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A stratégiai társaságok bejelentési kötelezettsége külföldiek tulajdonszerzéséhez kapcsolódóan

Kis Gábor
„Az élet- és

vagyonbiztonságot
veszélyeztető
koronavírus járvány
következményeinek
elhárítása
érdekében és a
magyarországi
székhelyű gazdasági
társaságok
gazdasági célú
védelme érdekében
új kormányrendelet
szabályozza a
külföldiek
tulajdonszerzését és
annak bejelentési
kötelezettségét.”

Az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető
koronavírus
járvány
következményeinek
elhárítása érdekében és a
magyarországi
székhelyű
gazdasági társaságok gazdasági
célú védelme érdekében új
kormányrendelet szabályozza a
külföldiek tulajdonszerzését és
annak bejelentési kötelezettségét.
2020. május 26-án lépett életbe a
227/2020.
(V.
25).
kormányrendelet,
mely
meghatározza
a
stratégiai
társaságok
bejelentési
kötelezettségeit.
A stratégiai
társaságok több mint ötven
ágazatban
tevékenykedhetnek,
melyeket a kormányrendelet 1.
számú melléklete határoz meg.
Ilyen ágazatoknak minősülnek
például
az
élelmiszergyártás,
italgyártás,
vendéglátás,
szálláshely-szolgáltatás,
információs/információtechnológiai
szolgáltatás,
biztosítás, pénzügyi közvetítés,
gyógyszergyártás, vegyi anyag
gyártása, több fémipari ágazat.
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A stratégiai társaságok másik
kritériuma – a fenti, ágazatbeli
besoroláson túl – hogy Kft., Zrt.,
vagy Nyrt. formában működjenek.
A bejelentési kötelezettség az
Európai Unió más tagállamában,
az Európai Gazdasági Térség
(EGT) más tagállamában vagy a
Svájci
Államszövetségben
bejegyzett jogi személy vagy egyéb
szervezet
tulajdonszerzéséhez
kapcsolódik. A tulajdonszerzés
megtörténhet
tőkeemeléssel,
átalakulás, egyesülés szétválás
útján, részesedésátruházással, de
akár üzletrészt, részvényt terhelő
haszonélvezet
megszerzésével,
vagy
akár
részvénnyé
átváltoztatható
kötvény
megszerzésével. A bejelentési
kötelezettség 2020. december 31ig áll fent.
Amennyiben fent említett külföldi
társaság valamely fent említett
stratégiai
társaságban
tulajdonrészt szerez, a következő
esetekben merül fel bejelentési
kötelezettség:

1

a stratégiai társaságban közvetlenül
vagy közvetett módon a Ptk. szerinti
többségi befolyást szerez,
• a külföldi befektető a stratégiai
társaságban
közvetlenül
vagy
közvetetten
legalább
10%-os
részesedést szerez, és a befektetés
összértéke eléri vagy meghaladja a 350
millió forintot,
• a külföldi befektető a stratégiai
társaságban 15%-os, 20%-os vagy 50%os részesedést szerez, vagy ha a
tulajdonszerzés
következtében
a
stratégiai
társaságban
külföldi
befektetők
együttes
részesedése
meghaladná a 25%-ot,
• tevékenység
folytatásához
nélkülözhetetlen
infrastruktúrák,
berendezések átruházása és eszközök
használati vagy működtetési jogának
átengedése vagy ilyen eszközök
biztosítékba adása.
A bejelentést a belgazdaságért felelős
miniszternek kell megtenni magyar nyelvű,
•

vagy magyar nyelvű hiteles fordítás alapján a
tulajdonszerzést követő 10 napon belül. A
bejelentést követően a miniszter megvizsgálja,
hogy fennáll-e Magyarország államérdekének,
közbiztonságának, közrendjének sérelme vagy
veszélyeztetése, illetve ezek bekövetkezésének
lehetősége, különös tekintettel az alapvető
társadalmi
szükségletek
ellátásának
biztonságára. Amennyiben a fenti kockázatok
nem állnak fenn, a miniszter a bejelentés
tudomásulvételét írásban visszaigazolja,
amennyiben a fenti kockázatok fennállnak, a
tulajdonszerzést megtiltja. A tiltó döntést a
miniszter köteles megindokolni. A fenti
eljárásra a miniszternek 45 napos határidő áll
rendelkezésére.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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