
A szerzôdésmintától való

legcsekélyebb eltérés sem

lehetséges. A felek vagy el-

fogadják a blanketta szö-

vegét, vagy ezt a lehetô-

séget nem vehetik igénybe.

Nem köthetô ki tehát kor-

látozás az üzletrészek át-

ruházása vagy öröklése

esetére. (Például nem zár-

ható ki, hogy egy tulajdo-

nos meghatározott szava-

zatszám felett többséget

szerezzen, vagy hogy eset-

leges versenytárs kerüljön

be tagnak a társaságba.)

A taggyûlés minden kö-

rülmények között határo-

zatképes, ha a törzstôke

fele vagy a leadható sza-

vazatok többsége képvi-

selve van – magasabb

arány nem írható elô. A ha-

tározatokat egyszerû szó-

többséggel kell meghozni,

speciális kérdésekre kikö-

tött minôsített többség

vagy egyhangúság nem

határozható el. A képvise-

letre jogosult személyek

cégjegyzési joga minden

esetben önálló (együttes

képviselet ki van zárva), fel-

ügyelô bizottság nem ne-

vezhetô ki, könyvvizsgáló

alkalmazására nincs mód

stb.

BBLLAANNKKEETTTTAA--
HHÁÁTTRRÁÁNNYYOOKK

Legutóbbi számunkban jeleztük,
hogy a januárban elfogadott társa-
sági törvény jelentôsebb rendelke-
zéseit bemutatjuk oldalainkon. Az
alábbi összefoglalás a korlátolt fele-
lôsségû társaságra vonatkozó új ren-
delkezéseket igyekszik vázolni.

Rövidebb várakozás
Általánosságban azonban elmond-
ható, hogy a cégalapítás eljárási
szabályai nem változnak jelentôsen,
bár a bírósági eljárási határidôk rö-
vidülnek. A társasági szerzôdés
ügyvédi (jogtanácsosi) ellenjegyzé-
se és a cégeljárás során a jogi kép-
viselet továbbra is kötelezô marad.
Ez a szabály a késôbbiekben ismer-
tetett blanketta-szerzôdéssel való
alapítás esetén is érvényes: az el-
járó ügyvéd ugyanis köteles az ügy-
feleket – a tagokat – a pénzmosás
megelôzésérôl szóló törvény és az
ügyvédi kamarai szabályzat szerint
azonosítani. Alapításkor azonban
elôreláthatólag jóval több mellék-
letet kell csatolni a bejegyzési ké-
relemhez, mint jelenleg. Igaz azon-
ban, hogy hiánypótlásként a bíró-
ság csak olyan okirat becsatolását
írhatja elô, ami a törvényben téte-
lesen fel van sorolva.

Új dokumentumok
Az új rendelkezés szerint a cégbí-
rósághoz az alábbi dokumentumo-
kat kell benyújtani (azaz elôzetesen
beszerezni).

A székhely (telephely, fióktelep)
használatára feljogosító okiratot. Ez
lehet saját tulajdonú ingatlan tulaj-
doni lapja (beszerezni pluszköltség!),
bérleti szerzôdés vagy nyilatkozat
a bérbeadótól stb. A törvény itt a
bíróra bízza, hogy milyen okiratot
és milyen hitelességi szinten fogad
el megfelelô igazolásként.

Külföldi cég vagy más szervezet
tagsága esetén nem lesz elegendô
a három hónapnál nem régebbi
cégkivonat hiteles fordításban. Csa-
tolni kell az eljáró képviselô képvi-
seletre való jogosultságát igazoló
okiratot is. Angolszász jogterület
esetén például nem lesz elég a „cer-

tificate of incorporation”-t csatolni,
„a certificate of good standing” is
beszerzendô, lefordítandó, valamint
csatolandó – akár minden egyes vál-
tozásbejegyzési eljárás esetén.
Pluszköltség!

Konzervalapítás
Nagy várakozás elôzte meg a szer-
zôdésminta (blanketta) törvényi be-
vezetését. Tény, hogy a jelenleg a
cégbíróságokon bejegyzett kft.-k
nagy többsége nyomtatványelven
kitöltött mintaszerzôdéseket alkal-
maz, speciális, a tagokra szabott
rendelkezésekre nem mindig van
szükség. A törvény e gyakorlatot
honorálva bevezette a szerzôdés-
mintás cégalapítási eljárást. Ennek
elônyeit és esetleges hátrányait a
margón foglaljuk össze.

Tagváltozás csak írásban – 
nyilvános feltételekkel?
A kft.-ben a tagsági részesedést az
üzletrész testesíti meg. Az üzletrész
változatlanul olyan speciális vagyo-

ni értékû jog, amelyrôl értékpapírt
nem lehet kiállítani, és átruházásá-
ra speciális szabályok vonatkoz-
nak. A kft.-bôl ezt követôen sem le-
het „kilépni”, tagsági jogainktól (és
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Változik a cégjog
NYÁRON HATÁLYBA LÉP AZ ÚJ TÁRSASÁGI

TÖRVÉNY ÉS CÉGTÖRVÉNY – 1.  RÉSZ



tegyük hozzá: kötelezettségeinktôl)
csak akkor válhatunk meg, ha üz-
letrészünket a vonatkozó szabályok

betartásával olyan vevôre
ruháztuk át, aki a cég tár-
sasági szerzôdését megis-
merte, és annak betartását
magára kötelezônek fo-
gadja el. Az új társasági
törvény hatálybalépésével
az üzletrészt azonban kizá-
rólag írásbeli megállapo-
dás útján lehet átruházni.
A megállapodást a vevônek
nyolc napon belül be kell
nyújtania a cég ügyvezetô-

jéhez, aki a változást köteles átve-
zetni a tagjegyzéken, illetve megha-
talmazást adni a jogi képviselônek
a tagváltozás cégbírósági bejegyez-
tetése érdekében. 

Kikényszerített gyakorlat
Tudvalevô azonban, hogy a legtöbb
cégbíró nem szeret feleslegesen be-
nyújtott okiratokat olvasni. Ez az ál-
talános vélekedés jelenleg az üzlet-
rész-adásvételi szerzôdésekkel is.
Kezdetben, az elsô társasági törvény
hatályba lépésekor, megoszlottak az
álláspontok az üzletrész-adásvételi
szerzôdések cégbírósági benyújtá-
sának szükségességérôl, mára azon-
ban egységes a cégbírák álláspont-
ja arról, hogy a tagváltozás igazo-
lására az ügyvezetô által aláírt tag-
jegyzék szolgál. Hosszadalmas, eset-
leg magyar nyelven el sem készített,
számos bizalmas információt, eset-
leg üzleti titkot is tartalmazó átru-
házási okiratot ma nem szükséges
az iratokhoz csatolni. Ezt a tör-
vényértelmezést, illetôleg cégbíró-
sági gyakorlatot az üzlet szereplôi
kényszerítették ki a cégbíróságok-
ból, pontosan az elôbb említett
szempontok miatt. 

Kell a szerzôdés
Általánossá vált, hogy a tagváltozás
ügyében eljáró és a módosítást el-
lenjegyzô jogi képviselô egy „igazo-
lást” készített és íratott alá az eladó-
val, ami az ügylet konkrét részleteire
vonatkozóan (ár, fizetési feltétel stb.)
semmilyen információt nem tartal-
mazott, kizárólag az átruházás té-
nyét rögzítette és igazolta.

A július 1-jét követô üzletrész-
adásvételek esetében azonban – az
új cégtörvény jelenlegi szövege sze-
rint – kötelezô mellékletként csatol-

ni kell az üzletrész átruházására irá-
nyuló szerzôdést. Az adásvételi szer-
zôdés pedig a polgári jog általános
szabályai szerint akkor szerzôdés, ha
tartalmazza a vételárat is.

Álláspontom szerint igen sajná-
latos, hogy az új törvény e szigorí-
tása miatt visszatértünk a kilencve-
nes évek elején zajlott cégbíró–ügy-
véd jogvitához. Mi fog ugyanis
adásvételi szerzôdésnek minôsülni?
Elfogadja-e a bíróság, ha például a
vételárat kifestem a szerzôdésben,
vagy ha arról csak kivonatot nyúj-
tok be, ami a felek által üzleti titok-
nak minôsített fizetési feltételeket
vagy szavatossági feltételeket nem
tartalmazza? Miért kell most újra

cégbíróval egyeztetni olyan kér-
désekben, amelyeket az elmúlt 15
év gyakorlata megnyugtatóan ren-
dezett?

Hogyan fogom meggyôzni a kül-
földi befektetôt arról, hogy az új sza-
bály szerint az általa kötött szerzô-
dés minden egyes részlete nyilvá-
nosságra kerül a cégbíróságon? Az
üzletrészhez fûzôdô tulajdonjog to-
vábbra sem a bejegyzéssel száll át a
vevôre (ahogyan az ingatlanok ese-
tében a törvény elôírja), a tagválto-
zás hatálya változatlanul a megvál-
toztatott tagjegyzék keltének felel
meg. Vagy kettôs okiratkésztési
kényszer áll be? Írunk egy „publikus”
szerzôdést a cégbíróság részére? Kí-
váncsian várom a július 1-jét köve-
tôen kialakuló gyakorlatot.
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Mindezen hátrányokkal

szemben várható azonban

a bejegyzési határidô le-

rövidülése. A szerzôdés-

mintával alapított cégek

esetében a bíróság sem-

mi mást nem vizsgál, mint

hogy a minta kitöltése sza-

bályszerû-e, illetve, hogy

a bejegyzési kérelemmel

egyezik-e. Az eljárási ha-

táridô ebben az esetben

10 munkanap, szemben a

„saját” társasági szerzô-

déssel alapítandó cégek

esetében, ahol 20 munka-

nap alatt kell dönteni az

esetleges hiányokról. Ezen

meglehetôsen „szerény”

elôny mellett elvárható

lenne, hogy a kevesebb

bírósági munkát igénylô

cégalapítások illetéke is

csökkenjen, errôl azonban

törvénytervezet, sajnála-

tos módon, még nem szü-

letett. Az alapítási költsé-

gek csökkenése tehát a

BLANKETTA-
ELÔNYÖK

‡
‡

DR. SPIELMANN
ÉVA, ügyvéd



Könnyebben kiszorulhat 
a kisebbség
Említettük, hogy a kft.-bôl kilépés-
re nincs mód, másrészrôl az is igaz,
hogy az üzlettársak is csak nehezen
tudnak megválni esetlegesen nem-
kívánatossá vált üzlettársaiktól.
A kevéssé tôkeerôs és együttmûkö-
désre nem alkalmas kisebbségi tagok

kiszorításának igen
gyakran alkalma-
zott módja a tôke-
emelés. A többség
ugyanis elhatároz-
hatja a cég jegyzett
tôkéjének megeme-
lését további va-
gyoni betétek (kész-
pénz vagy apport)
rendelkezésre bo-
csátásával, és ame-
lyik tag nem ren-
delkezik az ehhez
szükséges saját
forrásokkal, annak

tôke-, illetve szavazati hányada a
tôkeemelés következtében jelen-
tôsen csökkenhet. A jelenlegi sza-
bályok szerint azonban ilyen dön-
tést a taggyûlés csak legalább há-

romnegyedes szavazati aránnyal
hozhat. Az új törvény szerint ele-
gendô lesz az egyszerû szótöbb-
ség is. Ez igen jelentôs változás, mi-
vel korábban ilyen szerzôdéses ki-
kötésre sem volt mód.

Az új rendelkezés szerint az válik
fôszabállyá, hogy bármely arányú
többséggel (tehát legalább a sza-
vazatok 50%-a plusz egy szavazat-
tal) bíró tag teljes egészében átve-
heti a társaság irányítását, ameny-
nyiben társa a tôkeemelésben nem
kíván vagy – leginkább – nem tud
részt venni. 

Természetesen a társasági szer-
zôdés továbbra is fenntarthatja a
minôsített szavazati arányra vo-
natkozó szabályt, de ez csak kifeje-
zett alapításkori rendelkezés esetén
válik kötelezôvé. Az említett szer-
zôdésmintás cégalapítás esetében
ilyen kikötés elfogadására nincs
mód, tehát érdemes lehet e szabályt
a késôbbi mûködés során is fejben
tartania minden 50% alatti kft.-tag-
nak!

A szerzô a Dr. Spielmann Éva Ügyvédi
Iroda vezetôje. spielmann@spielmann.hu
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blanketta-szerzôdés al-

kalmazása esetén sem

várható, kivéve persze, ha

a parlament július elsejéig

módosítani fogja az ille-

téktörvényt – lemondva

ezzel némi költségvetési

bevételrôl.

BLANKETTA-
ELÔNYÖK

‡

Szállítói kockázatok a régióban

Az exportpiacok nyújtotta lehetôségek eredményes kiak-

názása érdekében elengedhetetlenül fontos az adott célpia-

cok fizetési szokásainak, valamint az egyes kereskedelmi

partnerek pénzügyi helyzetének alapos megismerése.

A szeminárium célja, hogy aktuális képet adjon a régió

exportpiacaiban rejlô lehetôségekkel kapcsolatban, de emel-

lett felhívja a figyelmet az értékesítés során felmerülô szál-

lítói kockázatokra és azoknak a sikeres elhárítására is.

Fôbb témakörök:

• Exportpiaci körkép a régióban
• Szállítói kockázatok a régióban
• Kintlevôségek kezelése a környezô országokban
• Exportszállításból származó kinnlevôség biztosítása
• Export hitelbiztosítás gyakorlata
• Vállalkozásfejlesztési lehetôségek

Vitassa meg a fenti témát a Coface Hungary szakértôivel és a meghívott elôadókkal!

Részletes program és jelentkezés:
Tel: (06-1) 299-2070
Fax: (06-1) 216-7311
Email: regisztracio@coface.hu
www.coface.hu

Támogatók:
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Budapest, Kogart Ház

Szeminárium


