
BUDAPEST, NOVEMBER 6, 2020

A tavasszal elrendelt veszélyhelyzet fennállása alatt jelent meg a 227/2020. (V. 25.) Kormány-
rendelet („Korm. rendelet”), amely a magyarországi székhelyű gazdasági társaságokban történő 
külföldi részesedésszerzéshez széles körben feltételként írta elő az innovációs és technológiai 
Miniszterhez („Miniszter”) tett bejelentést és a Miniszter általi tudomásulvételt. A veszélyhelyzet 
megszűnését követően a 2020. évi LVIII. törvény („Vmtv.”) 85. alfejezete tartalmazza a külföldi 
befektetésekre vonatkozó szabályokat, amelyek többnyire azonosak a Korm. rendeletben rög-
zített szabályokkal, azonban egyes kérdésekben a Vmtv. eltérő szabályokat ír elő. A Vmtv. 
rendelkezéseit néhány ponton módosította és kiegészítette a 2020. évi CIV. törvény, a módo-
sítások 2020. október 30-án léptek hatályba.

A stratégiai társaságokban történő külföldi tulajdonszerzésre 
irányadó szabályok összefoglalása

A KÜLFÖLDI BEFEKTETŐ FOGALMA 

A Vmtv. értelmében külföldi befektetőnek minősül:

A STRATÉGIAI TÁRSASÁG FOGALMA

A Vmtv. értelmében stratégiai társaságnak minősül minden olyan magyarországi székhelyű 
korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság, vagy nyilvánosan 
működő részvénytársaság, amely a Kormány rendeletében [289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 
1. melléklet] meghatározott főtevékenységként vagy további tevékenységi körként végzett 
tevékenysége 

 

b)
 

a) 

a) 
 
b)
 

szerző belföldön, az Európai Unió más tagállamában, az Európai Gazdasági Térség 
más 

a Vmtv. 277. § (2) bekezdése szerint meghatározott tevékenységet folytató, magyar- 
országi székhelyű gazdasági társaságban meghatározott tulajdonrészt, illetve befolyást  

szervezet, ha a jogi személyben vagy egyéb szervezetben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló törvény szerinti többségi befolyással rendelkező személy az Európai Unión, az 

tagállamában vagy a Svájci Államszövetségben bejegyzett jogi személy vagy egyéb  

Európai Gazdasági Térségen, valamint a Svájci Államszövetségen kívüli állam 
állampolgára vagy ilyen államban bejegyzett jogi személy vagy egyéb szervezet,

az Európai Unión, az Európai Gazdasági Térségen, valamint a Svájci Államszövetségen 
kívüli állam állampolgára vagy ilyen államban bejegyzett jogi személy vagy egyéb 
szervezet.

a 2019/452 EU rendelet 4. cikk (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti - ide nem értve a      
az energia-, a közlekedés, a kommunikáció ágazatba, valamint

pénzügyi infrastruktúrát - stratégiai jelentőségű ágazatba tartozik.



Az alábbi jogügyletekkel összefüggésben a Miniszterhez tett bejelentés szükséges:

A BEJELENTÉSSEL ÉRINTETT JOGÜGYLETEK KÖRE

A bejelentési kötelezettség alól további kivétel 2020. október 30-tól az az esetkör, amikor a 
külföldi székhelyű jogi személy vagy egyéb szervezet tekintetében létrejött jogügylet a szám-
vitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) szerinti kapcsolt vállalkozások tekin-
tetében jön létre.

KIVÉTELEK A BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL

A Számviteli Törvény szerint kapcsolt vállalkozások a Számviteli Törvény szerint definiált 
anyavállalat és szintén a törvény szerint definiált leányvállalat és közös vezetésű vállalkozás. 
A Számviteli Törvény szerint az anyavállalat az a vállalkozó, amely egy másik vállalkozónál (a 
továbbiakban: leányvállalat) közvetlenül vagy leányvállalatán keresztül közvetetten meghatá-
rozó befolyást képes gyakorolni, mert az alábbi feltételek közül legalább eggyel rendelkezik:  

A Vmtv. 277. § (5) bekezdése alapján nem tartoznak a bejelentési kötelezettség alá azok a 
jogügyletek, amelyek eredményeként a magyarországi székhelyű stratégiai társaságok köz-
vetett tulajdonosa változik meg a Vmtv.-ben meghatározott jogügyletek következtében, azon-
ban a magyarországi székhelyű stratégiai társaság közvetlen tulajdonosa változatlan marad.

Az Európai Unió más tagállamában, az Európai Gazdasági Térség más tagállamában vagy 
a Svájci Államszövetségben bejegyzett jogi személy vagy egyéb szervezet, illetve ezek állam-
polgára csak akkor köteles bejelenteni a tulajdonszerzésre, kötvény tulajdonjogának megszer-
zésére, haszonélvezeti jog megszerzésére irányuló tranzakciót, ha 

A külföldi befektető az előző bekezdésben meghatározottakon túl akkor is köteles bejelentést 
tenni a Miniszternek, ha a tulajdonszerzés, a kötvény tulajdonjogának megszerzése, vagy a 
haszonélvezeti jog megszerzése következtében
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c)  

stratégiai társaság által átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény 
kibocsátása,
stratégiai társaság részvényén, üzletrészén haszonélvezeti jog alapítása;

stratégiai társaságban történő tőkeemelés,
stratégiai társaság átalakulása, egyesülése, szétválása,

stratégiai ágazatokba tartozó tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen infrastruktúrák, 
berendezések és eszközök üzemeltetési jogának megszerzése.

stratégiai társaságban fennálló tulajdoni részesedés átruházása, 

a befektetés összértéke eléri vagy meghaladja a 350 millió forintot és 
a tranzakció következtében a stratégiai társaságban közvetlenül vagy közvetett módon 
többségi befolyást szerez.

a stratégiai jelentőségű ágazatba tartozó stratégiai társaságban 15%-os, 20%-os vagy 
50%-os részesedést szerez;
a stratégiai ágazatba tartozó stratégiai társaságban - a nyilvánosan működő 
részvénytársaság kivételével - a külföldi befektetők együttes részesedése meghaladja a 
25%-ot.

a stratégiai társaságban közvetlenül vagy közvetetten legalább 10 %-os részesedést 
szerez és a befektetés összértéke eléri vagy meghaladja a 350 millió forintot;



A bejelentést a jogügylet létrejöttét követő 10 napon belül, magyar nyelven vagy magyar 
nyelvű hiteles fordítás alapján kell benyújtani a Miniszternek. Az eljárásban a jogi képviselet 
kötelező, a bejelentő által aláírt és a jogi képviselő által elektronikus aláírással ellátott beje-
lentést elektronikus úton a miniszerhez kell benyújtani.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:  

A BEJELENTÉS TARTALMA

A bejelentéshez elektronikus úton mellékelni kell

A közös vezetésű vállalkozás az a gazdasági társaság, ahol egyrészt az anyavállalat (az 
anyavállalat konszolidálásba bevont leányvállalata), másrészt egy (vagy több) másik vállal-
kozás az anyavállalat fogalmában nevezett jogosultságokkal paritásos alapon - legalább 33 
százalékos szavazati aránnyal - rendelkezik. A közös vezetésű vállalkozást a tulajdonostársak 
közösen irányítják.

A leányvállalat az a gazdasági társaság, amelyre a fenti anyavállalat meghatározó befolyást 
képes gyakorolni.
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c) 

a) 
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a tulajdonosok (a részvényesek) szavazatának többségével (50 százalékot 
meghaladóval) tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik, vagy
más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján a szavazatok 
többségét egyedül birtokolja, vagy
a társaság tulajdonosaként (részvényeseként) jogosult arra, hogy a vezető 
tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjai többségét megválassza vagy 
visszahívja, vagy
a tulajdonosokkal (a részvényesekkel) kötött szerződés (vagy a létesítő okirat 
rendelkezése) alapján - függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati aránytól, a 
megválasztási és visszahívási jogtól - döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol.

a jogügylet részletes leírását,

a jogügylettel összefüggésben keletkezett és a jogügylet alapjául szolgáló iratokat.

a tulajdonszerzésre, a kötvény tulajdonjogának megszerzésére, a haszonélvezeti jog 
megszerzésére, az üzemeltetési jog megszerzésére irányuló jogügylet, és az azok 
szempontjából releváns és lényeges körülmények részletes leírását,

ha a bejelentő természetes személy:

ha a bejelentő jogi személy vagy egyéb szervezet

a bejelentő képviseletében eljáró jogi képviselő adatait.

elektronikus vagy postai kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét,

természetes személyazonosító adatait és lakcímadatát,
állampolgárságát, valamint

nevét, székhelyét és - ha van - magyarországi fióktelepének címét,
hivatalos nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat ellátó állam megjelölését,
elektronikus vagy postai kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét, valamint



A Miniszter legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított 30 munkanapon belül 

A Miniszter megvizsgálja, hogy a Vmtv.-ben rögzített körülmények valamelyike, amelyekre 
tekintettel a részesedésszerzés megtagadható, fennáll-e, ilyen körülmény például Magyarország 
államérdekének, közbiztonságának, közrendjének sérelme vagy veszélyeztetése a külföldi 
befektető általi tulajdonszerzés esetén.

A bejelentés megérkezéséről a Miniszter haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül 
elektronikus úton írásbeli értesítést küld.

A MINISZTER DÖNTÉSE

A bejelentési kötelezettség teljesítését a Miniszter ellenőrzi, a bejelentési kötelezettség nem 
teljesítése esetén a bejelentő a Vmtv.-ben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal 
sújtható.

A stratégiai társaság részvénykönyvébe, illetve tagjegyzékébe való bejegyzésre irányuló 
kérelmet a bejelentés tudomásulvétele visszaigazolásának birtokában lehet benyújtani. 

Semmis az a szerződés, egyoldalú jognyilatkozat vagy a társaság határozata,

IDŐBELI HATÁLY ÉS EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS

A bejelentési kötelezettség a 2021. június 30-ig létrejött jogügyletek vonatkozásában áll fenn.

Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. 

2019 márciusában kihirdették az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási 
keretének létrehozásáról szóló 2019/452 EU rendeletet („Rendelet”). A Rendelet alapján a 
tagállamok fenntarthatják a meglévő, a külföldi befektetések átvilágítására vonatkozó 
mechanizmusaikat, valamint újakat is bevezethetnek. A Rendelet rögzíti az átvilágítási 
mechanizmusokkal szemben támasztott legfőbb követelményeket, így többek között azt, hogy a 
mechanizmusoknak átláthatónak kell lenniük és megkülönböztetésmentesen kell kezelniük a 
harmadik országokat. A Rendelet 2020. október 11-től alkalmazandó.

A tagállamoknak 2019. május 10. napjáig be kellett jelenteniük az Európai Bizottságnak a 
meglévő átvilágítási mechanizmusaikat, valamint a Bizottságot az újonnan elfogadott 
mechanizmusokról és a meglévők módosításáról is értesíteniük kell.

 

Magyarországon a külföldi befektetésekre vonatkozó első átvilágítási mechanizmust a 

A Miniszter a tiltó döntést köteles megindokolni, a tiltó döntés a Vmtv.-ben meghatározott okok 
alapján közigazgatási nemperes eljárásban megtámadható.

 

a) 
b) 

 

a) 
b) 

megszerzését, az üzemeltetési jog megszerzését megtiltja.

a bejelentés tudomásulvételét írásban visszaigazolja, vagy
a tulajdonszerzést, a kötvény tulajdonjogának megszerzését, a haszonélvezeti jog 

amelyre vonatkozóan a Miniszter tiltó döntést hozott.
amely a Vmtv. 85. alcím rendelkezéseibe ütközik vagy 



BUDAPEST, NOVEMBER 6, 2020

A fenti összefoglaló általános tájékoztatási célokat szolgál. 
Tartalma nem teljes körű, nem minősül és nem értelmezendő jogi tanácsadásként. 
A fenti összefoglaló nem helyettesíti jogi tanácsadó igénybevételét.

törvény és az ezen törvény végrehajtásáról szóló 246/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet vezette be 
2019. január 1-jei hatállyal. A törvény meghatározza azokat a tevékenységi köröket, amelyekre 
nézve fennáll a külföldi befektetéseket érintő bejelentési kötelezettség, ilyen tevékenység 
például a fegyver- és lőszergyártás, valamint az engedélyköteles haditechnikai eszközök 
előállítása; vagy a villamos energiáról szóló törvény hatálya alá tartozó szolgáltatások.

Magyarországon jelenleg a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések 
ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény és az ezen törvény végrehajtásáról szóló 246/2018. 
(XII. 17.) Korm. rendelet és a Vmtv. ír elő a külföldi befektetők vonatkozásában alkalmazandó 
átvilágítási mechanizmusokat.
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