VÁLTOZÓ JOGSZABÁLYOK – 2019. októberi hatályba lépéssel

2019. július 9. napján kihirdetésre került a Magyarország 2020. évi központi
költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény. A törvény 2019.
július 10. napján lépett hatályba, egyes rendelkezései sávosan léptek hatályba, így 2019.
október 1-jén lépett hatályba a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása és az egyes jogi személyek
átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény módosítása.
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi
V. törvény (Ctv.) módosítása
1)
•
•

•
•

A céginformációs szolgálat működése (15.§)
A cégnyilvántartás és az elektronikus ügyintézést támogató rendszer adatkezelője
a céginformációs szolgálat.
A céginformációs szolgálat azonosítást követően – jogszabályban meghatározottak
szerint – ingyenes céginformációt biztosít az alábbi adatokról:
- cég neve,
- székhelye,
- cégjegyzékszáma,
- esetleges európai egyedi azonosítója (EUID),
- főtevékenysége,
- képviseletére jogosult személyek adatai,
a cég végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés alatt áll-e
A cég adataiban bekövetkezett változásról közokirati formában ingyenesen
kiállított elektronikus cégbizonyítvánnyal értesíti a céget.
Minden hónapban ingyenesen, közokirati formában kiállított elektronikus
cégkivonatot küld a cég részére.

2) Cégadat változás időpontjának meghatározása (30.§ (4) és (4a) bekezdések)
• A cég a változásbejegyzési kérelemben meghatározhatja a cégadata
változásának időpontját, kivéve a jegyzett tőke leszállításának esetét. Ez
esetben a változás időpontja a jegyzett tőke változás cégbírósági bejegyzésének
napja.
3) Speciális vagyonrendezési eljárás bevezetése, a Ctv. IX. fejezetének 6. és 7. új
Címe
• A törvény 50. §-a két új különleges vagyonrendezési eljárást vezet be,
amelyeket a Ctv. 124/B. és 124/C. §-aiban szabályoz.
• A közhiteles vagy közérdekvédelmi célból vezetett nyilvántartásba bejegyzett jog
és tény törlése iránti vagyonrendezési eljárás (Ctv. 124/B. §) a jogutód nélkül

•

•

•

•

•

•

•

törölt cégek javára feljegyzett jogok és tények tekintetében folytatható le, ha a
már létező Ctv. 130. § szerinti eljárás lefolytatásának feltételei nem állnak fenn.
Az eljárás a vagyontárgy tulajdonosának kérelmére folytatható le. Az eljárás során
a bíróság megvizsgálja, hogy a jogutód nélküli megszűnéssel kapcsolatosan
rendelkezésére álló cégiratokban volt-e rendelkezés a jog vagy tény más javára
történő átengedéséről. Ha ilyen iratok már nem lelhetők fel, a bíróság a
Cégközlönyben a törölt cég és a jog vagy tény megjelölésével végzést tesz közzé,
amelyben a jog vagy tény jogosultjait igénybejelentésre hívja fel.
Ha bejelentés nem érkezik, a bíróság végzésben megállapítja, hogy a jog mást
nem illet meg, illetve a tény más javára, vagy érdekében történő feljegyzéséhez
érdek nem fűződik.
A közhiteles vagy közérdekvédelmi célból vezetett nyilvántartásban bejegyzett jog
vagy tény törlésére - az adott nyilvántartásra vonatkozó szabályoktól eltérően
minden esetben - a fenti végzés csatolásával kerülhet sor.
A Ctv. új 124/C. §-a végelszámolás lefolytatását és a cég törlését követően
előkerülő vagyontárgyak – ideértve a törölt cég pénzforgalmi számláján
nyilvántartott egyenleget is – tekintetében lefolytatandó vagyonrendezési
eljárást szabályozza.
Az eljárásban csatolni kell a törölt cég volt tagjai által legalább teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt, az eljárás tárgyát képező vagyontárgyra vonatkozó
vagyonfelosztási javaslatot.
Az eljárásban vagyonrendező kijelölésére és a vagyontárgy értékesítésére nem
kerül sor. Ha a kérelem és kérelemhez csatolt iratok megfelelnek a jogszabályi
előírásoknak, a bíróság a vagyonfelosztási javaslatot végzésével jóváhagyja.
A felek a Ctv. 124/C § szerinti eljárást a módosított VPK- 01 (Vagyonrendezési
eljárás lefolytatása iránti kérelem) jelzésű ÁNYK nyomtatvánnyal tudják
kezdeményezni

4) Cég átalakulásának időpontja (57.§ (2) bekezdés)
• Ha az átalakuló cég az átalakulás időpontját meghatározza, az átalakulás nem a
cégbejegyzés napjával, hanem a cég által megadott napon következik be. Ha a cég
által meghatározott időpont a cégbejegyzés napját megelőzné, a cégbíróság az
átalakulás időpontjaként a jogelőd cég törlésének napját tünteti fel.
Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi
CLXXVI. törvény (Átaltv.) módosítása
•

A jövőben csak azoknak a jogi személyeknek az átalakulása során kell a
vagyonmérleg-tervezeteket
és
a
vagyonleltár-tervezeteket
független
könyvvizsgálóval ellenőriztetni, amelyek a számvitelről szóló törvény alapján
könyvvizsgálatra kötelezettek. A fentieket a felügyelőbizottsággal akkor kell
ellenőriztetni, ha a jogi személynél felügyelőbizottság működik. (4. § (5)-(6)
bekezdés)
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Az Átaltv. az átalakulás napjaként a jogelőd törlésének napját vezeti be: az
átalakuláshoz fűződő joghatások beállta nem lehet korábbi, mint a jogelőd cég
törlésének napja. (6. § (6) bekezdés)
Az átalakuló, egyesülő, szétváló jogi személy nem jogosult a hitelezői felhívást
mellőzni. (10. § (3) bekezdés)
A jogelőd jogi személy törlésének és a jogutód jogi személy bejegyzésének hatálya
nem eshet azonos napra. Ha az átalakuló jogi személy az átalakulás időpontját
meghatározza, a jogelőd cég törlésére az átalakulás napjával kerül sor és a
jogutód jogi személyt az azt követő nappal kell a cégjegyzékbe bejegyezni. Ha az
átalakulás napját nem határozza meg vagy az átalakulás bejegyzésére
későbbi időpontban kerül sor, az átalakulás napja a jogelőd jogi személy
törlésének a napja. (11. § (1a)-(1b)-(1c) bekezdések)
Az egyesülni kívánó jogi személyek és az egyesüléssel létrejövő jogi személy
vonatkozásában is készíteni kell vagyonleltár-tervezetekkel alátámasztott
vagyonmérleg-tervezeteket. A könyvvizsgálatra kötelezettség szintén a számviteli
törvény szabályain alapul. (13. § (2) bekezdés)
Kiválás esetén a döntéshozatalban részt nem vevő, vagy egyébként nem
nyilatkozó tag annak a jogi személynek marad a tagja, amelyből a kiválás történik.
Különválás esetén úgy kell tekinteni, hogy a nem nyilatkozó tag egyik jogutód jogi
személynek sem kíván a tagja lenni. (20. §)
Kiválás, beolvadásos kiválás esetén nincs olyan jogi személy, amelyet törölni kell a
nyilvántartásból, beolvadás, beolvadásos különválás esetén pedig nincs
bejegyzendő új jogi személy. (20. §)
Az Átaltv. új 6. alcíme „A nyilvánosan működő részvénytársaság egyesülésére
vonatkozó különös szabályok”. Átaltv. 7. alcíme hatályon kívül helyezésre került.
A jövőben a zártkörűen működő részvénytársaságokra is a gazdasági társaságokra
előírt szabályokkal egyező feltétek vonatoznak.
A módosított rendelkezéseket azok hatályba lépése után első ízben
elhatározott átalakulásokra, egyesülésekre, szétválásokra lehet alkalmazni.

