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Cégnyilvántartás
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Cé g
 A cé
cég az a
 gazdá
gazdálkodó
lkodó szervezet illetve
 egyé
egyéb gazdá
gazdálkodó
lkodó jogalany

amely a cé
cégnyilvá
gnyilvántartá
ntartásba tö
törté
rténő bejegyzé
bejegyzéssel jö
jön lé
létre üzletszerű
zletszerű
gazdasá
gazdasági tevé
tevékenysé
kenység folytatá
folytatása cé
céljá
ljából.
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Gazdálkodó szervezetek















az állami vá
vállalat,
a szö
szövetkezet,
a laká
lakásszö
sszövetkezet,
a gazdasá
gazdasági tá
társasá
rsaság,
az euró
európai ré
részvé
szvénytá
nytársasá
rsaság,
az egyesü
egyesülés,
az euró
európai gazdasá
gazdasági egyesü
egyesülés,
a kö
közhasznú
zhasznú társasá
rsaság,
az egyes jogi szemé
személyek vá
vállalata,
a leá
leányvá
nyvállalat,
a ví
vízgazdá
zgazdálkodá
lkodási tá
társulat,
az erdő
erdőbirtokossá
birtokossági társulat,
a vé
végrehajtó
grehajtói iroda,
tová
továbbá
bbá az egyé
egyéni vá
vállalkozó
llalkozó.

A gazdasági társaság
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 Közkereseti tá
.)
társasá
rsaság (kkt
(kkt.)
 Beté
Betéti tá
társasá
rsaság (bt.)
 Közös vá
á
.)
v llalat (kv
(kv.)
 Korlá
Korlátolt felelő
felelőssé
sségű társasá
rsaság (kft.)
 Részvé
szvénytá
nytársasá
rsaság (rt.)
 Egyesü
Egyesülés

Cégbíróság
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 A cé
céget a megyei (fő
(fővárosi) bí
bíróság mint cé
cégbí
gbíróság az általa vezetett
cégjegyzé
é
kben
tartja
nyilvá
á
n.
gjegyz
nyilv
 Illeté
Illetékes cé
cégbí
gbíróság: amelynek terü
területé
letén a cé
cég szé
székhelye van.
 Szé
Székhelynek minő
minősül a kü
külfö
lföldi vá
vállalkozá
llalkozás magyarorszá
magyarországi fió
fióktelepe

Cégnyilvántartás
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A kö
közhiteles cé
cégnyilvá
gnyilvántartá
ntartás áll:
 a cé
cégjegyzé
gjegyzékbő
kből,
 a mellé
mellékletekbő
kletekből amely a cé
cégjegyzé
gjegyzékben szereplő
szereplő adat, jog vagy té
tény igazolá
igazolására
szolgá
szolgál,
 egyé
egyéb olyan okiratokbó
okiratokból melyeknek benyú
benyújtá
jtására a cé
céget - közérdekbő
rdekből, illetve a
forgalom biztonsá
biztonsága, valamint a hitelező
hitelezői érdekek vé
védelme cé
céljá
ljából - törvé
rvény kö
kötelezi.
 Összefoglaló
sszefoglalóan: CÉ
CÉGIRATOK
7
1

Cégjegyzék tartalma valamennyi cégformánál
 a cé
cég cé
cégjegyzé
gjegyzékszá
kszámát,

1

2
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a cé
cég nevé
nevét,
a cé
cég szé
székhelyé
khelyét,
a lé
létesí
tesítő okirat, kelté
keltét,
a cé
cég fő
főtevé
tevékenysé
kenységét és tová
további tevé
tevékenysé
kenységi kö
köreit, TEÁ
TEÁOR szerint
a cé
cég jegyzett tő
tőkéjét, és ezen belü
belül a pé
pénzbeli és nem pé
pénzbeli hozzá
hozzájárulá
rulás mé
mérté
rtékét
a ké
képviselet mó
módjá
dját (ö
(önálló
lló vagy együ
együttes),
a cé
cég ké
képviseleté
pviseletére jogosultak nevé
nevét (cé
(cégét) és lakó
lakóhelyé
helyét (szé
(székhelyé
khelyét), valamint tisztsé
tisztségét,
a cé
cég adó
adószá
számát, valamint statisztikai szá
számjelé
mjelét,
a cé
cég valamennyi pé
pénzforgalmi szá
számlá
mláját, valamint az azokat vezető
vezető pénzü
nzügyi inté
intézmé
zmények nevé
nevét és szé
székhelyé
khelyét,
a cé
cégbejegyzé
gbejegyzés idő
időpontjá
pontját.

Cégiratok nyilvánossága
 A cé
cégjegyzé
gjegyzék fenná
fennálló
lló, illetve tö
törölt adatai, valamint a cé
cégiratok teljeskö
teljeskörűen nyilvá
nyilvánosak,
azokat bá
bárki megtekintheti, és azokró
azokról feljegyzé
feljegyzést ké
készí
szíthet.
 Teljeskö
Teljeskörűen nyilvá
nyilvános a benyú
benyújtott, de mé
még el nem bí
bírált bejegyzé
bejegyzési ké
kérelem és
mellé
mellékletei is azzal, hogy a bejegyzé
bejegyzési (vá
(változá
ltozásbejegyzé
sbejegyzési) ké
kérelem elbí
elbírálásának
folyamatban lé
létére a cé
cégnyilvá
gnyilvántartá
ntartásnak utalnia kell.
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Cégadatok nyilvánossága
A cé
cégbí
gbíróságtó
gtól
 cégmá
gmásolat,
 cégkivonat vagy
 cégbizonyí
gbizonyítvá
tvány
kiadá
kiadása ké
kérhető
rhető.
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Cégmásolat, cégkivonat, cégbizonyítvány
 A cé
cégmá
gmásolat a cé
cégjegyzé
gjegyzék valamennyi fenná
fennálló
lló és tö
törölt adatá
adatát tartalmazza
 a cé
cégkivonat a cé
cégjegyzé
gjegyzék fenná
fennálló
lló adatait tanú
tanúsítja hitelesen.
 A cé
cégbizonyí
gbizonyítvá
tvány pedig - a ké
kérelemtő
relemtől fü
függő
ggően - a cé
cégjegyzé
gjegyzék egyes fenná
fennálló
lló vagy
törölt adatait tanú
tanúsítja hitelesen, illetve azt, hogy valamely meghatá
meghatározott bejegyzé
bejegyzés a
cégjegyzé
gjegyzékben nem szerepel(t).
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Másolatok kérése
 A cé
cégnyilvá
gnyilvántartá
ntartásban szereplő
szereplő, illetve az elektronikus úton feldolgozott
cégiratokró
giratokról a cé
cégbí
gbíróságon
 hiteles és
 nem hiteles má
másolat ké
kérhető
rhető.
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IM Cégnyilvántartási és Céginformációs
Szolgálat
 Az Igazsá
Igazságügyi Miniszté
Minisztérium Cé
Cégnyilvá
gnyilvántartá
ntartási és Cé
Céginformá
ginformáció
ciós Szolgá
Szolgálata a cé
cégjegyzé
gjegyzékekben
szereplő
szereplő fenná
fennálló
lló vagy tö
törölt adatokró
adatokról, ad ké
kérelemre tá
tájékoztatá
koztatást.
 E kö
közszolgá
zszolgáltatá
ltatást bá
bárki igé
igénybe veheti.
 A rendelkezé
rendelkezésre álló
lló adatok azonosak a cé
cégbí
gbíróságokon szá
számítógépen rö
rögzí
gzített adatokkal.
 Közokiratok kiadá
kiadására a Szolgá
Szolgálat is jogosult.
 A Szolgá
Szolgálat ké
kérelemre tá
tájékoztatá
koztatást, tová
továbbá
bbá hiteles vagy nem hiteles má
másolatot ad a cé
cégek
elektronikus úton feldolgozott, szá
számviteli tö
törvé
rvény szerinti beszá
beszámoló
molóiró
iról.
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Céginformáció rendelkezésre bocsátása
 A Szolgá
Szolgálat a ké
kért cé
céginformá
ginformáció
ciót a bí
bíróság, az ügyé
gyészsé
szség, a kö
közjegyző
zjegyzők, a bí
bírósági
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végrehajtó
grehajtók, a kö
közigazgatá
zigazgatási szervek, valamint a gazdasá
gazdasági kamará
kamarák ré
részé
szére
ingyenesen bocsá
bocsátja rendelkezé
rendelkezésre.
 Esetü
Esetükben csak a há
hálózat haszná
használatá
latával kapcsolatos kiadá
kiadásokat kell megté
megtéríteni
 Más ké
rt - a szolgá
kérelmező
relmező a Szolgá
Szolgálat tevé
tevékenysé
kenységének igé
igénybevé
nybevételéé
teléért
szolgáltatá
ltatás
költsé
ltségeivel összhangban álló
lló - térítést kö
köteles fizetni.

14

Cégközlöny
 A Cé
Cégkö
gközlö
zlöny az Igazsá
Igazságügyi Miniszté
Minisztérium hivatalos lapja, mely elektronikus formá
formában
jelenik meg.
 A cé
cégjegyzé
gjegyzék adatait, illetve azok vá
változá
ltozásait - ideé
ideértve a cé
cég tö
törlé
rlését is - tartalmazó
tartalmazó
végzé
gzését a cé
cégbí
gbíróság a Cé
Cégkö
gközlö
zlönyben hozza nyilvá
nyilvánossá
nosságra,
 A vonatkozó
vonatkozó cégiratok a cé
cégjegyzé
gjegyzéket vezető
vezető cégbí
gbíróságon megtekinthető
megtekinthetőek.
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