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Tisztelt Olvasóink!
Napjaink felgyorsult jogszabály-alkotási folyamatában nehéz eligazodni és
naprakésznek lenni, azonban jelen hírlevelünkben egy olyan – érdeklődésükre
vélhetően számot tartó - törvényjavaslatra kívánjuk felhívni a figyelmüket, mely
jelentős változásokat hozhat a magyar gazdasági társaságokra, és az azokkal üzleti
kapcsolatban álló külföldi cégekre vonatkozó jogszabályi környezetben.
A „csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel
összefüggő egyes törvények módosításáról” szóló, igen nagy terjedelmű T/4922.
számú törvényjavaslat a hatályos jogszabályokat sok ponton és igen jelentősen
módosítaná. A módosítások többsége álláspontunk szerint hozzájárulhat a gazdasági
élet kifehéredéséhez, és ezáltal az üzleti élet szereplőinek megbízhatóbbá válásához,
ami mindenféleképpen üdvözlendő célnak tekinthető.
A tervezett módosítások nagy száma miatt még azok példálódzó ismertetését sem tudjuk hírlevelünk keretei között
megtenni, azonban két újdonságra fel kívánjuk hívni a figyelmüket.
I. A jövőben szigorodnának a gazdasági társaságokban fennálló tulajdonrészek átruházásnak szabályai. A tervezethez
fűzött indoklás szerint a jövőben a cégbíróság kizárólag megfelelő biztosíték nyújtása esetében ad helyt a kérelemnek
és jegyzi be a cégjegyzékbe a tag személyében bekövetkezett változást. A biztosíték nyújtására vonatkozó szabályozás
követi az átalakulás és a tőkeleszállítás során alkalmazott rendelkezéseket. A szigorítás a tartozásokat felhalmozott
társaságok hajléktalan és külföldi személyek, illetve „cégtemetők” részére történő átruházása gyakorlatának
kiüresítését célozza, tekintve, hogy az átruházás a jövőben kizárólag a hitelezők számára történő megfelelő biztosíték
nyújtása esetében lehetséges, így nem éri majd meg az üzletrész átruházásával kikerülni a felhalmozott tartozások
megfizetését.
II. A jövőben ismét kötelező lenne a Cégjegyzékben feltüntetett külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság, valamint bizonyos körben a külföldi természetes személy vonatkozásában a kézbesítési megbízott
megjelölése.
Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a fenti, az Országgyűlés Hivatalához 2011.11.12. napján érkezett javaslat folyamatban
lévő, azaz benyújtott, a plenáris ülésen még le nem zárt törvényjavaslat, mely a hírlevelünk készítésekor még általános
vita alatt állt, így – a módosító javaslatokra is figyelemmel – az elfogadott változat ettől természetesen eltérhet.

I. A T/4922. számú törvényjavaslat 88. §-a szerint
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) az alábbi, 126/A. §-sal egészül ki:
„126/A. § (1) Az ügyvezető az üzletrész átruházásáról szóló szerződés megkötésétől számított harminc napon belül köteles intézkedni az üzletrész-átruházás szándékának a Cégközlönyben két egymást követő lapszámban történő közzétételéről.
(2) A hirdetményben fel kell tüntetni:
a) az üzletrész átruházásának szándékát ,
b) az érintett törzsbetét összegét, valamint a törzstőkéhez viszonyított arányát,
c) az üzletrészre vonatkozó esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész átruházásának korlátozására vonatkozó rendelkezéseket,
d) azt a tényt, hogy az üzletrészhez a többitől eltérő tagsági jogok kapcsolódnak, valamint fel kell hívni a társaság hitelezőit, hogy
a hirdetmény második alkalommal történt közzétételét megelőzően esedékessé vált követeléseik után biztosítékra tarthatnak
igényt.
Az ismert hitelezőket a társaság közvetlenül is köteles értesíteni.
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(3) A hitelezők a hirdetmény utolsó közzétételétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül jogosultak bejelenteni, ha a
társaság üzletrészének átruházásával összefüggésben biztosítékra tartanak igényt.
(4) A társaság az igénybejelentés előterjesztésére biztosított határidő lejártát követő nyolc napon belül köteles biztosítékot nyújtani, vagy a kérelem elutasítását és annak indokát a hitelező tudomására hozni. Az elutasító, illetve a hitelez ő által nem megfelelőnek tartott biztosíték nyújtására vonatkozó döntés felülvizsgálatát a hitelező a határozat kézhezvételétől számított nyolcnapos
jogvesztő határidőn belül a cégbíróságtól kérheti. A cégbíróság — a törvényességi felügyeleti eljárásra irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával — a kérelem előterjesztésétől számított harminc napon belül határoz . A cégbíróság az eljárás lefolytatását
követően elutasítja a kérelmet, vagy a társaságot megfelelő biztosíték nyújtására kötelezi. Az üzletrész átruházása mindaddig nem
jegyezhető be a cégjegyzékbe, amíg a hitelező megfelelő biztosítékot nem kapott. A kérelemhez mellékelni kell a hitelező erre
vonatkozó nyilatkozatát.
(5) Az üzletrész új tulajdonosa bejegyzésének feltétele, hogy az ügyvezető igazolja a (1)—(4) bekezdésben foglalt szabályok betartását.
(6) Amennyiben az üzletrész átruházása üzletrész-felosztással történik, és a tagok személyében nem történik változás, az ügyvezető az (1)—(4) bekezdésben foglalt szabályok betartását a cégbíróságnak igazolja. A cégbíróság az átruházást végzéssel hagyja
jóvá.”

II. A T/4922. számú törvényjavaslat 113. §-a szerint A cégnyilvánosságról,
a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 31. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„31 . § (1) A cégjegyzékben a lakóhelyet, illetve székhelyet (telephelyet, fióktelepet) az irányítószám, helység, utca, házszám,
emelet, ajtószám (vagy helyrajzi szám) feltüntetésével kell megjelölni. Amennyiben a cégjegyzékbe bejegyzett külföldi személy
Magyarországon is rendelkezik lakóhellyel, a cégjegyzéknek az erre vonatkozó adatokat is tartalmaznia kell.
(2) Ha a bejegyzési kérelemben külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési kérelemben
kézbesítési megbízottat kell megjelölni. A kézbesítési megbízott magyarországi székhellyel rendelkező szervezet, illetve állandó
lakóhellyel rendelkező természetes személy egyaránt lehet. Kézbesítési megbízotti feladatot a cég tagjai (részvényesei), vezető
tisztségviselői, valamint felügyelőbizottsági tagjai nem láthatnak el . A bejegyzési kérelemhez mellékelni kell a kézbesítési megbízott megbízására, és a megbízatás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közokiratot.
(3) A kézbesítési megbízott feladata, hogy a bíróságnak, illetve más hatóságnak a cég működésével összefüggésben keletkezett,
a külföldi személy részére kézbesítendő iratokat átvegye, és azokat a megbízó részére továbbítsa. A bíróság vagy más hatóság
által a kézbesítési megbízottnak megküldött okirat esetében vélelmezni kell, hogy az okirat a kézbesítési megbízottnak történő
szabályszerű kézbesítést követő tizenötödik napon a külföldi személy számára ismertté vált.
(4) A (2) bekezdés szerinti megbízás megszűnését követő 15 napon belül a kézbesítési megbízottnak a megbízás megszűnésének
tényét a 36. § (5) bekezdése szerinti módon be kell jelentenie a cégbíróságnak.
(5) A (4) bekezdés szerinti tény bejelentésének elmulasztása esetén a cégbíróság a kézbesítési megbízottat a 34. § (2) bekezdésében meghatározott bírsággal sújthatja. ”
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