Tájékoztató
a történelem kiemelkedő személyiségének nevét cégnévként felvenni kívánó cégek és
felsőoktatási intézmények számára,
továbbá
a XX. századi önkényuralmi politikai rendszereket érintő névhasználattal kapcsolatos
állásfoglalás kéréséről a cégbíróságok számára

1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény (Ctv.) 4. §-ának (5) bekezdése szerint a történelem kiemelkedő személyiségének
nevét a Bölcsészettudományi Kutatóközpont engedélyével lehet a cégnévben szerepeltetni.
2. A Ctv. 3. § (6) bekezdés szerint a cég elnevezésében nem szerepelhet
a) olyan személy neve, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában vezető szerepet töltött be, vagy
b) olyan kifejezés vagy olyan szervezet neve, amely a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerrel közvetlenül összefüggésbe hozható.
A cégbíróság eljárása során vizsgálja a cégnév 3. § (6) bekezdésében foglaltaknak való
megfelelését, és kétség esetén köteles beszerezni a Bölcsészettudományi Kutatóközpont
állásfoglalását.
A fenti esetekben legyenek kedvesek az alábbiak szerint eljárni!
1. A történelem kiemelkedő személyiségének neve
A kérelemben kérjük, tüntessék fel az alábbiakat:
– a történelem kiemelkedő személyiségének nevét (családi és utónevét);
– nem magyar történelmi személyiség esetén rövid életrajzát;
– a cég tervezett teljes nevét, tevékenységi körét (TEAOR számok feltüntetésével), a
felsőoktatási intézmény nevét és képzési területét (tudományterületét);
– annak leírását, mi indokolja a kiemelkedő történelmi személyiség nevének cégnévként vagy
felsőoktatási intézmény neveként történő felvételét.
Kizárólag cégnév esetében, amennyiben a kérelmező cégnévként élő személyt jelöl meg, a
kérelemhez mellékelni kell az élő személy teljes bizonyító erejű, magánokiratba vagy
közokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatát a név használatához.
Felsőoktatási intézmény élő személy nevét nem veheti fel.
A kérelmet a névhasználatot kezdeményező cég vagy felsőoktatási intézmény alapítása során
eljárni jogosult személy terjesztheti elő. A képviseleti jogosultságot igazolni kell.
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2. A XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek
Az állásfoglalás kérésében kérjük, tüntessék fel az összes, az eljárásban megismert lényeges
adatot és körülményt, amely az állásfoglalás kialakításához szükséges lehet.
Kérjük, adják meg a cégeljárásban eljárni jogosult képviselő nevét és elérhetőségét, akivel
további kérdés esetén fel tudjuk venni a kapcsolatot.
Egyéb tudnivalók
3. Ügyintézési határidő, felülvizsgálati lehetőség, egyéb tájékoztatás
A kérelmet és az állásfoglalás kérését postán kell elküldeni a Bölcsészettudományi
Kutatóközpont 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. szám alatti címére. A borítékra rá
lehet írni, hogy tartalma „történelmi név” vagy „XX. századi önkényuralmi név”.
A Kutatóközpont az engedélyt vagy a kérelem elutasítását a beérkezéstől számított 30 napon
belül tértivevényes küldeményben megküldi a cégalapításban vagy a felsőoktatási intézmény
alapításában eljárni jogosult személynek, az állásfoglalást pedig a cégbíróságnak.
A kérelmező az engedély megadását elutasító döntés vagy a cégbíróság az állásfoglalás
felülvizsgálatát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül kérheti. A kérelmet a
Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatójának címezve kell benyújtani.
Az eljárás időtartama a felülvizsgálat iránti kérelem beérkezésétől számított 30 napot nem
haladhatja meg. A felülvizsgálat eredményéről a Kutatóközpont írásban tájékoztatja a
felülvizsgálatot kérőt.
A Kutatóközpont az érdemben el nem bírált kérelmek tartalmát és az állásfoglalásokat a
honlapon közzéteszi, annak érdekében, hogy az érdeklődők tájékoztatást kapjanak a kérelem
elkészítését megelőzően.
További tájékoztatás az alábbi elérhetőségen kapható: cegnev@btk.mta.hu

Melléklet: Kérelem (minta)
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Kérelem (minta)
Alulírott ..................................., a ................................................................ képviseletében
eljárva kérem, hogy engedélyezzék ...................................................................................nek/nak, a történelem kiemelkedő személyiségének a nevét a következő cégnévben
szerepeltetni:
......................................................................................................................................................
A történelem kiemelkedő személyiségének családi és utóneve (születési adatai):
......................................................................................................................................................
Nem magyar történelmi személyiség rövid életrajza:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
A cég tervezett teljes neve, tevékenységi köre (TEAOR számok feltüntetésével):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
A felsőoktatási intézmény neve és képzési területe (tudományterülete):
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Indoklás (mi indokolja a kiemelkedő történelmi személyiség nevének cégnévként vagy
felsőoktatási intézmény neveként való felvételét):
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Egyéb lényegesnek tartott körülmény:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Dátum,
Képviselő neve és aláírása:

Melléklet: a képviseleti jog igazolása (meghatalmazás esetében a meghatalmazó törvényes
képviselő képviseleti jogának igazolása is)
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