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SZÉTVÁLÁSI TERV 
 

I. PREAMBULUM 
 
Magyarország Kormánya az 1061/2016. (II.25.) határozatában (a továbbiakban: 
Kormányhatározat) döntött a Budapest környéki elővárosi közlekedés egységessége érdekében 
szükséges intézkedésekről, amelyek azt célozzák, hogy a Budapest környéki elővárosi közlekedés 
egységesen állami  megrendelési és lebonyolítási keretek között működjön. 
 
A Kormányhatározatban szereplő intézkedések végrehajtása érdekében az elővárosi közlekedés 
átalakításának előkészítéseként a BKV Zrt. és a HÉV ágazat kiválással történő szétválásához 
kapcsolódóan  a Fővárosi Közgyűlés a 486/2016.(IV.27.) sz. határozatot hozta, amely szerint a 
kiválást követően a BKV Zrt.-nek, valamint a létrejövő gazdasági társaságnak egyedüli tagja 
Budapest Főváros Önkormányzata lesz, az átalakulási vagyonmérleg-tervezetek fordulónapja 
2016. május 31. A Fővárosi Közgyűlés határozatában egyben megbízta a BKV Zrt. Igazgatóságát, 
hogy gondoskodjon az átalakulási (szétválási) terv, valamint a végleges döntés meghozatalához 
szükséges egyéb, jogszabály által meghatározott okiratok elkészítéséről és Fővárosi Közgyűlés elé 
terjesztéséről. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:41. § (1)-(2) bekezdései és az egyes 
jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. tv. (Törvény) 
2. § (1)-(2) bekezdése szerint a jogi személy legfőbb szerve az átalakulásról (kiválásról) két 
alkalommal határoz. Az alapító első alkalommal azt állapítja meg, hogy egyetért-e az átalakulás 
(kiválás) szándékával és javasolt módjával, valamint dönt arról, hogy a jogutód milyen társasági 
formában működjön, továbbá tisztázza, hogy ki marad és ki lesz az átalakulással létrejövő jogi 
személy tagja, illetve milyen vagyonnal, milyen feltételek szerint alakulhat meg a jogutód. Az 
alapító meghatározza továbbá a vagyonmérleg-tervezet fordulónapját, a könyvvizsgáló személyét, 
és megbízza a társaság vezető tisztségviselőit, hogy a vagyonmérleg-, és vagyonleltár-tervezeteket, 
valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb – jogszabály által meghatározott 
vagy a legfőbb szervek által előírt – okiratokat, valamint az átalakulási (szétválási) tervet és 
szerződést készítsék el. 
 
Az Alapító fenti döntésének megfelelően, a Ptk. és a Törvény vonatkozó rendelkezései szerint a 
BKV Zrt. Igazgatósága előkészítette a szétválási tervet (a továbbiakban: Terv). A Terv magában 
foglalja az átalakuló jogi személy vagyonmérleg-tervezetét és az azt alátámasztó vagyonleltár-
tervezetét, a jogutód jogi személy (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-
tervezetét, a jogutód jogi személy létesítő okiratának tervezetét. A Terv továbbá 
tartalmazhatja mindazon körülményeket, szempontokat, amelyek az átalakulási döntés 
meghozatalának megkönnyítése, a döntéshozó szerv ülésének jobb előkészítése érdekében 
szükségesek. 
 
A fentieknek megfelelően a Terv 6. számú mellékletét képezi a Szétválási Okirat, ami rögzíti 
a szétválással kapcsolatos valamennyi olyan kérdést, melyek rendezése a HÉV Üzletág 
kiválásához, és önálló társaságként történő zavartalan továbbműködéséhez szükséges. 
A Terv fentebb felsorolt, szükségképpeni mellékletei egyidejűleg a Szétválási Okiratnak is 
mellékletei, ekképp a Terv mellékleteinek számozása megegyezik a Szétválási Okirat 
mellékleteinek számozásával: 
 
1. A Szétváló Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának tervezete 
2. A Kiváló Társaság Alapszabályának tervezete, 
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3. Átalakulási könyvvizsgálói jelentés egységes szerkezetben (A Szétváló Társaság átalakulási vagyonmérleg-
tervezete és vagyonleltár-tervezete, a Fennmaradó Társaság nyitó vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete,  
A Kiváló Társaság nyitó vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete) 
4/a-4/d. A szétválást követően a Kiváló Társaságot jogosító, illetve kötelező szerződések, illetve átkerülő 
ingatlanok listája 
5/1-5/2. Azon engedélyek és tanúsítványok, amelyek tekintetében a szétválást követően a Kiváló Társaság a  
jogutód, illetve amelyek újbóli kérelmezéséről gondoskodni kell  
6 Szétválási Okirat 
 

II. A SZÉTVÁLÓ, A KIVÁLÓ ÉS A FENNMARADÓ TÁRSASÁG FŐBB ADATAI, A 
SZÉTVÁLÁS MÓDJA ÉS A VAGYONMEGOSZTÁS 

 
II/1 A Törvény 3. § (2) bekezdése alapján a Tervben fel kell tüntetni a tőkeszerkezet 

átrendezésének okait és megvalósításának módját is, ami az alábbiak szerint alakul. A 
Tervben „Szétváló Társaság” alatt a jogelőd BKV Zrt. értendő, „Kiváló Társaság” alatt a 
létrejövő, új társaság, mely a Szétváló Társaság jogutódjaként működik tovább, „Fennmaradó 
Társaság” alatt pedig a kiválást követően fennmaradó, és változatlan formában 
továbbműködő társaságot. 

 
II/2 A Szétváló Társaság formája: zártkörűen működő részvénytársaság 
 
II/3 A Szétváló Társaság cégneve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 
II/4 A Szétváló Társaság rövidített cégneve: BKV Zrt. 
 
II/5 A Szétváló Társaság székhelye: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. 
 
II/6 A Szétváló Társaság cégjegyzékszáma: 01-10-043037 
 
II/7 A Szétváló Társaság főtevékenysége: 4931 '08 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás 
 
A Szétváló Társaság alaptőkéje az alábbiak szerint tevődik össze, ami az alaptőke 100%-a: 
 

   Megnevezés  Összeg  Pénznem 

 Pénzbeli hozzájárulás 380.939.000  Ft 

 Nem pénzbeli hozzájárulás 126.619.061.000 8  Ft 

 Összesen 127.000.000.000 1  Ft 
 

 
II/8 A Szétváló Társaság alaptőkéje 126 darab egyenként 1.000.000.000,- Ft (azaz Egymilliárd 

forint) illetőleg 100 darab egyenként 10.000.000,- Ft (azaz Tízmillió forint) névértékű névre 
szóló törzsrészvényből áll. 

 
II/9 A részvények előállításának módja: nyomdai úton történt. 
 
II/10 A részvények kizárólag a Részvényes tulajdonában állnak. 
 
II/11 A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével. 
 
II/12 A Szétváló Társaság vezető tisztségviselője: Bolla Tibor Mihály elnök-vezérigazgató (anyja 

neve: Kerek Ágnes Klára, lakcíme: 2013 Pomáz, Cseresznyés utca 12.) 
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A KIVÁLÓ TÁRSASÁG FŐBB ADATAI 

 
II/13 A Kiváló Társaság formája: zártkörűen működő részvénytársaság 
 
II/14 A Kiváló Társaság cégneve: BHÉV Budapesti Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
 
II/15 A Kiváló Társaság rövidített cégneve: BHÉV Zrt. 
 
II/16 A Kiváló Társaság székhelye: 1072 Budapest, Akácfa utca 15.  
 
II/17 A Kiváló Társaság főtevékenysége: 4931 '08 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás 
 
II/18 A Kiváló Társaság alaptőkéje: 11.000.000.000,- Ft (azaz Tizenegymilliárd forint), mely az 

alábbiak szerint tevődik össze, és ami az alaptőke 100%-a: 
 

Megnevezés Összeg Pénznem 

Pénzbeli hozzájárulás 33.000.000 Ft 

Nem pénzbeli hozzájárulás 10.967.000.000 Ft 

Összesen 11.000.000.000 Ft 

 
II/19 A Kiváló Társaság alaptőkéje 1 darab 11.000.000.000,- Ft névértékű névre szóló 

törzsrészvényből áll. 
 
II/20 A részvények előállításának módja: dematerializált értékpapír. 
 
II/21 A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével. 
 
II/22 A részvények kizárólag a Részvényes tulajdonába kerülnek 
 
II/23 A Kiváló Társaság vezető tisztségviselője: ………………………. 
 

A FENNMARADÓ TÁRSASÁG FŐBB ADATAI 
 
II/24 A Fennmaradó Társaság formája: zártkörűen működő részvénytársaság 
 
II/25 A Fennmaradó Társaság cégneve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
 
II/26 A Fennmaradó Társaság rövidített cégneve: BKV Zrt. 
 
II/27 A Fennmaradó Társaság székhelye: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. 
 
II/28 A Fennmaradó Társaság cégjegyzékszáma: 01-10-043037 
 
II/29 A Fennmaradó Társaság főtevékenysége: 4931 '08 Városi, elővárosi szárazföldi 

személyszállítás 
 
A Fennmaradó Társaság alaptőkéje: 116.000.000.000,- Ft (azaz Száztizenhatmilliárd forint), mely 
az alábbiak szerint tevődik össze, és amely az alaptőke 100 százaléka: 
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 Megnevezés  Összeg  Pénznem 

 Pénzbeli hozzájárulás 348.000.000  Ft 

 Nem pénzbeli hozzájárulás 115.652.000.000 1  Ft 

 Összesen 116.000.000.000 1  Ft 

 
II/30 A Fennmaradó Társaság alaptőkéje 116 darab egyenként 1.000.000.000,- Ft (azaz 

Egymilliárd forint) névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. 
 
II/31 A részvények előállításának módja: nyomdai úton történik. 
 
II/32 A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével. 
 
II/33 A részvények kizárólag a Részvényes tulajdonában maradnak. 
 
II/34 A Fennmaradó Társaság vezető tisztségviselője: Bolla Tibor Mihály elnök-vezérigazgató 

(anyja neve: Kerek Ágnes Klára, lakcíme: 2013 Pomáz, Cseresznyés utca 12.) 
 
 

A SZÉTVÁLÁS MÓDJA 
 
II/35 A Részvényes a szétválás módjaként a Ptk. 3:45.§ (1) bekezdése szerinti kiválást határozta 

meg akként, hogy a Szétváló Társaság Részvényese a Kiváló Társaság kizárólagos 
részvényese kíván lenni, továbbá egyidejűleg a Fennmaradó Társaság kizárólagos 
részvényese is marad. 

 
II/36 A kiválás alkalmával a Szétváló Társaság megfelelően módosítja az Alapszabályát és mint 

Fennmaradó Társaság, változatlan társasági formában működik tovább, illetőleg a 
kiválással, a Részvényes részvételével és a Szétváló Társaság vagyona egy részének 
felhasználásával új gazdasági társaság, a Kiváló Társaság jön létre. 

 

II/37 A számvitelről szóló 2000. évi C törvény előírásai alapján az átalakulással létrejövő 
gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének saját tőke tételében jegyzett tőke, 
tőketartalék, eredménytartalék illetve lekötött tartalék szerepelhet és csak pozitív összeggel. 
A saját tőkén belül lekötött tartalékban fedezetet kell képezni az átalakulás napjáig 
várhatóan bekövetkező vagyonvesztésre. Ezen előírások figyelembevételével a 
vagyonmérleg-tervezetek rendezés oszlopában az eredménytartalékból lekötött tartalékba 
került átvezetésre BKV Zrt. esetében 6 836 210 E Ft,  BHÉV Zrt. esetében 653 902 E Ft, 
mely a vagyonmérleg tervezetek fordulónapja és az átalakulás napjáig tartó időszak 
(2016.05.31-2016.10.31) várható veszteségének összege. 

 
 

A VAGYONMEGOSZTÁS 
 

II/38 A vagyonmérleg fordulónapja: 2016. május 31. 
 
II/39 A Szétválási Okirat 3. számú mellékletét képezi az Átalakulási könyvvizsgálói jelentés 

egységes szerkezetben dokumentum, melynek része a Szétváló Társaság független 
könyvvizsgáló által ellenőrzött és jóváhagyott átalakulási vagyonmérleg-tervezete és 
vagyonleltár-tervezete. 
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II/40 A vagyonelemek megosztására a Szétválási Okirat VIII. pontjában, valamint 3. számú 
mellékletét képező, egységes szerkezetű Átalakulási könyvvizsgálói jelentésben foglaltak 
alapján kerül sor, melynek része a Fennmaradó Társaság, illetve a Kiváló Társaság nyitó 
vagyonmérleg és vagyonleltár tervezete. 

 
II/41 A Szétváló Társaság saját tőkéje 190.981.375.042,- Ft (ebből az alaptőke: 

127.000.000.000,- Ft, a tőketartalék: 11.021.438.080,- Ft, az eredménytartalék: 
52.959.936.962,- Ft, a lekötött tartalék: 0,- Ft) 

 
II/42 A Fennmaradó Társaság saját tőkéje 172.512.710.150,- Ft (ebből az alaptőke: 

116.000.000.000,- Ft, a tőketartalék: 11.021.438.080,- Ft, az eredménytartalék: 
38.655.061.761,- Ft, a lekötött tartalék: 6.836.210.309,- Ft) 

 
II/43 A Kiváló Társaság saját tőkéje 18.468.664.892,- Ft (ebből az alaptőke: 

11.000.000.000,- Ft, a tőketartalék: 0,- Ft, az eredménytartalék: 6.814.762.645,- Ft, a 
lekötött tartalék: 653.902.247,- Ft) 

 
II/44 A Szétváló Társaság vagyonának megosztása a Kiváló és Fennmaradó Társaságok között az 

átalakulást megelőző elkülönített nyilvántartások alapján könyv szerinti értéken történik, 
tekintettel arra, hogy a Kiváló Társaság önálló szervezeti egységként, HÉV 
Üzemigazgatóságként működött a BKV Zrt.-n belül. A Kiváló Társaság működéséhez 
szükséges eszközök és azok elválaszthatatlan részei, valamint az ezekhez szorosan 
kapcsolódó vagyontárgyak kerülnek a Kiváló Társaság tulajdonába. A források megosztása 
az egyedi nyilvántartások és az eszközökhöz kapcsolhatóságuk alapján valósul meg. Az 
egyes vagyonelemek egyedi megosztása után az összesített (mérleg főösszeg szerinti) 
vagyonmegosztási arány: Kiváló Társaság 3,1 %, Fennmaradó Társaság 96,9 %.  

 
II/45 Eszközök 
 
II/46 Befektetett eszközök egyedi vagyonmegosztása utáni arány: Kiváló Társaság 3,1 %, 

Fennmaradó Társaság 96,9 %. 
 
II/47 Készletek egyedi vagyonmegosztása utáni arány: Kiváló Társaság 6,7 %, Fennmaradó 

Társaság 93,3 %. 
 
II/48 Követelések és az Aktív időbeli elhatárolások teljes egészében a Fennmaradó Társaságban 

maradnak. 
 
II/49 A Kiváló Társasághoz bankbetétben kerülő Pénzeszközök értéke fedezetet nyújt a képzett 

céltartalékokra és rövidlejáratú kötelezettségekre összesen 47.021.962 Ft értékben. 
 
II/50 Források 
 
II/51 A Hosszú lejáratú kötelezettségek teljes egészében a Fennmaradó Társaságban maradnak. 
 
II/52 A Rövidlejáratú kötelezettségekből a Kiváló Társasághoz kerül 25.191.653 Ft szállítói 

kötelezettség (garanciális kötelezettségek miatt visszatartott összeg) és 11.302.501 Ft értékű 
óvadék.  

 
II/53 A Passzív időbeli elhatárolások összegéből 1.600.546.143 Ft befektetett eszközökhöz 

kapcsolódó halasztott bevétel kerül át a Kiváló Társasághoz. 
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II/54 A Szétváló Társaság könyveiben a folyamatban lévő peres ügyekre képzett Céltartalékból 

10.527.808 Ft értékű kerül át a Kiváló Társasághoz.  
 
II/55 A Tőketartalék teljes egészében a Fennmaradó Társaságban marad. 
 
II/56 A Jegyzett tőke megosztása a befektetett eszközök tőketartalékkal és halasztott bevétellel 

csökkentett értékének arányában történt. Kiváló Társaság 8,7 %, Fennmaradó Társaság 
91,3 % 

 
II/57 Az Eredménytartalék a hiányzó forráselem pótlására, a Lekötött tartalék a várható 

veszteségekre nyújt fedezetet. Együttes megosztási arányuk: Kiváló Társaság 14,1 %, 
Fennmaradó Társaság 85,9 %. 

 
 

A RÉSZVÉNYEK MEGOSZTÁSA (CSEREARÁNYA) 
 
II/58 A Kiváló Társaság egyedüli részvényese a Részvényes lesz, aki egyidejűleg a Fennmaradó 

Társaság kizárólagos részvényese is marad. 
 
II/59 A Szétváló Társaság 127.000.000.000,- Ft, azaz Százhuszonhétmilliárd Forint alaptőkéjét a 

szétválást megelőzően 126 darab egyenként 1.000.000.000,- Ft (azaz Egymilliárd forint), 
illetőleg 100 darab egyenként 10.000.000,- Ft (azaz Tízmillió forint) névre szóló 
törzsrészvény alkotja.  

 
II/60 A Kiváló Társaság 11.000.000.000,- Ft, azaz Tizenegymilliárd Forint összegű alaptőkével 

alakul meg. A kiválást követően 1 darab 11.000.000.000,- Ft névértékű, dematerializált, 
azonos részvényesi jogokat biztosító névre szóló törzsrészvény alkotja a Kiváló Társaság 
alaptőkéjét, ezek közül valamennyi a Részvényes tulajdonába kerül. 

 
II/61 A Fennmaradó Társaság alaptőkéje a kiválás következtében csökken, melynek értéke 

116.000.000.000,- Ft, azaz Száztizenhatmilliárd Forint, mely 116 darab egyenként 
1.000.000.000,- Ft (azaz Egymilliárd forint) névértékű, azonos tagsági jogokat biztosító 
névre szóló törzsrészvényből áll, és valamennyi Részvényes tulajdonában marad. 

 
II/62 A fentiek alapján a részvények cserearánya 1:1. 
 
 

III. KÖZLEMÉNYEK, TÁJÉKOZTATÁSOK 
 

III/1 A Kiváló, valamint a Fennmaradó Társaság létesítő okiratának aláírását követő 8 napon 
belül a Szétváló Társaság köteles az átalakulásról a Cégközlönyben két egymást követő 
lapszámban közleményt közzétenni. Azok a hitelezők, akiknek a Szétváló Társasággal 
szemben fennálló, le nem járt – a szétválásról hozott döntés első közzétételét megelőzően 
keletkezett – követelése áll fenn, ennek erejéig a Szétváló Társaságtól a döntés második 
közzétételét követő 30 napos jogvesztő határidőn belül biztosítékot követelhetnek. 

 
III/2 A kiválás kapcsán szükséges a Szétválási Okirat tervezetének, valamint az írásbeli 

beszámolónak és a könyvvizsgáló álláspontját tartalmazó jelentésnek a közzététele a 
honlapon. Figyelemmel arra, hogy ezen tervezeteknek a döntés meghozatal előtt 30 napig 
elérhetőnek kell lenniük, jelen Terv közlése előtt gondoskodtunk. 
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III/3 A Törvény 7. §-ban foglalt előírás alapján a szétválás elhatározásáról az átalakulásról 

véglegesen döntő döntéshozó szervi ülést követő tizenöt napon belül tájékoztatni kell a jogi 
személynél működő munkavállalói érdek-képviseleti szerveket a munkáltatói jogutódlásról. 
Az üzemi tanács ebben a témakörben történő tájékoztatására a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szintén tizenöt napos határidőt szab 
legkésőbb a változást megelőzően. A Szétváló Társaságnál működő munkavállalói 
érdekképviseleti szervek 2016. május 11. napján a szétválásról előzetesen már tájékoztatásra 
kerültek. 

 
IV. EGYEBEK 

 
IV/1 A HÉV szolgáltatása hatósági engedély-köteles tevékenység, ugyanakkor az engedély 

kiadása iránti kérelmet már létrejött jogi személy képviseletében lehet benyújtani. A 
Szétváló Társaság és a Kiváló Társaság keresi annak a módját, hogy az újonnan létrejövő 
társaság létrejöttekor rendelkezzen a tevékenység megkezdéséhez szükséges engedélyekkel. 
Ennek kapcsán folyamatosan egyeztetnek a Nemzeti Közlekedési Hatósággal is. Mindezek 
függvényében az elővárosi vasúti személyszállítási szolgáltatás és pályaműködtetés feladata 
átadásának és a szolgáltatás nyújtásának az időpontja a kiváláshoz képest eltolódhat oly 
módon, hogy legkorábban a szükséges engedélyek megszerzésének időpontjában kerül át a 
feladat a létrejövő új társasághoz. Ebben az esetben a Fennmaradó Társaság látja el 
továbbra is ezen feladatokat, immár a Kiváló Társaság vagyonát képező eszközökkel. 

 
IV/2 Figyelemmel az előző pontban írtakra, a munkajogi jogutódlás is ezen időponthoz igazodik, 

tehát a munkajogi jogutódlás a feladat átszállásával egy időben történik a Kiváló és a 
Fennmaradó Társaság között a munkáltató személyében bekövetkező változásról szóló 
szerződésben foglaltak szerint. 

 
IV/3 Amennyiben valamely, jog, követelés vagy igény átalakulást követő jogi sorsáról a Szétválási 

Okirat – ideértve annak mellékleteit is – nem rendelkezik, vagy az utóbb válik ismertté, úgy 
a jog, követelés vagy igény vagy annak ellenértéke (érvényesítési joga) a Kiváló Társaságot, 
illetve a Fennmaradó Társaságot, ellenkező megállapodás hiányában a vagyonmegosztás 
arányában illeti meg. A jelen pont szerinti megállapodás megkötésére Részvényes a 
Szétválási Okirattal felhatalmazza a társaságokat. A jog, követelés vagy igény érvényesítése 
tekintetében mind a Kiváló, mind pedig a Fennmaradó Társaság saját nevében, a rá eső rész 
vonatkozásában, önállóan jogosult az igényérvényesítésre. 

 
IV/4 Amennyiben a Szétváló Társaságot terhelő valamely kötelezettségről a Szétválási Okiratban 

nem rendelkeztek vagy az csak a Szétválási Okirat elfogadását követően válik ismertté, úgy 
az ilyen kötelezettségért a Fennmaradó Társaság és a Kiváló Társaság felelőssége 
egyetemleges. A jelen pontban jelölt kötelezettségek egymás közti megosztása akként 
történik, hogy a felelősség megállapítása esetén, a Kiváló és Fennmaradó Társaság eltérő 
megállapodása hiányában, a kiválás cégbejegyzésének  időpontjáig keletkezett 
kötelezettségért a Fennmaradó Társaság felel, a kiválás cégjogi bejegyzését követően 
keletkezett kötelezettségért a Kiváló és Fennmaradó Társaságok maguk felelnek. A jelen 
pontban írt megállapodás megkötéséhez Részvényes a Szétválási Okiratban hozzájárulását 
adja. 

 
IV/5 Amennyiben a Szétváló Társaság által megkötött bármely, a szétválással érintett szerződés, 

jog, követelés, vagy igény, illetve kötelezettség érvényesítéséhez, megosztásához a 
jogutódlás vagy a részleges jogutódlás miatt szükséges szerződés-módosítás, vagy a hatósági 
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ügyintézés során a szétválás zökkenőmentes végrehajtásához, és a Fennmaradó és a Kiváló 
Társaság folyamatos működésének biztosításához nyilatkozat megtétele, ahhoz Részvényes 
a Szétválási Okirat aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul, egyben 
fel/meghatalmazza a Fennmaradó é/vagy a Kiváló Társaságok vezető tisztségviselőit azok 
aláírására. 

 
IV/6 Feljogosítja továbbá Fennmaradó és Kiváló Társaságokat a Kiválás miatt szükségessé váló 

kölcsönös ingatlanhasználatokra vonatkozó bérleti szerződések megkötésére. 
 
IV/7 A Törvény 3. § (3) bekezdése rögzíti a Terv szükség szerinti egyéb tartalmát, így az 

átalakulással egyidejűleg belépő új tagok vagyoni hozzájárulását; az átalakulás feltételeként 
meghatározott, a meglévő tagokat terhelő, pótlólagosan teljesítendő vagyoni hozzájárulást; 
illetve a jogutód jogi személyben részt venni nem kívánó tagnak a számviteli törvény 
előírásai alapján meghatározott vagyonhányadot, de figyelemmel arra, hogy az itt felsoroltak 
egyike sem realizálódik, így azokról külön rendelkezés sem szükséges.  

 
IV/8 Az átalakulási tervben kell bemutatni továbbá, ha az átalakuló jogi személy számviteli 

törvény szerinti beszámolójának mérlegében kimutatott eszközeit nem értékelte át, az 
átalakulás könyv szerinti értéken történik. 

 

Kelt: Budapesten, 2016. ………….. napján 
 
 
 

Budapesti közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 

Bolla Tibor 
elnök-vezérigazgató 

 
 
 
 
Mellékletek: 
1. A Szétváló Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának tervezete 
2. A Kiváló Társaság Alapszabályának tervezete, 
3. Átalakulási könyvvizsgálói jelentés egységes szerkezetben (A Szétváló Társaság átalakulási vagyonmérleg-
tervezete és vagyonleltár-tervezete, a Fennmaradó Társaság nyitó vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete,  
A Kiváló Társaság nyitó vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete) 
4/a-4/d. A szétválást követően a Kiváló Társaságot jogosító, illetve kötelező szerződések, illetve átkerülő 
ingatlanok listája 
5. Azon engedélyek és tanúsítványok, amelyek tekintetében a szétválást követően a Kiváló Társaság a  jogutód  
6. Szétválási Okirat 
 


