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A 189/2021. (IV. 21.) Kormányrendelet a bejelentési kötelezettségre 

vonatkozó korábbi 2021. június 30-ai határidőt 2021. december 31-ig 

meghosszabbította. Stratégiai társaság esetén tehát az alábbi 

jogügyletekkel összefüggésben ezen időpontig továbbra is fennáll a külföldi 

befektető belgazdasági miniszternek történő bejelentési kötelezettsége: 

a) stratégiai társaságban fennálló tulajdoni részesedés részben, vagy 

egészben, bármilyen tulajdonjog átruházási jogcímen - ideértve az 

apportálást is -, ingyenesen vagy visszterhesen történő átruházása, 

b) stratégiai társaságban történő tőkeemelés, 

c) stratégiai társaság átalakulása, egyesülése, szétválása, 

d) stratégiai társaság által átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy 

átváltozó kötvény kibocsátása, 

e) stratégiai társaság részvényén, üzletrészén haszonélvezeti jog alapítása. 

 

Kiegészült az államérdek fogalma, a korábbiakban meghatározottak 

mellett államérdeknek minősül a nemzetgazdasági szempontból 

alapvető gazdaságstratégiai érdekkel összefüggő közérdek is. 
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Módosult a stratégiai társaság definíciója is, kiegészült a felsőoktatási 

intézményekkel. A most hatályos új meghatározás alapján az olyan 

magyarországi székhelyű korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen 

működő részvénytársaság, nyilvánosan működő részvénytársaság vagy 

felsőoktatási intézmény mint jogi személy minősül stratégiai 

társaságnak, amelynek a Kormány rendeletében meghatározott fő- vagy 

további tevékenységi körként végzett tevékenysége az e tevékenység 

szerinti stratégiai jelentőségű ágazatba tartozik, így különösen az energia-, 

a közlekedés, a kommunikáció ágazatba, valamint az Unióba irányuló 

közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló, 

2019. március 19-i (EU) 2019/452 európai parlamenti és tanácsi rendelet 

4. cikk (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti – ide nem értve a pénzügyi 

infrastruktúrát – ágazatokba tartozik. 

 

A 188/2021. (IV. 21.) Kormányrendelet alapján a következő 

tevékenységekkel bővült azon tevékenységek köre, amelyek alapján 

egy magyarországi székhelyű gazdasági társaság stratégiai jelentőségű 

ágazatba tartozik: kiadói tevékenység, film, video, televízióműsor 

gyártói tevékenység, hangfelvétel-kiadási tevékenység, 

műsorösszeállítási, műsorszolgáltatási tevékenyég, távközlési 

tevékenység, felsőfokú oktatási tevékenység vagy oktatást 

kiegészítő tevékenység. 

 

Korábbi hírlevelünkből tájékozódhat a stratégiai társaságokra vonatkozó 

szabályozás részleteiről. 

 

____________________________________________________________ 

 
Kapcsolat  

További tájékoztatásért, kérem, forduljon a Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds 

Sutherland Ügyvédi Irodából a kapcsolattartó ügyvédjéhez.  

 

 

 

Megjegyzés: A fentiek csupán általános tájékoztatásul szolgálnak, és nem 
helyettesítik a szakmai tanácsadást. Bár összeállításunk a lehető legnagyobb 
gondossággal készült, nem vállalhatunk felelősséget semmilyen hibáért, hiányos 
közlésért vagy véleményért. 

 

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/what/publications/shownews.page?News=en/hungary/hu/covid1920200707

