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1 CCéégnyilvgnyilváántartntartááss
2 CCéégg

A cA céég az a g az a 
gazdgazdáálkodlkodóó szervezet illetve szervezet illetve 
egyegyééb gazdb gazdáálkodlkodóó jogalany jogalany 

amely a camely a céégnyilvgnyilváántartntartáásba tsba töörtrtéénnőő bejegyzbejegyzééssel jssel jöön ln léétre tre üüzletszerzletszerűű
gazdasgazdasáági tevgi tevéékenyskenyséég folytatg folytatáása csa cééljljáábbóól. l. 

3 GazdGazdáálkodlkodóó szervezetekszervezetek
1 az az áállami vllami váállalat, llalat, 

a sza szöövetkezet,vetkezet,
a laka lakáásszsszöövetkezet,vetkezet,
a  gazdasa  gazdasáági tgi táársasrsasáág, g, 
az euraz euróópai rpai réészvszvéénytnytáársasrsasáág, g, 
az egyesaz egyesüülléés, s, 
az euraz euróópai gazdaspai gazdasáági egyesgi egyesüülléés, s, 

2 a ka köözhasznzhasznúú ttáársasrsasáág, g, 
az egyes jogi szemaz egyes jogi szeméélyek vlyek váállalata, llalata, 
a lea leáányvnyváállalat,llalat,
a va víízgazdzgazdáálkodlkodáási tsi táársulat,rsulat,
az az erderdőőbirtokossbirtokossáágigi ttáársulat,rsulat,
a va véégrehajtgrehajtóói iroda,i iroda,
tovtováábbbbáá az egyaz egyééni vni váállalkozllalkozóó..

4 A  gazdasA  gazdasáági tgi táársasrsasáágg
KKöözkereseti tzkereseti táársasrsasáág (g (kktkkt.).)
BetBetééti tti táársasrsasáág (bt.)g (bt.)
KKöözzöös vs váállalat (llalat (kvkv.).)
KorlKorláátolt feleltolt felelőőssssééggűű ttáársasrsasáág (kft.)g (kft.)
RRéészvszvéénytnytáársasrsasáág (rt.)g (rt.)
EgyesEgyesüüllééss

5 CCéégbgbíírróóssáágg
A cA cééget a megyei (fget a megyei (főővváárosi) brosi) bíírróóssáág mint cg mint céégbgbíírróóssáág az g az ááltala vezetett ltala vezetett 
ccéégjegyzgjegyzéékben tartja nyilvkben tartja nyilváán.n.
IlletIlletéékes ckes céégbgbíírróóssáág: amelynek terg: amelynek terüületletéén a cn a céég szg széékhelye van.khelye van.
SzSzéékhelynek minkhelynek minőőssüül a kl a küülflfööldi vldi váállalkozllalkozáás magyarorszs magyarorszáági figi fióóktelepektelepe

6 CCéégnyilvgnyilváántartntartááss
A kA köözhiteles czhiteles céégnyilvgnyilváántartntartáás s ááll:ll:

a ca céégjegyzgjegyzéékbkbőől, l, 
a mella melléékletekbkletekbőől amely a cl amely a céégjegyzgjegyzéékben szereplkben szereplőő adat, jog vagy tadat, jog vagy téény igazolny igazoláássáára ra 
szolgszolgáál, l, 
egyegyééb olyan okiratokbb olyan okiratokbóól melyeknek benyl melyeknek benyúújtjtáássáára a cra a cééget get -- kköözzéérdekbrdekbőől, illetve a l, illetve a 
forgalom biztonsforgalom biztonsáága, valamint a hitelezga, valamint a hitelezőői i éérdekek vrdekek véédelme cdelme cééljljáábbóól l -- ttöörvrvéény kny köötelezi.telezi.
ÖÖsszefoglalsszefoglalóóan: Can: CÉÉGIRATOKGIRATOK

7 CCéégjegyzgjegyzéék tartalma valamennyi ck tartalma valamennyi céégformgformáánnááll
1 a ca céég cg céégjegyzgjegyzéékszkszáámmáát,t,
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a ca céég nevg nevéét,t,
a ca céég szg széékhelykhelyéét,t,
a la léétestesííttőő okirat, keltokirat, keltéét,t,
a ca céég fg főőtevtevéékenyskenysééggéét t éés tovs továábbi tevbbi tevéékenyskenyséégi kgi kööreit, TEreit, TEÁÁOR szerintOR szerint
a ca céég jegyzett tg jegyzett tőőkkééjjéét, t, éés ezen bels ezen belüül a pl a péénzbeli nzbeli éés nem ps nem péénzbeli hozznzbeli hozzáájjáárulruláás ms méértrtéékkéétt
a ka kéépviselet mpviselet móódjdjáát (t (öönnáállllóó vagy egyvagy együüttes),ttes),

2 a ca céég kg kéépviseletpviseletéére jogosultak nevre jogosultak nevéét (ct (cééggéét) t) éés laks lakóóhelyhelyéét (szt (széékhelykhelyéét), valamint tisztst), valamint tisztsééggéét, t, 
a ca céég adg adóószszáámmáát, valamint statisztikai szt, valamint statisztikai száámjelmjeléét,t,
a ca céég valamennyi pg valamennyi péénzforgalmi sznzforgalmi száámlmláájjáát, valamint az azokat vezett, valamint az azokat vezetőő ppéénznzüügyi intgyi intéézmzméények nevnyek nevéét t éés szs széékhelykhelyéét,t,
a ca céégbejegyzgbejegyzéés ids időőpontjpontjáát.t.

8 CCéégiratok nyilvgiratok nyilváánossnossáágaga
A cA céégjegyzgjegyzéék fennk fennáállllóó, illetve t, illetve töörröölt adatai, valamint a clt adatai, valamint a céégiratok giratok teljeskteljesköörrűűenen nyilvnyilváánosak, nosak, 
azokat bazokat báárki megtekintheti, rki megtekintheti, éés azokrs azokróól feljegyzl feljegyzéést kst kéészszííthet. thet. 
TeljeskTeljesköörrűűenen nyilvnyilváános a benynos a benyúújtott, de mjtott, de méég el nem bg el nem bíírráált bejegyzlt bejegyzéési ksi kéérelem relem éés s 
mellmelléékletei is azzal, hogy a bejegyzkletei is azzal, hogy a bejegyzéési (vsi (vááltozltozáásbejegyzsbejegyzéési) ksi) kéérelem elbrelem elbíírráálláássáának nak 
folyamatban lfolyamatban lééttéére a cre a céégnyilvgnyilváántartntartáásnak utalnia kell.snak utalnia kell.

9 CCéégadatok nyilvgadatok nyilváánossnossáágaga
A cA céégbgbíírróóssáágtgtóól l 

ccéégmgmáásolat, solat, 
ccéégkivonat vagy gkivonat vagy 
ccéégbizonygbizonyíítvtváány ny 

kiadkiadáása ksa kéérhetrhetőő. . 

10 CCéégmgmáásolat, csolat, céégkivonat, cgkivonat, céégbizonygbizonyíítvtváányny
A cA céégmgmáásolat a csolat a céégjegyzgjegyzéék valamennyi fennk valamennyi fennáállllóó éés ts töörröölt adatlt adatáát tartalmazza t tartalmazza 
a ca céégkivonat a cgkivonat a céégjegyzgjegyzéék fennk fennáállllóó adatait tanadatait tanúússíítja hitelesen. tja hitelesen. 
A cA céégbizonygbizonyíítvtváány pedig ny pedig -- a ka kéérelemtrelemtőől fl füüggggőően en -- a ca céégjegyzgjegyzéék k egyesegyes fennfennáállllóó vagy vagy 
ttöörröölt adatait tanlt adatait tanúússíítja hitelesen, illetve azt, hogy valamely meghattja hitelesen, illetve azt, hogy valamely meghatáározott bejegyzrozott bejegyzéés a s a 
ccéégjegyzgjegyzéékben nem szerepel(t). kben nem szerepel(t). 

11 MMáásolatok ksolatok kéérréésese
A cA céégnyilvgnyilváántartntartáásban szereplsban szereplőő, illetve az elektronikus , illetve az elektronikus úúton feldolgozott ton feldolgozott 
ccéégiratokrgiratokróól a cl a céégbgbíírróóssáágon gon 

hiteles hiteles éés s 
nem hiteles mnem hiteles máásolat ksolat kéérhetrhetőő..

12 IM CIM Céégnyilvgnyilváántartntartáási si éés Cs Cééginformginformáácicióós s 
SzolgSzolgáálat lat 

Az IgazsAz Igazsáággüügyi Minisztgyi Minisztéérium Crium Céégnyilvgnyilváántartntartáási si éés Cs Cééginformginformáácicióós Szolgs Szolgáálata a clata a céégjegyzgjegyzéékekben kekben 
szereplszereplőő fennfennáállllóó vagy tvagy töörröölt adatokrlt adatokróól, ad kl, ad kéérelemre trelemre táájjéékoztatkoztatáást. st. 
E kE köözszolgzszolgááltatltatáást bst báárki igrki igéénybe veheti. nybe veheti. 
A rendelkezA rendelkezéésre sre áállllóó adatok azonosak a cadatok azonosak a céégbgbíírróóssáágokon szgokon száámmííttóóggéépen rpen röögzgzíített adatokkal. tett adatokkal. 
KKöözokiratok kiadzokiratok kiadáássáára a Szolgra a Szolgáálat is jogosult.lat is jogosult.
A SzolgA Szolgáálat klat kéérelemre trelemre táájjéékoztatkoztatáást, tovst, továábbbbáá hiteles vagy nem hiteles mhiteles vagy nem hiteles máásolatot ad a csolatot ad a céégek gek 
elektronikus elektronikus úúton feldolgozott, szton feldolgozott, száámviteli tmviteli töörvrvéény szerinti beszny szerinti beszáámolmolóóiriróól.l.

13 CCééginformginformáácicióó rendelkezrendelkezéésre bocssre bocsááttáásasa
A SzolgA Szolgáálat a klat a kéért crt cééginformginformáácicióót a bt a bíírróóssáág, az g, az üügygyéészsszséég, a kg, a köözjegyzzjegyzőők, a bk, a bíírróóssáági gi 
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vvéégrehajtgrehajtóók, a kk, a köözigazgatzigazgatáási szervek, valamint a gazdassi szervek, valamint a gazdasáági kamargi kamaráák rk réészszéére re 
ingyenesen bocsingyenesen bocsáátja rendelkeztja rendelkezéésre. sre. 
EsetEsetüükben csak a hkben csak a háállóózat hasznzat hasznáálatlatáával kapcsolatos kiadval kapcsolatos kiadáásokat kell megtsokat kell megtéérrííteni teni 
MMáás ks kéérelmezrelmezőő a Szolga Szolgáálat tevlat tevéékenyskenysééggéének ignek igéénybevnybevéételteléééért rt -- a szolga szolgááltatltatáás s 
kkööltsltséégeivel geivel öösszhangban sszhangban áállllóó -- ttéérrííttéést kst kööteles fizetni.teles fizetni.

14 CCéégkgköözlzlöönyny
A CA Céégkgköözlzlööny az Igazsny az Igazsáággüügyi Minisztgyi Minisztéérium hivatalos lapja, mely elektronikus formrium hivatalos lapja, mely elektronikus formáában ban 
jelenik meg. jelenik meg. 
A cA céégjegyzgjegyzéék adatait, illetve azok vk adatait, illetve azok vááltozltozáásait sait -- ideideéértve a crtve a céég tg töörlrléésséét is t is -- tartalmaztartalmazóó
vvéégzgzéésséét a ct a céégbgbíírróóssáág a Cg a Céégkgköözlzlöönyben hozza nyilvnyben hozza nyilváánossnossáágra, gra, 
A vonatkozA vonatkozóó ccéégiratok a cgiratok a céégjegyzgjegyzééket vezetket vezetőő ccéégbgbíírróóssáágon megtekinthetgon megtekinthetőőek. ek. 


