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Tisztelt Hölgyem és Uram!  
  
Hírlevelünk jelenlegi számában ismertetjük a 

motorvonatok beszerzésére kiírt pályázatot, a 

kötelező cégmódosításra vonatkozó 

rendelkezéseket, az e-bíróság intézményét és az új 

hulladékgazdálkodási törvény rendelkezéseit.  

 

Reméljük, az alábbiakban összefoglalt legújabb 
jogszabályi változásokkal kapcsolatos tudnivalók 
hozzájárulnak üzletük hatékony és biztonságos 
vezetéséhez. Várjuk Önöket a www.bisztrai.com 
weboldalon is, ahol az üzleti tevékenységük 
folytatásához kapcsolódó jogi kérdésekre adott 
válaszok, fontos tudnivalókat összefoglaló írások is 
elérhetők. 
 
Tisztelettel, 
 
Izabela Kisłow-Bisztrai 
Ügyvéd (PL) 
 
Dr. Bisztrai Gábor 
Ügyvéd (HU) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

MÁV-START ÉS A GYSEV ÁLTAL KÖZÖSEN INDÍTOTT 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS KORSZERŰ 

MOTORVONATOK BESZERZÉSÉRE 

 

A MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. közös ajánlatkérőként 

nyílt közbeszerzési eljárást indított villamos motorvonat 

beszerzésére. A beszerzést Európai Uniós forrásból, a 

Közlekedési Operatív Program keretében tervezi finanszírozni 

a két vasúttársaság. 

A közbeszerzés keretében a MÁV-START 42 darab, a GYSEV 6 

darab egyáramnemű, részlegesen alacsonypadlós regionális 

villamos motorvonat beszerzését tervezi. 

A vasúttársaságok legalább 200 ülőhelyes, 160 km/óra 

sebességű, akadálymentes, környezetbarát, korszerű 

motorvonatok beszerzését tervezik. A pályázatok elbírálásánál 

elsődleges bírálati szempont a vételár, ezt követi a 

vonattovábbítási energiafogyasztás (kWh), a fix ülőhelyek 

száma illetve az alacsony padlómagasságú terület részaránya. 

A pályázaton résztvevők ajánlatukat 2013. január 3-ig 

nyújthatják be, a motorvonatok szállítási véghatárideje 2015. 

szeptember 30. 

 

KÖTELEZŐ CÉGMÓDOSÍTÁSOK 

 

Az alábbiakban a cégek által a cégnyilvánosságról, a bírósági 

cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 

(Ctv.) 2012. március 1. napjától hatályos változásai miatt 

Izabela Kisłow-Bisztrai 
Radca prawny (PL) 

 
mobil: +48 608 780 923 
mobil: +36 702 034 904 
email: izabela.kislow@bisztrai.com 
email:  iza.kislow@gazeta.pl 
 
dr. Bisztrai Gábor 
ügyvéd (HU) 
 
mobil: +36 30 372 3813 
email: gabor.bisztrai@avocat.hu 
email: gabor.bisztrai@bisztrai.com 
 
Bisztrai Ugyvédi Iroda 
Capital Square, III. em. 
Váci út 76, HU-1133 Budapest 



 

 
 

HU 

 

PL www.bisztrai.com 

 

  

KISŁOW  |  BISZTRAI           NEWSLETTER MAGYARORSZÁG 12/2012 
ATTORNEYS & COUNSELORS 

kötelezően elvégzendő cégmódosításokra szeretnénk felhívni 

tisztelt Olvasóink figyelmét. 

Amennyiben az Ön cége a fenti írt jogszabály módosítást 

követően még nem terjesztett elő változásbejegyzési kérelmet 

a cégbírósághoz, úgy legkésőbb  2013. február 1. napjáig be 

kell nyújtani a cég székhelyéül, telephelyéül és fióktelepéül 

szolgáló ingatlanok használatának jogszerűségét igazoló 

okiratokat, akkor is ha egyébként nem lenne szükséges a 

cégmódosítás. 

Az előbb leírtak vonatkoznak arra az esetre is, ha 

cégnyilvántartásban szereplő személyek között olyan, 

magyarországi lakóhellyel nem rendelkező természetes 

személy, vagy külföldi jogi személy, illetőleg jogi személyiség 

nélküli gazdasági társaság (is) van, aki nem rendelkezik 

kézbesítési megbízottal. Ilyen esetben szintén a fent írt 

határidőig kell gondoskodni a kézbesítési megbízás 

létesítéséről és a cégnyilvántartásba történő bejegyeztetéséről. 

Szintén legkésőbb 2013. február 1-ig kötelező a cég tagjainak és 

vezető tisztségviselőinek a Ctv. márciusi módosítása által 

meghatározott személyes adatainak – így a tagok 

adóazonosító jele vagy adószámának, illetőleg külföldi 

közteherviselési azonosítójának, valamint a tagok és a vezető 

tisztségviselők születési idejének – a bejelentése a 

cégbírósághoz. 

A fenti bejelentési kötelezettség teljesítésével együtt szükséges 

lehet a társasági szerződés módosítása is, tekintettel arra, hogy 

a március cégjogi változások óta a gazdasági társaságokról 

szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) is meghatároz olyan személyes 

adatokat, amelyeket korábban nem volt szükséges feltüntetni a 

létesítő okiratban. Ilyen adat a természetes személy tag 

születési családi és utóneve, születési helye és ideje, illetve tag 

anyjának születési neve is. 

A fenti kötelező cégmódosításokat a Ctv rendelkezései alapján 

illeték-és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet 

bejelenteni a cégbíróságnak, amennyiben a változásbejegyzési 

eljárás megindítására kizárólag a jogszabály által előírt 

kötelező cégmódosítások miatt került sor. 

Végezetül arra is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a Ctv. 

olyan cégek számára, amelyeknek cégneve nem különbözik 

egyértelműen a közhatalmi és közigazgatási szervek hivatalos 

és köznyelvben használt elnevezésétől, úgyszintén 2013. 

február 1-ig teljesítendő kötelező névváltoztatást ír elő. 

 

E-BÍRÓSÁG, ELEKTRONIKUS ÜGYFÉLKAPCSOLAT 

 

2013 január 1-jétől működik az elektronikus bírósági 

kommunikáció és ügyfélkapcsolat, az interneten is lehet 

joghatályos beadványokat, például keresetet, különféle 

kérelmeket a bírósághoz intézni - közölte az Országos 

Bírósági Hivatal (OBH).  

Az újítás célja a hatékonyabb igazságszolgáltatás kialakítása 

olyan informatikai alkalmazások létrehozásával és 

bevezetésével, amelyek - az adat-újrafelhasználás elvének 

megfelelően - csökkentik a bíróságok adminisztrációs terheit, 

gyorsítják az ítélkezést. Az elektronikus ügyfélkapcsolat 

könnyíti a bíróságokhoz való hozzáférést, mivel az ügyfelek 

számára lehetővé teszi, hogy hivatali időn kívül, személyes 

megjelenés vagy postai út nélkül juttathassák el beadványaikat 

a bíróságokhoz. 

Az EU és a magyar állam társfinanszírozásával, 400 millió Ft 

összegből megvalósult, „Az ügyfélkapcsolatok elektronizálása 

egyes bírósági eljárásokban” elnevezésű EKOP (Elektronikus 

Közigazgatás Operatív Program) fejlesztés - összhangban a 

fenti célkitűzésekkel - megteremtette a bíróságok számára a 

lehetőséget az elektronikusan érkező dokumentumok 

fogadására és küldésére. 

A rendszert január 1. napjától fokozatosan vezetik be, így a 

papír alapú kapcsolattartás illetve ügyintézés is megmarad. 

Az elektronikus kommunikáció az ügyfelek részéről az 

ügyfélkapu igénybevételével - az OBH által üzemeltetett - 

hivatali kapun keresztül történik. Az ügyfelek az internetes 

felületre feltöltött űrlapok közül választhatnak, amelyet 

kitöltve nyújthatják be a kérelmüket a bírósághoz. A 

nyomtatványok használata segítheti a - jogszabályok által 

meghatározott - formai és tartalmi előírásoknak való jobb 

megfelelést, ezáltal csökkenhet a bíróság által elrendelt 

hiánypótlások száma. 

A rendszer bevezetése a bíróság részéről is megkönnyíti az 

ügyfelekkel való kapcsolattartást, mivel így az ügyfeleknek 

szóló a felhívásokat, értesítéseket, idézéseket, határozatokat a 

bíróság egyszerűbben továbbíthatja az részükre. 

 

AZ ÚJ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÖRVÉNY 

 

Európai uniós előírás (98/2008/EK irányelv) folytán vált 

szükségessé a hulladékgazdálkodásról szóló szabályozás 
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újraalkotása. A hulladékgazdálkodásról szóló törvény és 

végrehajtási rendeletei 2013. január 1. napján lépnek hatályba. 

Az törvény elsődleges célja, hogy a hulladékból hasznos 

termékeket állítsanak elő, ezzel segítve a gazdaságot és 

kímélve a környezetet.  

Az új szabályozás – az Európai Uniós irányelvvel összhangban 

– előírja, hogy 2020-ig a háztartási és az ahhoz hasonló 

hulladékból származó üveg-, fém-, műanyag- és papírhulladék 

újrahasználatra történő előkészítésének és újrafeldolgozásának 

mértékét 50%-ra, a nem veszélyes építési-bontási hulladék 

újrahasználatra történő előkészítését, újrafeldolgozását és 

egyéb, anyag ában hasznosítását pedig 70%-ra kell növelni. 

A törvény 2013-tól hulladéklerakási járulékot is bevezet, ezt a 

lerakók üzemeltetőinek az elhelyezett hulladék mennyisége és 

fajtája alapján kell megfizetniük. A járulék mértéke 2013-tól 

évente növekszik majd 2016-ig. A befolyt összeget a 

vidékfejlesztési tárca hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

feladatokra fordítja. 

A háztartási hulladékról szóló rendelkezések 2015-től lépnek 

hatályba. Ezen rendelkezések célja, hogy minél kevesebb 

háztartási hulladék keletkezzen illetve, hogy minél több 

hulladék esetében lehetővé kell tenni az újbóli használatot, 

illetve az újrafeldolgozást annak érdekében, hogy a lerakókba 

minél kevesebb szemét kerüljön. A törvény kimondja azt is, 

hogy Magyarország területére ártalmatlanításra szánt 

veszélyes hulladékot, valamint ártalmatlanításra szánt 

háztartási hulladékot és annak égetéséből származó 

maradékanyagot tilos behozni. 

 

**** 

2012. december hó 

Bisztrai Ügyvédi Iroda  

 

A jelen Hírlevélben foglaltak nem minősülnek  jogi tanácsadásnak,  

és   nem  helyettesíthetik  az  egyedi  tényállás  alapján történő  

konkrét  tanácsadást. Amennyiben további információra van 

szükségük, illetve kérdésük merül fel a Hírlevelünkben foglaltakkal 

kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésükre elérhetőségeink 

bármelyikén. Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben a jelen 

publikációt használni szeretnék saját céljaikra, a publikáció szerzőit, 

valamint a forrással kapcsolatos információt feltüntetni kötelesek.

 


