
1 

 

KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
(székhely: 4030 Debrecen, Galamb u. 11.) 

(cégjegyzékszám: 09-10-000030) 
 

Igazgatóságának határozata 
 

a 2018. augusztus 28. napján megtartott ülésén 
(helye: 1137 Budapest, Újpesti rkp. 1.) 

 

Jelen vannak: 

 Schneider Ferenc, Igazgatóság tagja 

 Stefanovits Gábor, Igazgatóság tagja 

 Kerék László, Igazgatóság tagja 

 

Hivatkozással az előterjesztett napirendi pontra/határozati javaslatra, az Igazgatóság Schneider 

Ferenc, Stefanovits Gábor és Kerék László „igen” szavazatával meghozta az alábbi határozatot. 

 

 

2/2018. (augusztus 28.) Igazgatóság határozata 
 
 

A Kartonpack Dobozipari Nyrt., mint nyilvánosan működő részvénytársaság dr. Keszei Gergely 

(születési hely és idő: Budapest, 1976. január 24., anyja neve: Novák Eszter, lakcím: 1126 Budapest, 

Kiss János altábornagy u. 30/B.) részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmét elutasítja.  

 

A határozat ellen a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül jogorvoslatnak van helye a Ptk. 

3:35. § -a alapján. 

A Kartonpack Dobozipari Nyrt. a honlapján és a rendkívüli tájékoztatás szabályai szerint 

nyilvánosságra hozza határozatát. 

 

Indokolás 

 

Dr. Keszei Gergely a 2018. augusztus 6. napján kelt részvénykönyvbe bejegyzés iránti kérelmét a 

Társaság 2018. augusztus 8. napján vette kézhez. 

  

Ezt követően a Társaság a 2018. augusztus 10. napján kelt és ugyanezen napon – jogi képviselője 

útján - feladott válasz levelében hiánypótlás teljesítésére hívta fel a kérelmezőt akként, hogy 
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kérelmét a részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 

67/2014. (III. 13.) Korm. rendelet kötelező érvényű vonatkozó előírásai - 2.§ (3) bekezdésének utaló 

rendelkezése alapján, hivatkozással a kógens Korm. rendelet 2. §-ának (5) illetve (2) bekezdésére – 

szerint terjessze elő, mert a megjelölt kógens jogszabályi rendelkezésektől a Társaság részére az 

eltérés nem engedélyezett. 

 

Tekintettel arra, hogy dr. Keszei Gergely kérelmező a Társaság hiánypótlási felhívásának a mai napig 

nem tett eleget, így a Társaság a jogszabálysértő módon benyújtott, a hiányosan – az értékpapír-

számlavezető elektronikus úton történő megkeresésének hiányában - előterjesztett kérelem alapján, 

annak elutasításáról döntött.  

 

Megjegyzi a Társaság, hogy a tizennyolc ( 18 ) nappal korábban megküldött hiánypótlási felhívásnak a 

kérelmező a mai napig nem tett eleget. 

 

A fentiek alapján, a Társaság a részvénykönyv bejegyzés iránti kérelmet elutasította a 67/2014. (III. 

13.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdése, 2. § (5) bekezdése, valamint a 2. § (2) bekezdése szerint, mert 

a Társaságnak csak dematerializált értékpapírjai vannak, és nem a kérelmező értékpapír-

számlavezetője nyújtotta be a kérelmet elektronikusan, legalább fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással és minősített időbélyegzővel. 

 
Budapest, 2018. augusztus 28. napja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Schneider Ferenc      Kerék László       Stefanovits Gábor 
    Igazgatóság tagja  Igazgatóság tagja                               Igazgatóság tagja 
 


