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1. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm.
rendelethez1

1 Megállapította: 80/2019. (IV. 15.) Korm. rendelet 5. §, 1. melléklet. Hatályos: 2019. IV. 30-tól.

Cégjogi esemény, befolyásszerzés esetén a
kérelemhez benyújtandó iratok és adatok

1. A 8/B. § (1) és (2) bekezdése szerinti
kérelemhez - a kérelem tárgyától függően -
benyújtandó iratok és adatok:

1.1. a kérelmezőnek a cégjogi eseménnyel
érintett engedélyes vagy a befolyásszerző és a
befolyásszerzéssel érintett engedélyes cégnevét,
székhelyét, cégjegyzékszámát, képviselőjének
nevét, elérhetőségét, továbbá a cégjogi
eseménnyel vagy befolyásszerzéssel érintett
valamennyi engedélyes Hivatal által kiadott
engedélyeinek típusát és számát tartalmazó
nyilatkozata,

1.2. a jogi képviselővel eljáró engedélyes vagy
befolyásszerző esetében a képviseleti jogosultság
igazolása, ha azt a rendelkezési nyilvántartás
nem tartalmazza,

1.3. a hatósági jóváhagyásra irányuló kérelem
tárgya, a hatósági jóváhagyást igénylő ügylet
célja és részletes bemutatása,

1.4. az eljárási díj kérelmezőnkénti - közösen
benyújtott kérelem esetén valamennyi kérelmező
általi - megfizetésének igazolása,

1.5. ha a kérelmező külföldön bejegyzett
gazdasági társaság,

1.5.1. a vállalkozás létrejöttére irányadó jog
szerinti nyilvántartásba vételért felelős hatóság
által kiállított igazolás a vállalkozás
nyilvántartásba vételéről és a nyilvántartott
adatokról és annak magyar nyelvű fordítása,

1.5.2. a tényleges tulajdonos neve olyan nem
szabályozott tőzsdén jegyzett társaság esetében,
amelynek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosa
nem megismerhető,

1.6. annak - közjegyzői aláírás-hitelesítéssel
ellátott címpéldánnyal, vagy ügyvéd által
cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban
való közreműködése során ellenjegyzett
aláírásmintával vagy annak hiteles másolatával
történő - igazolása, hogy a kérelemhez csatolt
iratokat aláíró személyek aláírása hiteles, abban
az esetben, ha ennek ténye a cégnyilvántartásból
nem állapítható meg.

2. A 8/B. § (1) bekezdése szerinti kérelemhez
az 1. pont szerinti iratokon és adatokon kívül - az
ügylet tárgyától függően - benyújtandó iratok és
adatok:

2.1. az engedélyes legfőbb döntéshozó
szervének a kérelem tárgyát képező ügyletről
szóló döntése,

2.2. a kérelem tárgyát képező ügyletre
vonatkozó szerződéstervezet,

2.3. az átalakulási terv, a vagyonmérleg,
illetve vagyonleltár tervezetek (szerkeszthető
formátumban),

2.4. a könyvvizsgálói jelentések,
2.5. a függő követelések és függő

kötelezettségek bemutatása és azoknak a cégjogi
esemény időpontjára vonatkozó megosztási
arányát tartalmazó nyilatkozat,

2.6. a hatósági engedélyek felsorolása és
cégjogi eseményt követő, jogutódok közötti
tervezett megosztása,

2.7. a szerződésállományról, különösen
tüzelőanyag vásárlási szerződés, hőértékesítési
szerződés, hővásárlási szerződés cégjogi
eseményt követő megosztásáról szóló
nyilatkozat,

2.8. telephelyi megosztás esetén:
2.8.1. a telephelyi megosztás bemutatását

tartalmazó nyilatkozat, különös tekintettel az
engedélyesi tevékenység megosztás utáni
független és folyamatos továbbműködését
biztosító műszaki átalakítási igényekre és az
elszámolási fogyasztásmérők kiépítésére,

2.8.2. a cégjogi esemény előtti és utáni
állapotra vonatkozó hőséma,

2.9. az engedélyesi tevékenység folytatásához
szükséges szakszemélyzet rendelkezésre
állásának bemutatásáról szóló nyilatkozat,

2.10. a cégjogi esemény időpontját követő 6
hónapra vonatkozó likviditási terv (havi
bontásban, szerkeszthető formátumban),

2.11. a biztosítéki igényről, illetve az
igénytámasztó megnevezéséről és az igény
mértékének megjelöléséről szóló nyilatkozat,

2.12. tőkekivonás céljából történő
tőkeleszállítás esetén a döntés alapjául szolgáló
közbenső mérleg és annak bemutatása
(mennyiségben és értékben), hogy a tőkekivonás
mely eszközökkel valósul meg (szerkeszthető
formátumban).

3. A 8/B. § (2) bekezdése szerinti kérelemhez
az 1. pont szerinti iratokon és adatokon kívül
benyújtandó iratok és adatok:

3.1. a befolyásszerző kérelmező teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a
kérelemhez mellékelt iratokban foglaltak
valódiságának a Hivatal által megkeresett
szervek útján történő ellenőrzéséhez,

3.2. a befolyásszerzésre irányuló ügyletet
megelőző, valamint az ügylet zárása után
kialakuló társasági (engedélyesi) struktúrát
mutató ábra a közvetlen tulajdoni és irányítási
viszonyok feltüntetésével,

3.3.2

2 Módosította: 401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelet 3. § d).

 az ügyletre vonatkozó szerződés,
valamint a döntéshozó befolyásszerzés
megvalósításáról szóló döntése.
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