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Tisztelt Alkotmánybíróság!

A 
, mint inditványozó nevében

és képviseletében a Tisztelt Alkotmánybiróság fenti ügyiratszámon 2017. szeptember 4.
napján kelt, cégünkhöz 2017. szeptember 12. napján érkezett hiánypótlási felhívására
tekintettel csatoljuk az Indítványozó cégjegyzésre jogosultjainak mindegyikének aláirásával
ellátott alkotmányjogi panaszt és úgy nyilatkozunk, azaz megerősítjük, hogy a beadványt
aláiró  ügyvezető és .
képviseletében történő aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezett.

Előadjuk, hogy az Indítványozó gazdasági társaság Alapító Okiratának 13. pontja alapján a
"társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előre leírt, illetve

előnyomott, előnyomtatott cégnév aló az ügyvezető és a cégvezető együttesen vagy az
előzők valamelyike és egy cégjegyzésre és képviseletre jogosult munkavállaló együttesen
aláirja o nevét [... ]". Az Indítványozó alapitó okiratát mellékelve megküldjük.

Meglátásunk szerint a jogszabályok által alátámasztott, továbbá a bi'rói gyakorlat és az üzleti
élet által is elfogadott gyakorlat, hogy hivatalos dokumentumokat az aláírásra jogosultak
közül ketten írják alá, az együttes aláírási joggal rendelkező képviselők közül - ellenkező
értelmű korlátozás hiányában - tehát bármely kettő aláirása cégszerű jognyilatkozatot
eredményez. Alláspontonunkat - miszerint elegendő kettő jogosult aláirása - alátámasztja a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
(továbbiakban: Ctv. ) kógens 8. § (3) bekezdése is mely szerint "Ugyanaz a személy csak
egyféle módon - vagy önállóan, vagy mással együttesen - jegyezheti a céget. " Tekintettel a
jogszabályhely megfogalmazására a grammatikai értelmezés ("mással" és nem pedig
"másokkal") szerint kettő személy aláírását követeli meg a törvény.

Szeretnénk utalni e körben arra is, hogy számos nagyvállalatnál több tiz vagy akár száz főt
meghaladó, cégjegyzék szerint "együttes" cégjegyzési joggal rendelkező képviselővel



működik ( melyben nincs önalló aláíró). Ezen vállalkozásoknál természetesen

nincs minden cégszerűen aláirt okiraton minden együttes cégjegyzésre jogosult aláirása és

például az együttes aláírási jogú igazgatósági tagok sem rendelkeznek valamennyi más

együttes cégjegyző meghatalmazásával.

A fentiek alapján tisztelettel kérjük a hiánypótlási felhívást teljesítettnek tekinteni.

Budapest, 2017. szeptember 28.




