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1. ÖSSZEFOGLALÓ 

A 2020. június 17-én kihirdetett, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 
a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény („Vmt.” vagy „Covid átmeneti szabályok”) 
célja a koronavírus járvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására a veszélyhelyzet 
idején tett rendkívüli intézkedésekkel összefüggő szabályozási átmenet biztosítása. 

A Vmt. a veszélyhelyzet megszűnését követően alkalmazandó szabályokat állapítja meg.  

A Vmt. alább ismertetett átmeneti szabályai a veszélyhelyzet megszűnésekor léptek hatályba. 

Jelen összefoglalóban összegyűjtöttük az alábbi tizenöt legfontosabbnak ítélt témában hozott 
átmeneti szabályokat, melyeket témánként táblázatban, pontokba szedve ismertetünk, a Vmt. releváns 
rendelkezéseivel együtt.  

— Fizetési moratórium; 

— A THM számítása és közzététele; 

— Hitelintézet elővigyázatossági tőkefeltöltése; 

— Bérleti szerződések; 

— Adófizetési könnyítések; 

— A beszámolási kötelezettségek teljesítése; 

— Az Mt. eltérő alkalmazása; 

— A kézbesítési kifogás és az igazolási kérelem; 

— A fizetési meghagyásos eljárás; 

— A jogi személyek; 

— Az Ütv. eltérő alkalmazása; 

— Bírósági polgári peres és nemperes eljárások szabályainak eltérő alkalmazása; 

— A Cstv. eltérő alkalmazása; 

— A Ctv. eltérő alkalmazása; 

— Külföldi befektetők magyar cégekbe történő befektetéseinek bejelentési kötelezettsége. 

 

A Tartalomjegyzék soraira kattintva az egyes témákról szóló táblázathoz léphetünk.  

Tájékoztatjuk, hogy az Összefoglalóban szereplő információk nem minősülnek teljeskörűnek, így 
amennyiben az Összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, állunk szíves 
rendelkezésére. 

Tárgy: Összefoglaló a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos 
legfontosabb átmeneti szabályokról 
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2. ÁTMENETI SZABÁLYOK TÉMÁNKÉNT 

2.1 A fizetési moratórium 

A fizetési moratórium 

ÁTMENETI SZABÁLYOK  RELEVÁNS 
RENDELKEZÉS 

— A Vmt. a veszélyhelyzetben kiadott, fizetési moratóriumra vonatkozó kormányrendeletek (62/2020. (III. 24.) Korm. rendeletet, 47/2020. (III. 18.) 
Korm. rendelet) szabályait emelte törvényi szintre. 

 

— a fizetési moratórium: 
o nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen; 
o 2020. december 31-éig tart; 
o fennállása alatt lejáró szerződés hatálya 2020. december 31-éig meghosszabbodik; 

— a szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével 
meghosszabbodik, mely a szerződést biztosító járulékos és nem járulékos mellékkötelezettségeket is módosítja; 

9.§ 

— THM: a 2020. március 19. napján vagy a fizetési moratórium idején megkötött szerződés alapján felvett, zálogjoggal nem biztosított fogyasztói 
hitelek esetén a THM nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét; 

10.§ 

— ADÓS JOGA: az adós a fizetési moratórium időtartama alatt bármikor dönthet úgy, hogy él a fizetési moratóriummal; 
 

12.§ (1) 

— KAMATFIZETÉS: a tőketartozást nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni; 
— a fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium 

lejártát követően évente egyenlő részletekben kell megfizetni; 

13.§ 
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2.2 A THM számítása és közzététele 

A THM számítása és közzététele 

ÁTMENETI SZABÁLYOK  RELEVÁNS 
RENDELKEZÉS 

— a kedvezményes THM kiszámításakor a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjnak a fizetési moratóriumig alkalmazott mértékét kell 
figyelembe venni; 

— a kedvezményes THM-mel egyidejűleg, a teljes hiteldíj mutatót is közzé kell tenni a THM rendelet (83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet) 
rendelkezéseinek megfelelően. 

18.§; 19.§ (1) 

 

2.3 A hitelintézet elővigyázatossági tőkefeltöltése 

A hitelintézet elővigyázatossági tőkefeltöltése 

ÁTMENETI SZABÁLYOK  RELEVÁNS 
RENDELKEZÉS 

— MAGYARORSZÁGI SZÉKHELYŰ HITELINTÉZETEK: az állam 2020. december 31-éig magyarországi székhelyű hitelintézetnek tőkeelem-
vásárlással támogatást nyújthat; 

 

20.§ 

— TŐKEELEM-VÁSÁRLÁS: az állam tőkeelem-vásárlás keretében, a járulékos tőkeelem feltételeit teljesítő kötvényt vásárol a támogatásban 
részesülő kötvényt kibocsátó hitelintézettől; 

— a kötvény kibocsátáskori futamideje legfeljebb 7 év lehet.  
 

21.§ 

— A TÁMOGATÁS KONJUNKTÍV FELTÉTELEI: 
 

22.§ 
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A hitelintézet elővigyázatossági tőkefeltöltése 

ÁTMENETI SZABÁLYOK  RELEVÁNS 
RENDELKEZÉS 

o a hitelintézet fizetőképes és valószínűsíthetően legalább a következő 12 hónapban fizetőképes marad, és nem állnak fenn a 
tőkeelemek leírásának vagy átalakításának a jogszabályi feltételei; 

o a tőkehiány megszüntetésére irányul; 
o célja a koronavírus-világjárvány hitelintézetet érintő hátrányos hatásainak megelőzése, enyhítése, illetve elhárítása; 
o a hitelintézet a Vmt-ben rögzített feltételek szerinti kötvényt bocsát ki; 
o a hitelintézet tőkebevonási tervet készít; 
o a finanszírozást a hitelintézet legfeljebb 7 éven belül helyettesíti. 

  

2.4 A bérleti szerződések 

A bérleti szerződések  

ÁTMENETI SZABÁLYOK  RELEVÁNS 
RENDELKEZÉS 

— JÚNIUS 30-IG TARTOTT FELMONDÁSI TILALOM: a turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az 
előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében a helyiség bérleti szerződéseket a bérbeadó 2020. 
június 30-áig felmondással nem szüntettethette meg. A felmondási tilalom már nem hatályos, július 1-vel a bérbeadó felmondhatja a 
bérleti szerződéseket.;  

31.§ 

— SZERZŐDÉS MEGHOSSZABODÁSA: a veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró, az állami vagy helyi önkormányzati tulajdonú lakás-, és 
helyiségbérleti szerződés - új pályázat kiírása nélkül - a bérlő egyoldalú, a veszélyhelyzet alatt megtett írásbeli nyilatkozata alapján, annak 
megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik, vagyis 2020. szeptember 15-ig; 

— FELEK ELTÉRŐ MEGÁLLAPODÁSA: a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseitől az 
állami vagy helyi önkormányzati tulajdonú lakás-, és helyiségbérleti szerződéseiben a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, vagyis 2020. 
július 18-ig; 

32.§ 
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A bérleti szerződések  

ÁTMENETI SZABÁLYOK  RELEVÁNS 
RENDELKEZÉS 

— 2020. MÁJUS 6. ELŐTTI SZERZŐDÉSEK: a fenti szabályokat a 2020. május 6. napján vagy az előtt kötött, az állami vagy helyi 
önkormányzati tulajdonú lakás-, és helyiségbérleti szerződésre is alkalmazni kell. 

  

2.5 Az adófizetési kötelezettség könnyítése  

Az adófizetési kötelezettség könnyítése  

ÁTMENETI SZABÁLYOK  RELEVÁNS 
RENDELKEZÉS 

— A TÁRSASÁGI ADÓ, KISVÁLLALATI ADÓ ÉS ENERGIAELLÁTÓK ADÓJA, HELYI IPARŰZÉSI ADÓ ÉS INNOVÁCIÓS JÁRULÉK: 
tekintetében az adózó a 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli adóbevallási és fizetési 
kötelezettségének, valamint az adóelőleg, illetve innovációs járulékelőleg bevallási kötelezettségének 2020. szeptember 30-ig tehet eleget. 
 

— a helyi adók esetében az adómentességre vonatkozó nyilatkozatot legkésőbb 2020. szeptember 30-ig lehet benyújtani az adóhatósághoz. 

33.§ (1)-(7) 

 

2.6 A beszámolási kötelezettség 
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A beszámolási kötelezettség 

TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBODÁSÁRA VONATKOZÓ ÁTMENETI SZABÁLYOK  RELEVÁNS 
RENDELKEZÉS 

— a számviteli törvény szerinti beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbe helyezési és közzétételi, továbbá benyújtási, leadási, 
megküldési határidők (ha azok 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. között esedékesek) 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak; 
 

— ezekre a beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét 2020. szeptember 30-tól kell számítani; 

42.§ (1) 

— a fenti szabályok alól kivételek a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók (2007. évi LXXV. törvény 2. § 19. pontja) 42.§ (2) 

 

2.7 Az Mt. eltérő alkalmazása 

A Mt. eltérő alkalmazása 

ÁTMENETI SZABÁLYOK  RELEVÁNS 
RENDELKEZÉS 

— Az Mt. szabályai a Covid átmeneti szabályokban foglalt eltérő szabályokkal kerül alkalmazásra. 
 

— ELTÉRŐ SZABÁLYOK JÚLIUS 1-IG: Az Mt.-t 2020. július 1-ig azzal az eltéréssel kellett alkalmazni, hogy a munkáltató: 
o  a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési szabályoktól eltérően is módosíthatja, 
o a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti, 
o a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti, 
o a munkavállalóval az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek. 

A fenti eltérő szabályokat július 1-ig kellett alkalmazni, július 2-tól a fenti szabályok figyelembevétele nélkül az Mt. „eredeti” 
rendelkezései alkalmazandók.  

56.§ (1)-(2) 
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A Mt. eltérő alkalmazása 

ÁTMENETI SZABÁLYOK  RELEVÁNS 
RENDELKEZÉS 

— a veszélyhelyzet tartama alatt egyoldalúan vagy a felek megállapodása alapján elrendelt munkaidőkeretben történő foglalkoztatást a 
munkaidőkeret végéig a veszélyhelyzet megszűnése nem érinti; 

56.§(3) 

— BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL: engedélyezheti, hogy a munkáltató új munkahelyteremtő beruházás esetén munkaidőkeretet vagy 
elszámolási időszakot legfeljebb 24 hónap alapulvételével alkalmazzon, amennyiben a beruházás megvalósítása nemzetgazdasági érdek, 

— a kormányhivatal az engedélyt az állami foglalkoztatási szerv honlapján közzétettek szerint benyújtott munkáltatói kérelem alapján adja. 

56.§ (4) 

 

2.8 A kézbesítési kifogás és az igazolási kérelem  

A kézbesítési kifogás és az igazolási kérelem  

ÁTMENETI SZABÁLYOK  RELEVÁNS 
RENDELKEZÉS 

— a veszélyhelyzet ideje alatti kézbesítés tekintetében a kézbesítési kifogás, valamint az ez idő alatti mulasztás igazolása iránti kérelem 
előterjesztésének törvényben meghatározott határidejébe a veszélyhelyzet időtartama nem számít bele. 

93.§ 

 

2.9 A fizetési meghagyásos eljárás 
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A fizetési meghagyásos eljárás 

ÁTMENETI SZABÁLYOK  RELEVÁNS 
RENDELKEZÉS 

— HATÁRIDŐ ÚJRAKEZDŐDIK: a Fmhtv. szerinti fizetési meghagyás végrehajtói kézbesítésére vonatkozó határidő a veszélyhelyzet 
megszűnését követő napon újrakezdődött. 

98.§ 

 

2.10 A jogi személyek 

A jogi személyek 

ÁTMENETI SZABÁLYOK  RELEVÁNS 
RENDELKEZÉS 

— HATÁRIDŐ: az átmeneti szabályokat 2020. december 31-ig kell alkalmazni; 105.§ 

— VIDEÓ CHATES ÜLÉS ÉS ANÉLKÜLI HATÁROZATHOZATAL: a jogi személy döntéshozó szervének ülése („Ülés”) a tag video chat útján 
történő részvételével is megtartható, vagy határozathozatalára - ha törvény egyébként nem zárja ki -, az ügyvezetés kezdeményezésére, ülés 
tartása nélkül is sor kerülhet (akkor is ha a létesítő okirat e lehetőségről nem rendelkezik); a tag az Ülésen video chat útján akkor is részt vehet, 
ha egyes tagok személyesen megjelennek; 
 

— NYILVÁNOSSÁG: ha a jogszabály az Ülés nyilvánosságát írja elő, a határozathozatalra ülés tartása nélkül nem kerülhet sor; 
 

106.§ (1)-(3) 

— ÜLÉS VIDEO CHAT ÚTJÁN ÉS ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜLI DÖNTÉSHOZATAL: ha a létesítő okirat a video chat használatáról, illetve az ülés 
tartása nélküli döntéshozatalról nem rendelkezik, az ügyvezető jogosult ezeket megállapítani és a tagokkal közölni azzal, hogy  
 

o a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető és a határozat tervezetét a taggal közölni kell; 
 

107.§ (1)-(2) 
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A jogi személyek 

ÁTMENETI SZABÁLYOK  RELEVÁNS 
RENDELKEZÉS 

o a video chat útján való jelenlét kapcsán meg kell határozni a tagok azonosítását, és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes 
kommunikációját biztosító informatikai alkalmazásokat, valamint, ha az ügyvezetés a tagokat (képviselőiket) személyesen nem ismeri, 
meg kell határozni a személyazonosság igazolásának módját; 
  

o ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén a szavazat megküldésére legalább 8 napot kell biztosítani és alkalmazni szükséges a Ptk. 
vonatkozó rendelkezéseit; ebben az esetben a tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a személye a 
szavazásra bocsátott határozattervezet jelölése és annak sorszáma - és az arra adott szavazat; ekkor a tagnak lehetősége van 
szavazatát e-mailben elektronikus írásbeli nyilatkozatban (Vmt. 110.§) a jogi személy részére megküldeni. 

 

— FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK ÉS KÖNYVVIZSGÁLÓ RÉSZVÉTELE: a felügyelőbizottság tagjának és az állandó könyvvizsgálónak 
tájékoztatására és az Ülésen való részvételére a tagokkal azonos módon kerül sor; 

 

— A JEGYZŐKÖNYVVEZETÉS:  
o rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is; 
o ha az ülésen valamennyi tag videó chattel vesz részt, jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia 

kell ezen tagok adatait, és azt az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá. 

107.§ (3) 
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A jogi személyek 

ÁTMENETI SZABÁLYOK  RELEVÁNS 
RENDELKEZÉS 

— RENDKÍVÜLI DÖNTÉSHOZÓ SZERVI ÜLÉS NAPIRENDI PONTJAI:  
o ha a veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvezetés a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó ügyben határozott, e döntést a 

veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra (2020. szeptember 15.) összehívandó rendkívüli döntéshozó szervi 
ülés („Rendkívüli Ülés”) napirendjére kell tűzni; 

o ha utólag ezen korábbi döntés megváltoztatásra, vagy hatályon kívül helyezésre kerül, nem érinti az azt megelőzően 
keletkezett jogokat és kötelezettségeket. 

o az ügyvezetés a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó ügyben meghozott korábbi döntéséért, mint szerződésszegéssel 
okozott kárért (a Ptk. 3:24. §-a szerint) felel a jogi személlyel szemben. 

o a Rendkívüli Ülés napirendjére kell tűzni a vezető tisztségviselő vagy testületi tag, és az állandó könyvvizsgálónak a 
veszélyhelyzet ideje alatt megszűnt megbízatása miatti intézkedést, ha ez idő alatt a megbízatás meghosszabbításáról vagy 
új személy megbízásáról a jogi személy nem határozott; 

o a Rendkívüli Ülés napirendjére kell tűzni, ha azok meghozatalára a veszélyhelyzet ideje alatt nem került sor:  
 

• Kft. esetén, ha hirtelen tőkevesztés merült fel, a pótbefizetésről, saját tőke más módon biztosításáról, illetve a 
törzstőke kötelező leszállítása esetén a törzstőke leszállításról, vagy törzstőke leszállítás meghiúsulása esetén 
átalakulásról, egyesülésről, szétválásról vagy jogutód nélküli megszűnésről szóló (Ptk. 3:189. §-ában a Ptk. 3:202. 
§ (1) bek-ben és a Ptk. 3:205. § (2) bek.-ben megjelölt) határozatokat; 
 

• Zrt. esetén, ha hirtelen tőkevesztés merült fel, a tőke hiány megszüntetéséről, illetve kötelező alaptőke leszállítás 
esetén az alaptőke pótlásról, vagy ennek hiányában átalakulásról, egyesülésről, szétválásról vagy jogutód nélküli 
megszűnésről szóló (a Ptk. 3:270. §-ában, Ptk. 3:311. §-ában és a Ptk. 3:314. § (2) bek.-ben megjelölt) 
határozatokat. 

108.§ 



 

 13 

A jogi személyek 

ÁTMENETI SZABÁLYOK  RELEVÁNS 
RENDELKEZÉS 

— A VESZÉLYHELYZET ALATT MEGSZŰNT MEGBIZATÁSOK:  
 

o ha a vezető tisztségviselő, vagy felügyelőbizottság, auditbizottság, valamint jogszabály vagy a létesítő okirat alapján létrehozott más 
testületi szerv tagjának, és az állandó könyvvizsgálónak megbízatása az alábbi időszakokban szűnt meg és nem visszahívással, 
halál, vagy jogutód nélküli megszűnéssel, cselekvőképesség korlátozásával, illetve kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok 
bekövetkezésével felmerülő (Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c), e), f) vagy g) pontja szerinti), vagy a hatóság vagy bíróság határozatával 
történő megszűnés következett be, akkor következők szerint szükséges eljárni:  
 

a. ha a megbízatás a veszélyhelyzet ideje alatt szűnt meg, a jogi személynek a veszélyhelyzetben alkalmazandó 
jogszabályok alkalmazásával hozott határozata hiányában a Rendkívüli Ülés határozatában foglalt időpontig, de 
legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig fennmarad;  
 

b. ha a megbízatás a veszélyhelyzet megszűnését követően, azonban a Rendkívüli Ülés napja előtt szűnik meg, emiatt 
a határozathozatalt a Rendkívüli Ülés napirendjére kell tűzni és a Rendkívüli Ülésen arról döntés hozható azzal, hogy e 
személy megbízatása a határozatban foglalt időpontig, de legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig 
fennmarad;  

 
c. ha a megbízatás a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül szűnik meg és a Rendkívüli Ülést nem kell 

összehívni, a jogi személy köteles emiatt a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra a döntéshozó 
szervének ülését összehívni azzal, hogy e személy megbízatása a határozatban foglalt időpontig, de legfeljebb a 
veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig fennmarad. 

 
— ÜLÉSEK ÉS DÖNTÉSHOZÁS VIDEÓ CHATEN, VAGY ÍRÁSBAN: az ügyvezető testület, felügyelőbizottság, audit bizottság, valamint 

jogszabály vagy a létesítő okirat alapján létrehozott más testületi szerv üléseit video chat útján vagy más személyazonosítást lehetővé tevő 
elektronikus eszközzel is megtarthatja, vagy írásbeli egyeztetést folytathat és a döntéseket írásban is meghozhatja. 

109.§ 
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A jogi személyek 

ÁTMENETI SZABÁLYOK  RELEVÁNS 
RENDELKEZÉS 

— HATÁROZATHOZATAL:  
o ha a létesítő okirat a beszámoló elfogadásához legalább a szavazatok 3/4-es szótöbbséggel meghozott határozatot írja elő és a 

döntéshozó szerv a beszámoló elfogadásában nem akadályozott, 
o a döntéshozó szerv a Covid átmeneti szabályok hatálybalépését megelőző üzleti évre vonatkozó beszámolóról szóló döntés 

meghozataláig, ilyen döntés hiányában 2020. szeptember 30-ig, egyéb ügyben, kizárólag valamennyi tag egyhangú határozatával 
hozhat határozatot,  

o a fenti szabályba ütköző határozat érvénytelen, és annak alapján a jogi személyre vonatkozó adatváltozás nem vehető nyilvántartásba. 

112.§ 

— (ELEKTRONIKUS) ÍRÁSBELI JOGNYILATKOZATOK:  
o ha a létesítő okirat eltérően nem rendelkezik, a jogi személy szervei az írásbeli jognyilatkozatokat minősített vagy minősített 

tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel, ennek hiányában 
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel aláírva a tag e-mail címére is 
megküldhetik;  

o a tagok a jognyilatkozataikat e-mailben is közölhetik a jogi személlyel; 
o ha a létesítő okiratból más nem következik, a jogi személy tagnak a jognyilatkozatát minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló 

fokozott biztonságú elektronikus aláírással, ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással 
való hitelesítéssel kell aláírnia,  

o azonban a természetes személy tag a jognyilatkozata elektronikus aláírására nem köteles, a tag azonosíthatóságához szükséges 
adatokat viszont tartalmaznia kell. 

110.§ 

— NYRT: 
o NYRT-RE NEM ALKALMAZHATÓ VMT SZABÁLY: Nyrt-re a Vmt. rendkívüli döntéshozó szerv kötelező összehívására (Vmt. 

108.§ (1) bekezdés) vonatkozó rendelkezése nem alkalmazható;  
o DÖNTÉSRE FELHATALMAZOTT ÜGYVETETÉS: ha a közgyűlés az ügyvezetést döntések meghozatalára felhatalmazta és 

a felhatalmazás időtartama a veszélyhelyzet ideje alatt járt le, az a veszélyhelyzet megszűnését követő soron következő 

113.§ 
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A jogi személyek 

ÁTMENETI SZABÁLYOK  RELEVÁNS 
RENDELKEZÉS 

közgyűlés időpontjáig meghosszabbodik, kivéve, ha az ügyvezetés a felhatalmazás tárgyában a veszélyhelyzetben 
alkalmazandó jogszabályok alkalmazásával döntést hozott; 

o ALAPSZABÁLYMÓDOSÍTÁS UTÓLAGOS JÓVÁHAGYÁSA: ha a részvényesek a közgyűlés összehívását kérik az 
ügyvezetés által elfogadott alapszabály módosítása utólagos jóváhagyása céljából, az alapszabálymódosítás közgyűlés napját 
követő napon hatályát veszti, ha azt a közgyűlés utólagosan nem hagyja jóvá;  

o BESZÁMOLÓRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS UTÓLAGOS JÓVÁHAGYÁSA: a részvényeseket az ügyvezetés által a veszélyhelyzet 
ideje alatt meghozott, a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából a 
közgyűlés összehívásának kezdeményezési joga 2020. május 31-éig a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi 
rendezések alkalmazásával, vagy ha társaság üzleti éve a naptári évtől eltér, a határozat nyilvánosságra hozatalától számított 
30 napos jogvesztő határidőn belül illeti meg; 

o OSZTALÉKFIZETÉS: ha a részvényesek beszámoló kapcsán a fenti jogvesztő határidőn belül nem kezdeményezték a 
közgyűlés összehívását, az osztalék kifizetésre kerülhet, és az ügyvezetésnek a beszámoló elfogadásáról, és az osztalékról 
szóló döntése, valamint az osztalék kifizetése a következő közgyűlés napirendjén nem szerepelhet; 

o ha a közgyűlés összehívását a részvényesek a társaság beszámolója kapcsán kezdeményezték, az osztalék kifizetésére csak 
azt követően kerülhet sor, ha a beszámolót és az osztalék kifizetését a közgyűlés utólagosan jóváhagyta; 

o KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK UTÓLAGOS JÓVÁHAGYÁSA: a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő – 
(2020. július 18.) határidőn belül a szavazatok legalább 1%-val rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását 
az ügyvezetés által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából;  

o KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ KÖZZÉTÉTELI HATÁRIDŐ: a közgyűlési meghívót - a részvényesi kérelem jogvesztő határidőn 
belüli kézhezvételétől számított- 45 napon belül kell közzétenni. 

 

 

2.11 Az Ütv. eltérő alkalmazása 
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Az Ütv. eltérő alkalmazása 

ÁTMENETI SZABÁLYOK  RELEVÁNS 
RENDELKEZÉS 

— Az Ütv-t a Covid átmeneti szabályokban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 133.§ 

— ESKÜTÉTEL: Ha az ügyvéd a veszélyhelyzet ideje alatt az esküokmány elektronikus aláírásával megkezdte az ügyvédi tevékenységet, az 
esküt a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül le kell tennie.  

134.§ 

— MÜK HATÁROZATOK HATÁLYVESZTÉSE: MÜK által a veszélyhelyzet alatt határozatban, a területi kamarákra, és tagjaira, valamint a 
területi ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett személyekre kötelező szabályzatoktól a veszélyhelyzetre tekintettel és az ügyvédekre háruló 
terhek csökkentése érdekében megállapított eltérő rendelkezések a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó napján 
hatályukat vesztik. 

135.§ (1) 

 

2.12 A bírósági polgári peres és nemperes eljárások szabályainak eltérő alkalmazása 

A bírósági polgári peres és nemperes eljárások szabályainak eltérő alkalmazása 

 

TÁRGYALÁSOK TARTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁTMENETI SZABÁLYOK 

 

RELEVÁNS 
RENDELKEZÉS 

— Az 1952-es Pp-t. és a Pp-t. a Covid átmeneti szabályokban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.  136. § (1) 

— FOLYAMATBAN LÉVŐ ELJÁRÁSOK: E rendelkezéseket e törvény hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni 
kell.  

136. § (2) 



 

 17 

A bírósági polgári peres és nemperes eljárások szabályainak eltérő alkalmazása 

 

TÁRGYALÁSOK TARTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁTMENETI SZABÁLYOK 

 

RELEVÁNS 
RENDELKEZÉS 

— PERFELVÉTEL LEZÁRÁSA: Ha a bíróság a 2020. március 31. napja és 2020. június 1. napja közötti időszakban („Időszak”) beszerezte a 
tárgyalás mellőzésével lefolytatott perfelvétel lezárásához szükséges - a jogvita kereteit meghatározó - nyilatkozatokat, a perfelvételt 
perfelvételi tárgyalás mellőzésével zárja le. A perfelvétel lezárása előtt a feleket erre írásban figyelmezteti, és lehetőséget biztosít további 
nyilatkozatok írásban történő megtételére. A bíróság a perfelvétel lezárását írásban közli a felekkel.  

137. § (1) 

— PERFELVÉTEL FOLYTATÁSA: ha a bíróság ugyanezen Időszakban a perfelvétel lefolytatását megkezdte, de a felek a veszélyhelyzet 
megszűnéséig még nem tették meg valamennyi, a jogvita kereteit meghatározó nyilatkozataikat, a bíróság a perfelvételt a perfelvételi 
tárgyalás kitűzésével vagy a Pp. 197. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti eljárással folytatja.  

137. § (2) 

— TÁRGYALÁS VIDEÓCHATEN KERESZTÜL: Ha járványügyi intézkedések indokolják, a tárgyalás video chaten pl. Skype-on, MS Teams-en, 
Zoom-on és hasonló eszközök útján is megtartható.  

138. § (1) 

— NYILVÁNOSSÁG TÁRGYALÁSRÓL KIZÁRÁSA: A bíróság a tárgyalásról a nyilvánosságot akkor is kizárhatja, ha azzal a járványügyi 
intézkedés a tárgyalóteremben betartható. 

138. § (2) 

 

— ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK: Nem kell az eljárási cselekményt lefolytatni, ha azt járványügyi intézkedés hatálya alatt álló helyen kellene 
végrehajtani, kivéve a személyi szabadságot korlátozó intézkedéseket.  

— Az eljárási cselekményt az intézkedés feloldását követően lehet lefolytatni azzal, hogy a határideje a feloldást követő napon újrakezdődik.  
 

139. § (1)-(3) 

— BEADVÁNYOK: A keresetlevelet, a viszontkeresetet, a beszámítást és az ellenkérelmet a jogi képviselő nélkül eljáró fél a 
formanyomtatvány nélkül is előterjesztheti.  

140. § 
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A bírósági polgári peres és nemperes eljárások szabályainak eltérő alkalmazása 

 

TÁRGYALÁSOK TARTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁTMENETI SZABÁLYOK 

 

RELEVÁNS 
RENDELKEZÉS 

— Ha a keresetlevél nem tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket vagy alaki kellékeket, a bíróságnak a hiánypótlásra kell felhívnia a felet és a 
fél jogban való járatlanságához igazodó teljes körű tájékoztatást kell adnia a hiányok pótlására. Ennek eredménytelensége esetén van csak 
helye visszautasításnak. 

— HIRDETMÉNYI KÉZBESÍTÉS: Ha a veszélyhelyzet alatt az eljárásban hirdetményi kézbesítésnek lett volna helye, és ezért a bíróság az 
eljárás félbeszakadását állapította meg, a veszélyhelyzet megszűnésekor a félbeszakadás megszűnik, a bíróság az eljárást hivatalból 
folytatja.  

141. § 

— I. FOKÚ, FELLEBBEZÉSI ÉS FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁS: Ugyanezen Időszakban a bíróság által tett eljárási cselekményekkel 
kapcsolatos szabályok az elsőfokú eljárásban, illetve a fellebbezési és felülvizsgálati eljárásban; 

142-143. § 

— A Covid átmeneti szabályokat alkalmazni kell a bírósági hatáskörbe tartozó polgári nemperes eljárásokban is.  

 

2.13 A Cstv. eltérő alkalmazása 

A Cstv. eltérő alkalmazása 

 

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁTMENETI SZABÁLYOK 
 

RELEVÁNS 
RENDELKEZÉS 

  

— A Cstv. rendelkezéseit a felszámolási kérelem kapcsán az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni. 
 

156.§ (1)-(2) 
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A Cstv. eltérő alkalmazása 

 

FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁTMENETI SZABÁLYOK 
 

RELEVÁNS 
RENDELKEZÉS 

— MÁJUS 28-ÁT KÖVETŐEN BENYÚJTOTT KÉRELMEK ÉS ÜGYEK: A Covid átmeneti szabályokat a folyamatban lévő ügyekben akkor kell 
alkalmazni, ha a felszámolási kérelmet 2020. május 28-át követően nyújtották be. 

— FELSZÁMOLÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSI FELTÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA – FIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2020. december 31-ig a hitelező 
akkor nyújthat be a felszámolási kérelmet a Cstv. 27. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben, - azaz, ha az adós szerződésen alapuló nem 
vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő 20 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követő hitelezői 
írásbeli fizetési felszólításra sem teljesítette – ha az adósnak küldött fizetési felszólításban megjelölt, az adós számára a tartozása 
megfizetésére engedélyezett végső fizetési határidő és az azt követő 75 nap eredménytelenül telt el.  
 

— Ebben az esetben a bíróság, az adós kérelmére, a tartozás kiegyenlítésére legfeljebb 15 napos határidőt határozhat meg az adós számára 
a tartozása megfizetésére.   

156. § (3) 

— FELSZÁMOLÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSI FELTÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA- KÖVETELÉS ÖSSZEGE: 2020. december 31-éig az alábbi két 
esetben csak akkor nyújthat be az adós felszámolási kérelmet, ha a követelés összege (kamatok és járulékok nélkül számítva) meghaladja a 
400 000 forintot: 
 

o az adós szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő 20 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem 
vitatta, és az ezt követő hitelezői írásbeli fizetési felszólításra sem teljesítette;  

o az adós a jogerős bírósági határozatban, fizetési meghagyásban megállapított teljesítési határidőn belül tartozását nem egyenlítette ki. 

156. § (4) 

— KÉRELEM VISSZAUTASÍTÁSÁNAK OKAI: A bíróság a 2020. december 31-éig benyújtott felszámolási kérelmet a Pp.-ben és a Cstv.-ben 
meghatározott okokon túl érdemi vizsgálat nélkül visszautasítja akkor is, ha fenti feltételeknek nem felel meg. 

156. § (5) 
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2.14 A Ctv. eltérő alkalmazása 

A Ctv. eltérő alkalmazása 

 

FELFÜGGESZTÉSRE ÉS MEGSZŰNTNEK NYILVÁNÍTÁSRA VONATKOZÓ ÁTMENETI SZABÁLYOK 

 

RELEVÁNS 
RENDELKEZÉS 

— A Ctv. rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni. 157. § (1) 

— ELJÁRÁS FELFÜGGESSZTÉSE: Azoknál az eljárásoknál, amelyek a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendezések 
alkalmazásával felfüggesztésre kerültek, a felfüggesztés 2020. október 31-ig - külön végzés meghozatala nélkül - fennmarad. 

157. § (2) 

— TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS: cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárásban a cég megszűntnek nyilvánításáról 2020. 
október 31-ig nem határozhat.  

 

157. § (3) 

— ADÓSZÁMTÖRLÉSSEL ÉRINTETT CÉG MEGSZŰNTNEK NYILVÁNÍTÁSA: Ha a NAV a cég adószámának jogerős törlése miatt a cég 
megszűntnek nyilvánítása iránti eljárást kezdeményez, a cégek megszűntnek nyilvánítása iránti (Ctv. 91. § (1) bekezdése szerinti) eljárás 
2020. október 31-ig - külön végzés meghozatala nélkül - felfüggesztésre kerül.   

 

157. § (4) 

— KÉNYSZERTÖRLÉSI ELJÁRÁS: Ha a cég a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabály alapján felfüggesztett kényszertörlési eljárásban a 
felfüggesztés ideje alatt a cégbíróság felé igazolja, hogy a kényszertörlésre okot adó törvénysértést kiküszöbölve a törvényes állapotot, illetve 
működését helyreállította, a cégbíróság (Ctv. 116. § (4) bekezdésétől eltérően) a kényszertörlési eljárást megszünteti.  
 

— Abból az okból, ha a cég a végelszámolást 3 éven belül nem fejezte be és törlése iránt kérelmet nem terjesztett elő (Ctv. 116. § (1) bekezdés 
b) pont), a kényszertörlési eljárás nem indítható meg, és a cég 2020. október 31-ig benyújthatja a cég törlése iránti kérelmét. 

157. § (5)- (7) 
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A Ctv. eltérő alkalmazása 

 

FELFÜGGESZTÉSRE ÉS MEGSZŰNTNEK NYILVÁNÍTÁSRA VONATKOZÓ ÁTMENETI SZABÁLYOK 

 

RELEVÁNS 
RENDELKEZÉS 

— Ezen átmeneti szabályok nem érintik azokat a kényszertörlési eljárásokat, melyek amiatt indultak, hogy a cég jogutód nélküli megszűnését 
előidéző ok következett be, és végelszámolási eljárás lefolytatásának nincs helye (Ctv. 116. § (1) bekezdés d) pontja) vagy a Covid 
átmenetei szabályok hatálybalépése után indultak.  

 

2.15 A Külföldi befektetők magyar cégekbe történő befektetéseinek bejelentési kötelezettsége 

KÜLFÖLDI BEFEKTETŐK MAGYAR CÉGEKBE TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSEINEK  BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE 

 

BEJELENTÉS KÖTELES JOGÜGYLETEK ÉS BEJELENTÉSI ELJÁRÁS 
RELEVÁNS 

RENDELKEZÉS 

— FOGALOMMEGHATÁROZÁS:  
 

o Bejelentésre kötelezett befektető: 
Külföldi befektető:  
1) Az EU-n, az EGT-n, valamint a Svájci Államszövetségen kívüli állam állampolgárai, vagy ilyen államban bejegyzett jogi személyek vagy 
egyéb szervezetek, illetve;  
 
2) olyan, a 277. § (2) bek. szerinti tevékenységet folytató, magyarországi székhelyű gazdasági társaságban meghatározott tulajdonrészt, 
illetve befolyást szerző  belföldön, az Unió, vagy az EGT más tagállamában, vagy a Svájci Államszövetségben bejegyzett jogi személy vagy 
szervezetek, ahol a többségi befolyással rendelkező személy az Unión, az EGT-n, valamint a Svájci Államszövetségen kívüli állam 
állampolgára, vagy egy ilyen államban bejegyzett jogi személy, vagy egyéb szervezet;  
 

276. § 
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KÜLFÖLDI BEFEKTETŐK MAGYAR CÉGEKBE TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSEINEK  BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE 

 

BEJELENTÉS KÖTELES JOGÜGYLETEK ÉS BEJELENTÉSI ELJÁRÁS 
RELEVÁNS 

RENDELKEZÉS 

Egyéb befektető: bizonyos befektetések tekintetében az EU-ban, vagy az EGT más tagállamában vagy a Svájci Államszövetségben 
bejegyzett jogi személyek vagy szervezetek, illetve az Unió, az EGT más tagállamának vagy a Svájci Államszövetségnek állampolgárai. 
 

o A stratégiai társaság: Minden olyan magyarországi székhelyű Kft., Zrt., Nyrt., amelyeknek a kormány rendeletében meghatározott fő-vagy 
további tevékenysége az energia-, a közlekedés, a kommunikáció ágazatba, valamint az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések 
átvilágítási keretének létrehozásáról szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/452 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés a)-e) 
pontja szerinti - ide nem értve a pénzügyi infrastruktúrát - stratégiai jelentőségű ágazatba tartozik. 
Ilyen érintett tevékenységi körök pl.: szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás, élelmiszergyártás, nagykereskedelem, gyógyszergyártás, info-
technológiai szolgáltatás stb.  

— BEJELENTÉSKÖTELES JOGÜGYLETEK: A belgazdaságért felelős miniszterhez („miniszter”) tett bejelentés és annak tudomásulvétele 
szükséges 2020. december 31-ig a stratégiai társaság alábbi jogügyleteihez: 
 

o tulajdoni részesedés részben, vagy egészben, bármilyen tulajdonjog átruházási jogcímen - ideértve az apportálást is -, ingyenesen vagy 
visszterhesen történő átruházása, 

o tőkeemelés, 
o átalakulás, egyesülés, szétválás, 
o átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátása, 
o részvényen, üzletrészen haszonélvezeti jog alapítása, 

             ha a jogügylet következményeként: 

1) a Stratégiai társaságokba való befektetés összértéke eléri vagy meghaladja a 350 millió forintot és a 2.  pont szerinti külföldi befektető 
és az egyéb befektető tulajdonrész szerzése, kötvény tulajdonjogának; vagy üzletrészen vagy részvényen alapított haszonélvezeti jog 
megszerzése következtében a stratégiai társaságban közvetlenül vagy közvetett módon többségi befolyást szerez; vagy 
 

2) a külföldi befektető a tulajdonszerzés, a kötvény tulajdonjogának, vagy a haszonélvezeti jog megszerzése következtében a stratégiai 
társaságban közvetlenül vagy közvetetten legalább 10%-os részesedést szerez és a befektetés összértéke eléri vagy meghaladja 
a 350 millió forintot; 

 

277. § 
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KÜLFÖLDI BEFEKTETŐK MAGYAR CÉGEKBE TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSEINEK  BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE 

 

BEJELENTÉS KÖTELES JOGÜGYLETEK ÉS BEJELENTÉSI ELJÁRÁS 
RELEVÁNS 

RENDELKEZÉS 

3) a külföldi befektető a tulajdonszerzés, a kötvény tulajdonjogának, illetve a haszonélvezeti jog megszerzése következtében a stratégiai 
társaságban 15%-os, 20%-os vagy 50%-os részesedést szerez, vagy ha a külföldi befektetők együttes részesedése – az Nyrt. 
kivételével - meghaladja a 25%-ot. 

 
— ÜZEMELTETÉSI JOG: Bejelentésköteles a stratégiai ágazatokba tartozó tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen infrastruktúrák, 

berendezések és eszközök üzemeltetési jogának megszerzése, ha külföldi befektető vagy olyan jogi személy vagy szervezet szerzi meg, 
amelyben a külföldi befektető közvetlenül vagy közvetetten meghatározó befolyással rendelkezik. 
 

— KIVÉTELSZABÁLY A MAGYARORSZÁGI SZÉKHELYŰ LEÁNYVÁLLALAT ESETÉBEN: A fentirendelkezések nem alkalmazhatók, ha a 
külföldi székhelyű jogi személy vagy egyéb szervezet tekintetében létrejött jogügylet a stratégiai társaságnak minősülő magyarországi 
székhelyű leányvállalata tekintetében eredményezi a fent felsorolt következményeket.  

277.§ (5) 

— ELJÁRÁS SZABÁLYAI: A bejelentési kötelezettség megsértése esetén az eljárásnak és bírság kiszabásnak utólagos bejelentés alapján 
vagy hivatalból is helye van. 

 

— BEJELENTÉSI HATÁRIDŐ: A bejelentést a jogügylet létrejöttét követő 10 napon belül kell benyújtani a miniszternek. 
 

— BEJELENTŐ: A bejelentést a külföldi befektető és egyéb befektető köteles benyújtani.  
 

Ha az üzemeltetési jogot nem a külföldi befektető szerzi meg, az üzemeltetési jogot megszerző jogi személy vagy szervezet és a külföldi 
befektető a bejelentést közösen köteles benyújtani. 
 

— JOGI KÉPVISELET: kötelező.  
 

— BEJELENTÉS KÖTELEZŐ TARTALMA ÉS MELLÉKLETEI: 279. § bejelentés kötelező tartalmi elemeit és kötelező mellékleteit részletezi; 
 
— DÖNTÉS:  
— 283. § Érdemi vizsgálat, és ennek alapján a bejelentés tudomásulvételéről szóló („Tudomásulvétel”), vagy tiltó döntés meghozatala 

30 munkanapon belül (amely indokolt esetben 15 nappal meghosszabbítható);  

278.§- 289.§ 
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KÜLFÖLDI BEFEKTETŐK MAGYAR CÉGEKBE TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSEINEK  BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE 

 

BEJELENTÉS KÖTELES JOGÜGYLETEK ÉS BEJELENTÉSI ELJÁRÁS 
RELEVÁNS 

RENDELKEZÉS 

— 284. § A miniszter a tiltó döntést köteles megindokolni, illetve, megjelölni, hogy mely érdekek és követelmények sérülnek. A döntésnek 
jogorvoslatra való felhívást is tartalmaznia kell.  

 
 
— BÍRSÁG ÉS MÉRTÉKE: 287. § bejelentési kötelezettség megszegése esetén a miniszter bírságot szabhat ki, melynek mértéke:   

 
o a tranzakció értékének kétszereséig terjedő, de 
o  természetes személy külföldi befektető esetén legalább 100 000 forintot meghaladó, 
o  jogi személy vagy egyéb szervezet külföldi befektető esetén legalább az érintett stratégiai társaság legutolsó üzleti évében elért 

nettó árbevételének 1%-át meghaladó összeg. 
 

A bírság megfizetésére fizetési kedvezmény nem engedélyezhető. 
 

— EGYÉB SZABÁLYOK:  
— 280.§ Elektronikus kapcsolattartás jogi képviselővel, szükség esetén bejelentővel; 
— 281.§ Értesítés bejelentés megérkezéséről; 
— 282.§ Hiánypótlásra felhívás szabályai; 
— 285.§ Tiltó döntés elleni jogorvoslatra, bejelentő személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályok;  
— 286.§ A miniszter ellenőrzési eljárása. Elévülési idő az ellenőrzésre és jogsértés megállapítására; 
— 288.§ A bejelentésre az Ákr. bizonyos rendelkezéseit alkalmazni kell; 
— 289. § Bejelentések nyilvántartása, meghatározott idő utáni törlése. 

 

— RÉSZVÉNYKÖNYVBE, TAGJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTEL: A stratégiai társaság részvénykönyvébe, illetve tagjegyzékébe való 
bejegyzés iránti kérelmet a Tudomásulvétel visszaigazolásának birtokában lehet benyújtani.  
 

— CÉGBEJEGYZÉSI ÉS VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS:  
— a kérelemhez teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy az érintett társaság stratégiai társaságnak 

minősül, továbbá csatolni kell a Tudomásulvétel visszaigazolását.  
— A kérelembenyújtási határidő a Tudomásulvétel visszaigazolásának kézhezvételét követő naptól kezdődik. 

290. § 
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KÜLFÖLDI BEFEKTETŐK MAGYAR CÉGEKBE TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSEINEK  BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE 

 

BEJELENTÉS KÖTELES JOGÜGYLETEK ÉS BEJELENTÉSI ELJÁRÁS 
RELEVÁNS 

RENDELKEZÉS 

— A Tudomásulvétel visszaigazolásának hiányával vagy a tiltó döntés ellenére bejegyzett adatot a cégbíróság törvényességi felügyeleti 
eljárás keretében törli. 
 

— JOGÜGYLETEK ÉRVÉNYTELENSÉGE ÉS KIKÜSZÖBÖLÉSE: 291.§ Jogügyletek semmissége, érvénytelenség okának utólagos 
kiküszöbölése.  

 
— FŐ-, ÉS TOVÁBBI TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a stratégiai ágazatba tartozó fő-, és további 

tevékenységi köröket rendeletben meghatározza. 
 

291.§-292.§ 

 

***
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