a bejegyzéshez fűződik. A cégbíróság a végzésben felsorolja
azokat  az  okiratokat  is,  amelyek  alapján  a  végzést  meghozta.  A  cégbíróság  a  végzést
automatikusan,  elektronikus  úton  juttatja  el  a  Cégközlöny  számára.  A végzésben,  illetve
annak alapján a  Cégközlönyben megjelenő közleményben azt  is  szerepeltetni  kell,  hogy a
vonatkozó  cégiratok  a  cégjegyzéket  vezető  cégbíróságon  megtekinthetők.  Emellett  a
Cégközlönyben  megjelentetésre  kerülnek  azok  a  cégjegyzékadatok  is,  amelyekkel  törvény
rendelkezése  szerint  –  más  szervezet  döntése  alapján  –  elektronikus  úton  egészül  ki  a
cégjegyzék.”]

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. § - 2006. évi V. törvény 22. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

54. §

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 22.
§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a cégjegyzékbe bejegyzett és a Cégközlönyben megjelent adat, a cégjegyzékbe bejegyzett
adat, illetve a cégnyilvántartásban szereplő okirat egymástól eltér, a cégjegyzékbe bejegyzett adat az
irányadó. Harmadik személy hivatkozhat olyan okiratra és adatra is, amely tekintetében a cég nem
tett eleget a cégbírósági bejelentési, illetve közzétételi kötelezettségének, kivéve, ha az okiratban
foglaltakhoz – bejelentés és nyilvánosságra hozatal hiányában – nem fűződik [joghatály]joghatás.”

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. § - 2006. évi V. törvény 32. § (1) bekezdés 
Módosítás jellege: módosítás 

57. §

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 32.
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§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás első és másodfokon elektronikus polgári nemperes
eljárás, amelyre a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.)
szabályait  a  nemperes  eljárás  sajátosságaiból  eredő eltérésekkel  és  a  bírósági  polgári  nemperes
eljárásokban  alkalmazandó  szabályokról,  valamint  egyes  bírósági  nemperes  eljárásokról  szóló
törvénynek  a  bírósági  polgári  nemperes  eljárásokra  vonatkozó  általános  rendelkezéseit  –  ha  e
törvény eltérően nem rendelkezik – kell alkalmazni, szünetelésnek azonban nincs helye. Az eljárás
felfüggesztésére

a) a bejegyzési eljárás folyamata alatt törvényességi felügyeleti kérelem benyújtása esetén,
b) az állami adóhatóság értesítése alapján a cég adószámának megállapítása érdekében,
c)  változásbejegyzési  eljárásban,  illetve  a  cég  bejegyzése  esetén,  amennyiben  átalakulás
bejegyzése történik, 
d) az elektronikus ügyintézést támogató rendszer kommunikációs hibája miatt, valamint
e) e törvény rendelkezése alapján[  
kerülhet sor.]

kerülhet sor.”

Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 60. § (1) bekezdés - 2006. évi V. törvény 48. § (1a) 
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

60. §

(1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
48. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A bejegyzési kérelem nyomtatványán  [fel kell tüntetni, ha]a jogi képviselő nyilatkozik az
online  alapított  cég  cégbejegyzési  [eljárásának  feltételei  fennállnak]eljárása  feltételeinek
fennállásáról.”

Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § (1) bekezdés - 2006. évi V. törvény 132. § (1) 
bekezdés k) pont
Módosítás jellege: módosítás 

64. §

(1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
132. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(E  törvény  –  végrehajtási  rendeleteivel,  valamint  a  Ptk.-val  és  az  egyes  jogi  személyek
átalakulásáról,  egyesüléséről,  szétválásáról  szóló  törvénnyel  együtt  –  a  következő  uniós  jogi
aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„k) az (EU) 2017/1132 irányelvnek a digitális eszközök és folyamatok társasági jog terén
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történő használata tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1151
európai parlamenti  és tanácsi  [irányelvnek való megfelelést szolgálja]irányelv,  kivéve az
(EU) 2019/1151 irányelv 1. cikkének az (EU) 2017/1132 irányelv 13i. cikkét, 13j. cikk (2)
bekezdését, és [a ]16. cikk (6) bekezdését megállapító rendelkezéseit.”

Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § (2) bekezdés - 2006. évi V. törvény 132. § (1a) 
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás 

(2) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
132. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) E törvény [-]– végrehajtási rendeleteivel és a Ptk.-val együtt [-]– az (EU) 2017/1132 irányelv
határokon  átnyúló  átalakulások,  egyesülések  és  szétválások  tekintetében  történő  módosításáról
szóló,  2019.  november  27-i  2019/2121  (EU)  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelvnek  való
megfelelést szolgálja.”

Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. §
Módosítás jellege: módosítás 

65. §

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 1.
[és 2. ]számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

Módosítópont sorszáma: 51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § e) pont
Módosítás jellege: módosítás 

66. §

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
e) 56. § (4a) bekezdésében az [„1c”]„(1c)” szövegrész helyébe az [„1e”]„(1e)” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § h) pont
Módosítás jellege: módosítás 

66. §

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
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h)  116.  §  (3a)  bekezdésében  a  „szétválásáról,”  szövegrész  helyébe  a  „szétválásáról  [-]–
ideértve a határokon átnyúló műveleteket is [-]–,” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 1. pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás 

1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 1.
számú melléklet III. pont 8. [alpontja]pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 1. pont - 2006. évi V. törvény 1. számú 
melléklet III. pont 8. pont c) alpont
Módosítás jellege: módosítás 

1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 1.
számú melléklet III. pont 8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Átalakulás bejegyzéséhez szükséges további okiratok:)

„8. tanúsítvány kiadásához

c)  a  b)  [pontban]alpontban foglalt  iratokra  a  Tetv.  rendelkezései  alapján  benyújtott  esetleges
észrevételek,”

Módosítópont sorszáma: 55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 1. pont - 2006. évi V. törvény 1. számú 
melléklet III. pont 8. pont f) alpont
Módosítás jellege: módosítás 

1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 1.
számú melléklet III. pont 8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Átalakulás bejegyzéséhez szükséges további okiratok:)

„8. tanúsítvány kiadásához

f) a munkavállalói részvételi szabályokkal összefüggésben

fa)  a  munkavállalóknak  a  jogutód  társaság  döntéshozatali  rendjébe  történő  bevonásáról  szóló
[megállapodást]megállapodás, vagy

fb) a különleges tárgyaló testület [határozatát]határozata arról, hogy a munkavállalóknak a jogutód
társaság  döntéshozatali  rendjébe  történő  bevonásáról  nem  kezdenek  tárgyalásokat,  vagy  a
megkezdett tárgyalásokat berekesztik, vagy

fc)  a  határokon  átnyúló  műveletben  [résztvevő]részt  vevő társaság  vezető  tisztségviselőjének
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nyilatkozata,  több  [részvevő]részt  vevő társaság  esetén  a  vezető  tisztségviselők  közös
[nyilatkozatát]nyilatkozata arról,  hogy  a  munkavállalóknak  a  jogutód  társaság  döntéshozatali
rendjébe  történő  bevonásának  szabályairól  –  az  európai  részvénytársaságról  szóló  törvényben
meghatározott határidőn belül – a különleges tárgyaló testülettel megállapodás nem jött létre.”

Módosítópont sorszáma: 56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 2. pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás 

2. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 1.
számú melléklet III. pont 9. [alpontja]pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 2. pont - 2006. évi V. törvény 1. számú 
melléklet III. pont 9. pont a) és b) alpont
Módosítás jellege: módosítás 

2. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 1.
számú melléklet III. pont 9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Átalakulás bejegyzéséhez szükséges további okiratok:)

„9. a határokon átnyúló egyesülés útján magyarországi székhellyel létrejövő társaság bejegyzéséhez

a) az [1. számú melléklet I-II. pontjában és]I. és II. pontban, valamint a 2. számú mellékletben
meghatározott okiratok,

b) a 8. pont [e]f) alpontja szerinti [valamely ]okirat,”

II. rész

Módosítópont sorszáma: 58.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás 

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 4. § (1) bekezdés d) pont
…vagy 
[restruktúrálására]restrukturálására, …

2. 4. § (2) bekezdés …) [bekezdés]bekezdése, …

3. 5. § nyitó szövegrész … alkalmazásában[:]

4. 19. § (1) bekezdés g) pont
…és [foglalkoztatás-
felügyeleti]foglalkoztatásfelügyeleti 
hatóságként…

5. 19. § (2) bekezdés c) pont …, [amelyről]amelyekről a…

6. 30. § (2) bekezdés …pontja [szerint]szerinti időpont…
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7. 37. § (3) bekezdés
…egyesülésben [résztvevő]részt vevő 
valamennyi…

8. 43. § (1) bekezdés b) pont
…társasági 
[részesedésétől]részesedésüktől,

9. 46. § (1) bekezdés …abban [résztvevő]részt vevő társaság…

10. 51. § (2) bekezdés
…rendelkezéseket [állapítja]állapít 
meg…

11.
58. § - 2006. évi V. törvény 44/C. § (1) 
bekezdés

…hozott [határozataiban]határozatokban.

12.
60. § (2) bekezdés - 2006. évi V. törvény 
48. § (6) bekezdés e) pont

…, [felügyelő 
bizottsági]felügyelőbizottsági tagja…

13.
61. § - 2006. évi V. törvény 49. § (1) 
bekezdés

…e [Címben]címben foglalt…

14.
64. § (4) bekezdés - 2006. évi V. törvény 
132. § (2) bekezdés g) pont

… rendelet[;].

15. 66. § d) pont …e [Fejezetben]fejezetben a…

Indokolás 

1. Kodifikációs pontosítás.
2. Szövegpontosítás.
3. Szövegpontosítás. 
4. Kodifikációs pontosítás.
5. Szövegpontosítás. 
6. Kodifikációs pontosítás.
7. Szövegpontosítás. 
8. Kodifikációs pontosítás.
9. Szövegpontosítás.
10. Szövegpontosítás.
11. Kodifikációs pontosítás.
12. Kodifikációs pontosítás.
13. Szövegpontosítás. 
14. Szövegpontosítás.
15. Szövegpontosítás. 
16. Szövegpontosítás, hivatkozás javítása.
17. Szövegpontosítás.
18. Szövegpontosítás.
19. Szövegpontosítás.
20. Szövegpontosítás.
21. Szövegpontosítás.
22. Szövegpontosítás.
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23. Kodifikációs pontosítás.
24. Kodifikációs pontosítás.
25. Szövegpontosítás.
26. Szövegpontosítás.
27. Szövegpontosítás. 
28. Szövegpontosítás.
29. Szövegpontosítás.
30. Szövegpontosítás.
31. Szövegpontosítás.
32. Kodifikációs pontosítás.
33. Kodifikációs pontosítás.
34. Szövegpontosítás.
35. Kodifikációs pontosítás.
36. Kodifikációs pontosítás.
37. Kodifikációs pontosítás, figyelemmel arra, hogy a rendelkezésnek a melléklettel egy időpontban
kell hatályba lépnie.
38. Szövegpontosítás.
39. Szövegpontosítás.
40. A Ctv. bevezeti  az online alapított cég fogalmát annak érdekében, hogy az (EU) 2017/1132
irányelvnek a digitális eszközök és folyamatok társasági jog terén történő használata tekintetében
történő  módosításáról  szóló,  2019.  június  20-i  2019/1151  (EU)  európai  parlamenti  és  tanácsi
irányelv szabályai szerint alapított cégek meghatározhatóak legyenek. A Javaslat a cégnyilvántartás
közhiteles  jellegére  tekintettel  minősített  elektronikus  aláírás,  elektronikus  bélyegző,  illetve
minősített  tanúsítványon alapuló fokozott  biztonságú elektronikus aláírás,  elektronikus  bélyegző
használatát írja elő, így ilyen aláírással kell ellátni az elektronikus okiratot. Ezen túlmenően – az
Országos Bírósági Hivatal javaslatára – kiemelhető, hogy a Javaslat elfogadja még azt is, ha az
elektronikus  okiratot  azonosításra  visszavezetett  dokumentumhitelesítés-szolgáltatással
hitelesítették. 
41. Szövegpontosítás.
42., 44. Kodifikációs pontosítás. A módosítás a módosító bekezdések sorrendjét javítja. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

43. Szövegpontosítás.
45. Szövegpontosítás.
46. Kodifikációs pontosítás.
47. Online cégalapítás esetén a cégbejegyzési nyomtatvány új elemekkel fog kiegészülni. Már a
jelenlegi cégbejegyzési nyomtatvány is tartalmaz nyilatkozati elemeket, vagyis a kérelmet benyújtó
jogi képviselőnek bizonyos kérdésekben kifejezetten nyilatkoznia kell. Ezek sorát bővíti az online
cégalapítás  során  teendő  további  nyilatkozat.  A  Javaslat  általánosan  fogalmazza  meg  a
nyilatkozattételi rendelkezést. A jogi képviselő nyilatkozatát, annak szövegezését a cégbejegyzési
nyomtatvány  tartalmát  meghatározó  végrehajtási  rendelet  fogja  meghatározni. A  rendelkezés
pontosítására az Országos Bírósági Hivatal javaslatára került sor, és célja, hogy egyértelművé tegye,
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hogy ebben az esetben is a jogi képviselő nyilatkozata jelenik meg a cégbejegyzési nyomtatványon.
48. Szövegpontosítás.
49. Kodifikációs pontosítás.
50. Szövegpontosítás,  figyelemmel  arra,  hogy  a  Ctv.  2.  melléklete  nem  módosul  a  Javaslat
mellékletével. 
51. Szövegpontosítás.
52. Kodifikációs pontosítás.
53. Szövegpontosítás.
54. Szövegpontosítás.
55. Szövegpontosítás.
56. Szövegpontosítás.
57. Szövegpontosítás.
58. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítások. 
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