
 

 

 

Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A 

minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is 

jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés jelen formájában nem tekinthető a 

Kormány álláspontjának.  

 

A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat 

átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt tervezet 

valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat! 
 

A tervezet előterjesztője 

  



 

 

 

TERVEZET! 

 

 

2021. évi … törvény 

 

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 

törvény módosításáról 

 

1. § 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 

(a továbbiakban: Ctv.)  I. Fejezete a következő 9. Címmel egészül ki:  

 

„9. Cím 

Online alapított cég 

 

9/G. § (1) Az Európai Unió tagállamának állampolgára vagy az Európai Unió tagállamában 

bejegyzett jogi személy vagy egyéb szervezet által alapított korlátolt felelősségű társaság akkor 

minősül online alapított cégnek, és kérheti az e törvény szerinti, az online alapított cég 

bejegyzésére vonatkozó rendelkezések alkalmazását, ha  

a) a cégbejegyzési kérelemben megjelölt, a cégalapításhoz kapcsolódóan jognyilatkozatot tevő 

személynek nem kellett az eljáró jogi képviselő vagy más szervezet előtt személyesen 

megjelennie,  

b) jogszabály az eljáró jogi képviselő számára más azonosítási módról nem rendelkezik, az a) 

pont szerinti személyek azonosítására úgy került sor, hogy a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti elektronikus hírközlő 

eszköz útján történő ügyfél-átvilágítás és az ügyvédi tevékenységről szóló törvény szerinti 

azonosítás vagy a közjegyzőkről szóló törvény szerinti ellenőrzés együttesen elvégzésre került,  

c) az a) pont szerinti személy a cégbejegyzési kérelemhez csatolt jognyilatkozatát tartalmazó 

elektronikus okiratokat  

ca) minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, 

elektronikus bélyegzővel, vagy  

cb) azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés-szolgáltatással hitelesítette,  

d) a cégbejegyzési kérelem mellékletét képező valamennyi dokumentum elektronikus formában 

létrejött és a c) pont szerint elektronikusan hitelesített okirat, és 

e) a társaság törzstőkéje kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.  

 

(2) Az Európai Unió tagállamában bejegyzett társaság által alapított külföldi vállalkozás 

magyarországi fióktelepe akkor minősül online alapított cégnek és kérheti az e törvény szerinti, 

az online alapított cég bejegyzésére vonatkozó rendelkezések alkalmazását, ha az (1) bekezdés 

a)-d) pontja szerinti feltételeknek megfelel.  

 

(3) Ha a cégalapításhoz kapcsolódóan jognyilatkozatot tevő  

a) természetes személy személyazonosságával való visszaélésnek vagy a személyazonosságának 

megváltoztatásának gyanúja esetén,  vagy 



 

 

b) természetes személy cselekvőképességének fennállására, illetve jogi személy (szervezet) 

képviseletére való jogosultságára vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése érdekében 

szükséges, az eljáró jogi képviselő megkövetelheti a cégalapításhoz kapcsolódóan 

jognyilatkozatot tevő személy személyes megjelenését, feltéve, hogy ezzel a 

személyazonosítással, a cselekvőképességgel, illetve a képviselettel kapcsolatos aggályok 

elháríthatóak. 

 

(4) Az Európai Unió tagállamának állampolgára vagy az Európai Unió tagállamában bejegyzett 

jogi személy vagy egyéb szervezet által alapított korlátolt felelősségű társaság, valamint az 

Európai Unió tagállamában bejegyzett társaság által alapított külföldi vállalkozás magyarországi 

fióktelepe kérheti az e törvény szerinti, az online alapított cég bejegyzésére vonatkozó 

rendelkezések alkalmazását akkor is, ha az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti feltétel kizárólag 

a (3) bekezdés alkalmazása miatt nem teljesült.” 

 

2. § 

 

(1) A Ctv. 20. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:  

 

„(1a) A cég cégadatának, azok változásának, valamint a cég létesítő okiratának, illetve 

módosításának közzététele – ideértve a cég bejegyzésének és törlésének közzétételét is – a 

cégjegyzékbe történő bejegyzéssel valósul meg.” 

 

(2) A Ctv. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(2) A cégbíróság a gazdasági forgalom biztonsága és a hitelezők védelme érdekében a 

cégbejegyzési (változásbejegyzési) végzését költségtérítés ellenében a Cégközlönyben is 

megjelenteti, azonban a joghatás a bejegyzéshez fűződik. A cégbíróság a végzésben felsorolja 

azokat az okiratokat is, amelyek alapján a végzést meghozta. A cégbíróság a végzést 

automatikusan, elektronikus úton juttatja el a Cégközlöny számára. A végzésben, illetve annak 

alapján a Cégközlönyben megjelenő közleményben azt is szerepeltetni kell, hogy a vonatkozó 

cégiratok a cégjegyzéket vezető cégbíróságon megtekinthetők. Emellett a Cégközlönyben 

megjelentetésre kerülnek azok a cégjegyzékadatok is, amelyekkel törvény rendelkezése szerint – 

más szervezet döntése alapján – elektronikus úton egészül ki a cégjegyzék.” 

 

(3) A Ctv. 20. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(3a) A (2) bekezdés szerinti megjelentetésre a Cégközlöny honlapján napi feltöltéssel kerül 

sor.” 

(4) A Ctv. 20. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(7) Az európai gazdasági egyesülés, az európai részvénytársaság, európai szövetkezet, az 

európai gazdasági egyesülés telephelyének cégbejegyzésére, valamint törlésére vonatkozó 

adatoknak a cégjegyzékbe való bejegyzését követő harminc napon belül a cégbíróság intézkedik 

az adatoknak az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő nyilvánosságra hozataláról az 

Európai Unió hivatalos közlemények közzétételéért felelős hivatalának való megküldés útján. 



 

 

Ennek során a cégbíróság feltünteti a bejegyzésre vonatkozó végzésének számát, a végzés keltét, 

azt a tényt, hogy megjelentetésre Magyarországon a Cégközlönyben is sor került, valamint a 

Cégközlönyben történt megjelenés napját is.” 

 

3. § 

A Ctv. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„22. § (1) A cégnyilvántartás hitelesen tanúsítja a benne feltüntetett adatok, továbbá a bejegyzett 

jogok és tények fennállását, illetve azok változásait. Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell 

annak jóhiszeműségét, aki a cégnyilvántartásba bejegyzett adatban bízva, ellenérték fejében 

szerez jogot. 

 

(2) A cég – jóhiszemű személlyel szemben – nem hivatkozhat arra, hogy az általa bejelentett és a 

cégjegyzékbe bejegyzett valamely adat nem felel meg a valóságnak. 

 

(3) A cég a cégjegyzékbe bejegyzett adatra, illetve a cégnyilvántartásban szereplő – az adat 

igazolására szolgáló – okiratra harmadik személlyel szemben csak azt követően hivatkozhat, 

hogy az a cégnyilvántartásba bejegyzésre került, kivéve, ha bizonyítja, hogy a harmadik személy 

az adatot, illetve az okiratot már korábban ismerte. A bejegyzést követő tizenhatodik napig a 

harmadik személy ugyanakkor bizonyíthatja, hogy az adat, illetve az okirat megismerésére nem 

volt lehetősége. 

 

(4) Ha a cégjegyzékbe bejegyzett és a Cégközlönyben megjelent adat, a cégjegyzékbe bejegyzett 

adat, illetve a cégnyilvántartásban szereplő okirat egymástól eltér, a cégjegyzékbe bejegyzett 

adat az irányadó. Harmadik személy hivatkozhat olyan okiratra és adatra is, amely tekintetében a 

cég nem tett eleget a cégbírósági bejelentési, illetve közzétételi kötelezettségének, kivéve, ha az 

okiratban foglaltakhoz – bejelentés és nyilvánosságra hozatal hiányában – nem fűződik 

joghatály. 

 

(5) Ha a cég a képviseletére jogosult személyre vonatkozó adatokat a cégbíróságnak bejelentette, 

és azokat a cégbíróság bejegyezte, a képviselő megválasztásával vagy kinevezésével kapcsolatos 

jogszabálysértésre harmadik személlyel szemben a cég csak akkor hivatkozhat, ha bizonyítja, 

hogy a harmadik személynek a jogszabálysértésről tudomása volt.” 

 

4. § 

 

A Ctv. 25. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:  

 

„(1a) A cégbíróság hivatalból jegyzi be az EUID-val rendelkező cég cégjegyzékébe a cég 

Európai Unió más tagállamában bejegyzett fióktelepét, ha a tagállami cégnyilvántartások 

összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül értesítést kap a fióktelep bejegyzéséről.” 

 

5. § 

 

A Ctv. 27. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:  



 

 

 

„(8a) A cégbíróság a tagállami cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren 

keresztül kapott értesítés alapján hivatalból jegyzi be az EUID-val rendelkező külföldi 

vállalkozás magyarországi fióktelepe cégjegyzékében a külföldi vállalkozás cégjegyzékben 

nyilvántartott adatainak változását, továbbá a céginformációs szolgálat informatikai rendszere 

segítségével gondoskodik a külföldi vállalkozás számviteli beszámolójának közzétételéről.”  

 

6. § 

 

A Ctv. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(1) A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás első és másodfokon elektronikus polgári 

nemperes eljárás, amelyre a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a 

továbbiakban: Pp.) szabályait a nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel és a bírósági 

polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes 

eljárásokról szóló törvénynek a bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó általános 

rendelkezéseit - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - kell alkalmazni, szünetelésnek azonban 

nincs helye. Az eljárás felfüggesztésére 

a) a bejegyzési eljárás folyamata alatt törvényességi felügyeleti kérelem benyújtása esetén, 

b) az állami adóhatóság értesítése alapján a cég adószámának megállapítása érdekében, 

c) változásbejegyzési eljárásban, illetve a cég bejegyzése esetén, amennyiben átalakulás 

bejegyzése történik,  

d) az elektronikus ügyintézést támogató rendszer kommunikációs hibája miatt, valamint 

e) e törvény rendelkezése alapján 

kerülhet sor.” 

7. § 

 

A Ctv. IV. Fejezet 5. Címe a következő 44/C és 44/D. §-sal egészül ki:  

 

„44/C. § (1) A cégbíróság a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemben feltüntetett 

természetes személyek és szervezetek tekintetében megvizsgálja azt, hogy azok szerepelnek-e az 

Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 

intézkedésekről hozott határozataiban. 

 

(2) Ha a kérelemben feltüntetett természetes személy vagy szervezet az Európai Unió és az 

ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekről hozott 

határozatokban szerepel, a cégbíróság a bejegyzési eljárást – az Európai Unió és az ENSZ 

Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról 

szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: 2017. évi LII. törvény) 5. § (6) bekezdésében 

meghatározott időre – felfüggeszti és megteszi a bejelentést a pénzügyi és vagyoni korlátozó 

intézkedés foganatosításáért felelős szerv (a továbbiakban: pénzmosás és terrorizmus-

finanszírozás elleni hatóság) részére.  

 

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elbírálására a 

2017. évi LII. törvény 5. § (7) bekezdése alkalmazásával kerül sor. 

 



 

 

44/D. § A cégbíróság a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemben feltüntetett EUID-val 

rendelkező külföldi vállalkozás adatait a tagállami cégnyilvántartások összekapcsolására 

szolgáló rendszeren keresztül ellenőrzi. Ebben az esetben a kérelemhez nem kell csatolni a 

külföldi vállalkozás cégkivonatát, vagy egyéb igazolást és annak hiteles magyar fordítását.” 

 

8. § 

 

A Ctv. 46. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(1a) A cégbíróság a cégbejegyzés iránti kérelmet hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül 

visszautasítja akkor is, ha a 78. § szerinti törvényességi felügyeleti eljárásban megállapítja a 

kérelemben feltüntetett vezető tisztségviselővel (cégvezetővel), felügyelőbizottsági taggal 

szemben a Ptk. 3:22. § (4), illetve (5) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennállását, továbbá 

ha a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni hatóság arról értesíti a cégbíróságot, hogy a 

bejegyzési kérelemben feltüntetett személy szerepel az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági 

Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekről hozott határozatokban.” 

 

9. § 

 

(1) A Ctv. 48. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:  

 

„(1a) A bejegyzési kérelem nyomtatványán fel kell tüntetni, ha az online alapított cég 

cégbejegyzési eljárásának feltételei fennállnak.” 

 

(2) A Ctv. 48. § (6) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

(A cégbíróság a bejegyzési kérelmet elutasítja, ha)  

 

„e) a cég tagja, vezető tisztségviselője (cégvezetője), felügyelő bizottsági tagja cégjogi eltiltás 

miatt, illetve a Ptk. 3:22. § (4), illetve (5) bekezdése szerinti kizáró ok fennállása miatt a 

cégjegyzékbe nem jegyezhető be, továbbá, ha a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni 

hatóság arról értesíti a cégbíróságot, hogy a bejegyzési kérelemben feltüntetett személy szerepel 

az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 

intézkedésekről hozott határozatokban, vagy” 

 

10. § 

 

A Ctv. IV. Fejezete a következő 9. Címmel egészül ki:  

 

„9. Cím 

Online alapított cég cégbejegyzési eljárása 

 

49. § (1) Ha az Európai Unió tagállamának állampolgára vagy az Európai Unió tagállamában 

bejegyzett jogi személy vagy egyéb szervezet által alapított korlátolt felelősségű társaság, 

valamint az Európai Unió tagállamában bejegyzett társaság által alapított külföldi vállalkozás 

magyarországi fióktelepe a bejegyzése iránti kérelemhez csatolt nyomtatványon feltünteti azt a 



 

 

körülményt, hogy az online alapított cég cégbejegyzési eljárásának feltételei fennállnak és a 

kérelmet nem az egyszerűsített cégeljárás szabályai szerint kell elbírálni, a 45-47. § 

rendelkezéseit e Címben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.  

 

(2) A cégbíróság a cégbejegyzési kérelmet hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül visszautasító 

végzést a kérelem érkezését követő első munkanapon kiadja.  

 

(3) A cégbíróság a hiánypótlásra felhívó végzést legkésőbb a kérelem érkezését követő ötödik 

munkanapon kiadja.  

 

(4) A cégbíróság a kérelemről a kérelem érkezését követő tíz munkanapon belül dönt. 

 

(5) Ha a cégbejegyzési kérelemhez csatolt okirat nem felel meg a 9/G. §-ban foglalt 

feltételeknek, a cégbíróság a 45-47. § rendelkezései szerint jár el azzal, hogy erről külön végzést 

nem hoz, azonban a kérelemről döntő végzésében az általános szabályok szerinti elbírálásra okot 

adó körülményt megjelöli.” 

 

11. § 

 

A Ctv. 63. § (1c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1d) és (1e) 

bekezdéssel egészül ki:  

 

„(1c) A cégbíróság az EUID-val rendelkező külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepének a 

cégjegyzékbe való bejegyzéséről, valamint a cégjegyzékből való törléséről a tagállami 

cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül értesíti a külföldi vállalkozás 

bejegyzésének helye szerinti tagállam nyilvántartását.  

 

(1d) A cégbíróság a tagállami cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren 

keresztül értesíti az EUID-val rendelkező cég fióktelepét nyilvántartó tagállami nyilvántartást a 

cég cégnevének, székhelyének, cégjegyzékszámának, társasági formájának, a vezető 

tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, egyéb képviselője, könyvvizsgálója adatának 

változásáról vagy e személyek változásáról, továbbá a cég számviteli beszámolójával összefüggő 

adatról, okiratról.  

 

(1e) A cégbíróság fogadja az EUID-val rendelkező cégformákkal összefüggésben a tagállami 

cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül érkező információkat, 

értesítéseket, visszaigazolja az értesítés kézhezvételét, és a cégnyilvántartásban a kapott adatokat 

(változásokat) átvezeti, okiratokat elhelyezi. A tagállami cégnyilvántartások összekapcsolására 

szolgáló rendszeren keresztül történő információcsere a tagállami cégnyilvántartások számára 

ingyenes. A cégbíróság a tagállami cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren 

keresztül történő információcsere során a céginformációs szolgálat informatikai rendszere 

segítségével jár el.” 

 

 

12. § 

 



 

 

A Ctv. a következő 131/P. §-sal egészül ki: 

 

„131/P. § (1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. 

évi V. törvény módosításáról szóló 2021. évi …… törvény hatályba lépését megelőzően a 24. § 

(1) bekezdés l) pontja szerinti, a cégjegyzékbe bejegyzett adat a cégjegyzékből nem kerül 

törlésre.” 

 

13. §  

 

(1) A Ctv. 132. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:  

 

(E törvény - végrehajtási rendeleteivel, valamint a Ptk.-val és az egyes jogi személyek 

átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló törvénnyel együtt - a következő uniós jogi 

aktusoknak való megfelelést szolgálja:) 

 

„k) az 1. cikkének az (EU) 2017/1132 irányelv 13i. cikkét, 13j. cikk (2) bekezdését és a 16. cikk 

(6) bekezdését megállapító rendelkezései kivételével a digitális eszközök és folyamatok társasági 

jog terén történő használata tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 

2019/1151 európai parlamenti és tanácsi irányelv.” 

 

(2) A Ctv. 132. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

(E törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja 

meg:) 

 

„f) az (EU) 2017/1132 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyilvántartások 

összekapcsolására szolgáló rendszerre vonatkozó műszaki leírások és eljárások tekintetében 

történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az (EU) 2020/2244 

bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. június 18-i (EU) 

2021/1042 bizottsági végrehajtási rendelet”. 

 

14. § 

 

A Ctv.  

1. 9/D. § (3) bekezdésében az „– az eltiltásra vonatkozató tények feltüntetése mellett –” 

szövegrész helyébe az „– az eltiltásra vonatkozó tények feltüntetése mellett –” szöveg, 

2. 11. §-ában a „Cégközlönyben történő közzététel” szövegrész helyébe a „Cégközlöny” szöveg, 

3. 17/A. § (3) bekezdésében az „érhető el” szövegrész helyébe az „érhetőek el” szöveg, a „24. § 

(1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott adata” szövegrész helyébe a „képviseletére jogosult 

személy adatai, valamint a cég jogszabályban meghatározott egyes további cégadatai és 

cégiratai” szöveg, 

4. 45. § (1) bekezdésében az „az érkezését követően” szövegrész helyébe az „az érkezését vagy a 

44. § (4) bekezdésében vagy a 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott napot követően (e 

Fejezetben a továbbiakban együtt: kérelem érkezése)” szöveg,  

5. 56. § (4a) bekezdésében a „63. § (1c)” szövegrész helyébe a „63. § (1e)” szöveg,  



 

 

6. 65. § (2) bekezdésében a „Cégközlönyben való közzétételétől” szövegrész helyébe a 

„meghozatalának napjától” szöveg, 

7. 69. § (1) bekezdésében a „Cégközlönyben történő közzétételétől” szövegrész helyébe a 

„meghozatalának napjától” szöveg, 

8. 118/C. § (2) bekezdésében a „Cégközlönyben való közzétételét” szövegrész helyébe a 

„Cégközlönyben való megjelenését” szöveg, 

9. 128. § (1) bekezdés o) pontjában a „fizetés módjára” szövegrész helyébe a „fizetés módjára, az 

ingyenesen hozzáférhető cégiratok és cégadatok körére” szöveg 

lép. 

 

15. § 

 

Hatályát veszti a Ctv.  

1. 20. § (3) bekezdése, 

2. 24. § (1) bekezdés l) pontja,   

3. 24. § (4) bekezdésében az „és közzététel” szöveg, 

4. 24. § (4b) és (6) bekezdésében az „és közzététele” szöveg,  

5. 26. § (8) bekezdésében a „ , valamint közzététel” szöveg,  

6. 29. § (2) bekezdés m) pontjában a „Cégközlönyben történő közzététele” szöveg. 

 

16. § 

 

Ez a törvény 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.  

 

17. §  

 

(1) Ez a törvény az (EU) 2017/1132 irányelvnek a digitális eszközök és folyamatok társasági jog 

terén történő használata tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 

2019/1151 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja, kivéve az (EU) 

2019/1151 irányelv 1. cikkének az (EU) 2017/1132 irányelv 13i. cikkét, 13j. cikk (2) bekezdését, 

valamint a 16. cikk (6) bekezdését megállapító rendelkezéseit. 

 

(2) Ez a törvény az (EU) 2017/1132 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyilvántartások 

összekapcsolására szolgáló rendszerre vonatkozó műszaki leírások és eljárások tekintetében 

történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az (EU) 2020/2244 

bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. június 18-i (EU) 

2021/1042 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja 

meg. 

  



 

 

Általános Indokolás 

 

A törvényjavaslathoz tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) 

bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során 

történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 

5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő 

Indokolások Tárában kerül közzétételre. 

 

1. A Digitális Irányelv szabályozza a korlátolt felelősségű társaság és a fióktelep elektronikus 

úton történő létrehozásának folyamatát, és előmozdítja az online műveletek elterjedését mind 

tagállami, mind uniós szinten. 

 

A Digitális Irányelv alapján lehetővé kell tenni, hogy a korlátolt felelősségű társaságok online 

módon kerüljenek bejegyzésre, továbbá új fióktelepeket is ilyen módon hozhassanak létre az 

alapítók. A Digitális Irányelv kiemeli, hogy a vállalkozások teljes mértékben online alapítása és 

a fióktelepek teljes mértékben online bejegyzése, valamint az okiratok és adatok teljes körű 

online benyújtása lehetővé tenné a társaságok számára, hogy digitális eszközöket vegyenek 

igénybe a tagállamok illetékes hatóságaival való kapcsolattartás során. A Digitális Irányelv 

lehetővé teszi, hogy a tagállamok fenntartsák a kötelező jogi képviseletet. 

 

2. A Digitális Irányelv előírja, hogy a tagállamok a vállalkozásokról részletesebb tájékoztatást 

nyújtsanak minden érdekelt fél számára.  

 

E körben megállapítja azt a kötelezettséget, hogy egy más tagállambeli fióktelep bejegyzését 

követően az adott fióktelep bejegyzésének helye szerinti tagállam nyilvántartó szerve a 

nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer (ún. BRIS rendszer) segítségével értesítse az 

alapító társaság székhelye szerinti tagállamot arról, hogy a fióktelepet bejegyezték. Ugyanilyen 

szabályt ír elő a fióktelep törlése tekintetében is; a fióktelep bejegyzésének helye szerinti 

tagállam nyilvántartásának a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer segítségével 

tájékoztatnia kell az alapító társaság bejegyzésének helye szerinti tagállam nyilvántartását. A 

Digitális Irányelv továbbá az adatok megváltozása vonatkozásában is előír értesítési 

kötelezettséget. E szerint az alapító társaság bejegyzésének helye szerinti tagállam a 

nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszer segítségével haladéktalanul értesíti a 

fióktelepet nyilvántartó tagállami nyilvántartást, ha a társaság egyes adatai tekintetében változás 

következett be. 

 

3. A Digitális Irányelv rendelkezéseket állapít meg a tekintetben, hogy a vállalkozások releváns 

adatai ingyenesen elérhetőek legyenek bárki számára a tagállami nyilvántartásokból.  

 

Az átláthatóság, valamint a munkavállalók, hitelezők és kisebbségi részvényesek jogainak 

védelme és az üzleti tranzakciókba vetett bizalom előmozdítása érdekében a Digitális Irányelv 

biztosítja, hogy a befektetők, az érdekelt felek, az üzleti partnerek és a hatóságok könnyen 

hozzáférjenek a cégadatokhoz, továbbá bővíti a díjmentesen megismerhető adatok körét. A 

céginformáció továbbra is az e-Justice portálon érhető el. 

 



 

 

4. A Digitális Irányelv a csalások és visszaélések megelőzése érdekében biztosítja azt, hogy a 

nemzeti hatóságok jogosultak legyenek arra, hogy megismerhessék a tagállami információit az 

eltiltott társasági vezetőkről. 

 

A Digitális Irányelv értelmében a társaságokkal vagy a fióktelepekkel kapcsolatban álló összes 

személy védelmének és a csalárd vagy egyéb visszaélésszerű magatartás megelőzésének 

biztosítása érdekében a tagállamok illetékes hatóságai ellenőrizhetik, hogy az igazgatóvá (vezető 

tisztségviselővé) kinevezendő személy ügyvezetővé kinevezhető-e. Ebből a célból az illetékes 

hatóságoknak azt is meg kell tudniuk állapítani a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló 

rendszer révén, hogy az adott személy szerepel-e az igazgatók eltiltása szempontjából releváns 

bármely tagállami nyilvántartásban. 

 

5. Az átültetésre a Digitális Irányelv általános határidőként 2021. augusztus 1. napját jelöli meg. 

Az átültetési határidő a tagállamok által egy évvel meghosszabbítható, így a Javaslat 2022-ben 

lép hatályba.  

 

 2023. augusztus 1. napjáig kell biztosítani, hogy  

- a társaság alapításának, a fióktelep bejegyzésének vagy a társaság, a fióktelep általi változás-

bejelentésnek a részeként benyújtott valamennyi okirat és adat gép által olvasható legyen, és 

hogy azokat kereshető formátumban vagy strukturált adatokként tárolják a nyilvántartásokban, 

valamint  

- a társasági jog egyes vonatkozásairól szóló 2017. június 14-i 2017/1132 (EU) európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikkében megjelölt, online benyújtott okiratok eredete és 

sértetlensége elektronikusan ellenőrizhető legyen.  

 

2023. augusztus 1. napáig kell átültetni az eltiltott igazgatókkal kapcsolatos adatcserére 

vonatkozó rendelkezéseket. 

 

A Javaslat a Digitális Irányelv 2023. augusztus 1. napjával átültetendő rendelkezéseket nem 

tartalmazza. 

 

Részletes indokolás 

 

Az 1. §-hoz 

 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 

(a továbbiakban: Ctv.) bevezeti az online alapított cég fogalmát annak érdekében, hogy a 

Digitális Irányelv szabályai szerint alapított cégek meghatározhatóak legyenek. Az online 

alapítás szabályai az Európai Unió tagállamának állampolgára vagy az Európai Unió 

tagállamában bejegyzett jogi személy vagy szervezet által alapított korlátolt felelősségű 

társaságra, és az Európai Unióban bejegyzett társaság által Magyarországon alapított fióktelepre 

terjednek ki.  

 

Az online cégalapítás megteremtése a tagállamokra kettős feladatot hárít. Egyrészt, hogy a 

cégnyilvántartásba való bejelentést megelőző szakaszban is biztosítsanak elektronikus 

megoldásokat, másrészt, hogy a nyilvántartási szakasz is elektronikusan folyjon. A magyar 



 

 

szabályozásban a cégeljárásra vonatkozó rendelkezések átültetése jelentősebb feladatot nem 

generál, mert cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárások 2008 óta kizárólag elektronikus úton 

folynak. Az eljárásban csak okirati bizonyítás van, a felek meghallgatására nem kerül sor. 

 

Fontos kiemelni, hogy az online szó jelen esetben nem az offline ellentétét jelenti, vagyis nem 

szükséges, hogy minden, a cégalapításhoz szükséges cégbírósági szakasz előtti jogcselekmény, 

intézkedés egyszerre egy időpontban, közös elektronikus térben valósuljon meg. Az online 

kifejezés a Digitális Irányelv szóhasználatának átvételét jelenti, és annyit fejez ki, hogy minden 

műveletre elektronikusan, személyes jelenlét nélkül kerül sor. Természetesen, ha a feltételek 

adottak, nincs akadálya, hogy a cégalapításhoz szükséges, cégbírósági szakasz előtti 

jogcselekmény, intézkedés egyszerre, egy időpontban, közös elektronikus térben valósuljon meg.  

 

A § megjeleníti azokat a lényegi elemeket, amelyeknek a teljesülése azzal jár, hogy a cég – a 

nem szerződésminta használatára irányuló ügyekben – a cégbejegyzési eljárásban online 

bejegyzést kérhet. A szerződésmintával történő – és természetes személyek általi – alapítás 

esetén a Digitális Irányelv öt munkanapos bejegyzési határidőt ír elő, azonban a magyar 

cégjogban már rendelkezésre áll a szerződésminta használatával történő alapításra az egy 

munkanapos bejegyzési határidő.  

 

A Digitális Irányelv az 1. cikk 5. pontjában – a fióktelep tekintetében a 15. pontjában – 

meghatározza azokat a követelményeket, amelynek a tagállami szabályozásban meg kell 

jelennie. Ezek közül a cégbírósági szakaszt megelőző irányelvben jelzett elemek: a felek 

azonosítása, jogképességük megállapítása, a bizalmi szolgáltatások igénybevétele, a 

közreműködő személyek (jogi képviselők) szerepének meghatározása. Korlátolt felelősségű 

társaság esetén továbbá a szerződésminták használatának lehetővé tétele, a cégalapításhoz 

szükséges tőke befizetésének és a befizetés igazolásának elektronikus lehetősége.  

 

A hatályos magyar jogrendszer már jelenleg is szabályozza azt, hogy a fenti feltételek 

biztosítására milyen módon kerülhet sor elektronikus úton. Ezen elemek együttese biztosítja az 

online cégalapításhoz szükséges lépések megtételével azt, hogy az online cégalapítás 

megvalósítható legyen Magyarországon. 

 

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. 

évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) rendelkezései alapján a szolgáltató (vagyis az ügyvéd, 

kamarai jogtanácsos, közjegyző) a törvényben meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket 

köteles elvégezni. A Pmt. kifejezetten lehetővé teszi – megfelelő garanciák biztosításával – az 

ügyfél-átvilágítást és üzleti kapcsolat létesítést személyes megjelenés nélkül is, feltéve, hogy 

ezen korszerű megoldás az ügyfél azonosításának elvégzését legalább a személyes azonosítással 

egyenértékűen biztosítja. Mindezek alapján az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzésére 

nemcsak az ügyfél személyes megjelenésével, hanem a szolgáltató által üzemeltetett – 

biztonságos, védett, a felügyeletet ellátó szerv által meghatározott módon, előzetesen auditált – 

elektronikus hírközlő eszköz útján is lehetőség nyílik, a törvényben meghatározott esetekben. Az 

ezen feltételeknek megfelelő rendszer kialakítása vonatkozásában az egyes szolgáltatói szektorok 

kapcsán – a szektorok specifikus jellemzői figyelembe vételével – a felügyeletet ellátó szervek 

határoznak meg részletszabályokat. 

 



 

 

A Magyar Ügyvédi Kamarának a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági 

Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. 

évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről szóló 10/2019. (VI. 24.) MÜK 

Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az azonosítás rendszerére épülve részletesen 

szabályozza az ügyfél-átvilágítás során a nyilatkozattétel, illetve az okmányok és az okiratok 

bemutatásának módját. A Magyar Ügyvédi Kamara elnökének az azonosítás során használható 

egyes elektronikus hírközlő eszközök auditációjáról szóló 1/2019. (VII. 31.) sz. határozatában 

auditálta az ügyvédek által használható elektronikus hírközlő eszközöket.  

 

A fenti garanciális rendelkezések mellett kiemelhető az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi 

LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 18. alcíme, amely szerint a jogügyletek biztonsága 

érdekében a jogi képviselőnek az Ütv.-ben meghatározott részletszabályok alapján el kell 

végeznie az ügyfél vagy a képviseletében eljáró személy azonosítását. Ez az azonosítás belföldi 

nyilvántartások adataival való egyezőségének ellenőrzését jelenti.  

A fent leírtakból következően a Digitális Irányelv által az online eljárások, így az online 

cégalapítás körében megfogalmazott, a kérelmezők személyazonosságának ellenőrzésére 

vonatkozó követelményeknek a magyar jogrendszer már jelenleg is eleget tesz. 

 

A fent leírtakból következően az online eljárások, így az online cégalapítás körében 

megfogalmazott, a kérelmezők személyazonosságának ellenőrzésére vonatkozó eszközrendszer 

már jelenleg is rendelkezésre áll. A Javaslat a 9/G. § (1) bekezdés b) pontjában azt rögzíti, hogy 

az ügyvédi, közjegyzői törvényi rendelkezésekben előírt azonosítás, ellenőrzés  a pénzmosási 

törvényben foglalt előírások alapján már működő előírások szerint, vagyis a pénzmosási ügyfél-

átvilágítás során alkalmazható elektronikus hírközlő eszközök útján, a pénzmosási ellenőrzéssel 

együttesen történjen meg. Az ügyfél-azonosítás ugyanis feltételezi, hogy a jogi képviselőnek a 

fél személyesen bemutatja a személyazonosító okmányát. E személyes okmány felmutatás 

történhet a pénzmosási ügyfél-átvilágítással együtt, annak részeként is. Annak nincs akadálya, 

hogy az okmány adatainak ellenőrzését a jogi képviselő a video felvételt követően végezze el.  

 

Az Ütv. 44. §-a már jelenleg is rendelkezik arról, hogy elektronikus okirat esetén a félnek milyen 

elektronikus aláírással kell aláírnia az okiratot, hogy az ellenjegyzéssel ellátható legyen.  

A Javaslat a cégnyilvántartás közhiteles jellegére tekintettel minősített elektronikus aláírás, 

elektronikus bélyegző, illetve minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus 

aláírás, elektronikus bélyegző használatát írja elő.  

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45. § (1a) bekezdése alapján 

a korlátolt felelősségű társaság alapítása illetékmentes. A Cégközlönyben megjelenő 

közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet 5. § (3) 

bekezdése alapján a korlátolt felelősségű társaság bejegyzésének közzététele ingyenes. A 

külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe tekintetében azonban illetékmentesség, közzétételi 

költségmentesség nem érvényesül. A befizetések ugyanakkor már jelenleg is elektronikus úton 

intézhetőek, és a befizetésről kapott értesítés is elektronikus formátumú a Ctv. 37. § (4) 

bekezdése alapján. 

 



 

 

A Javaslat a Digitális irányelv 1. cikk 4. pontjának [Társasági Irányelv 13g. cikk (8) bekezdése] 

és az 1. cikk 15. pontjának [Társasági Irányelv 28b. cikk (1) bekezdése] átültetése érdekében 

szűk körben kivételt tesz az eljárási mozzanatok online módon történő elvégzése alól. A Digitális 

Irányelv érintett rendelkezései ugyanis kimondják, hogy a tagállamoknak kötelessége biztosítani 

annak lehetőségét, hogy – amennyiben indokolt – a hatóság, vagy közreműködő más személy, 

jelen esetben a jogi képviselő, megkövetelhesse a kérelmező, illetve a cégalapításban részt vevő 

személy fizikai megjelenését. A Digitális Irányelv rendelkezései alapján a személyes megjelenés 

szükségessége abban az esetben merülhet fel, ha a jogi képviselőnek az érintett személy 

személyazonossága, cselekvőképessége illetve képviseleti jogának fennállása körében kétsége 

merül fel.  

 

Hangsúlyozni kell azonban, hogy ezen személyes megjelenés ellenére az eljárás ebben az 

esetben is online alapításnak tekinthető a Digitális Irányelv 16. Preambulumbekezdése alapján. 

 

A 2. §-hoz 

 

A Cégközlöny az Igazságügyi Minisztérium hivatalos lapja, amelynek egyik fő feladata, hogy a 

cégekre vonatkozó cégbírósági döntéseket nyilvánosságra hozzák. Az uniós jogalkotási 

törekvések nyomán megszülető szabályok azonban a jövőben nem teszik lehetővé, hogy a 

cégjegyzékbe való bejegyzés és a közzététel között idő teljen el, hanem a nyilvánosságra 

hozatalnak (közzétételnek) a bejegyzés minősül. A Hivatalos Lapban vagy más platformon való 

közzététel a tagállamok döntési kompetenciájába eső többlet lehetőség, azonban a harmadik 

személyek megismeréséhez fűződő határidők és jogkövetkezmények a bejegyzéssel megvalósuló 

nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódnak. A Cégközlöny a köztudatban szorosan 

összekapcsolódott a közzététellel, így a Javaslat nem szünteti meg a Cégközlönyben történő 

megjelentetést.  

 

Megjegyezhető, hogy a jelenlegi rendszerben is csak pár óra telik el a közzététel és a 

cégjegyzékbe történő bejegyzés között. A Cégközlönyben 0 órakor jelennek meg az előző napi 

bejegyzésekről szóló végzések. A Javaslat szerinti megoldás zárt rendszert hoz létre, nem 

differenciál a Digitális Irányelv hatálya alá tartozó cégek és a többi cég között, hanem minden 

cég esetében egyféle megoldást tartalmaz. A közhitelesség és a joghatások a jövőben a 

bejegyzéshez kötődnek, a bejegyzésről való tájékoztatás a Cégközlönyben pedig forgalom 

biztonsági, hitelezővédelmi célokat szolgál. 

 

A fentiekre figyelemmel az (1) bekezdés mondja ki a Digitális Irányelv új rendelkezését a 

bejegyzéssel megvalósuló közzétételről. A (2) bekezdés pedig immár a forgalom biztonságát 

szolgáló tájékoztatásról szól, amelyet a Cégközlöny jelent. Figyelemmel arra, hogy a 

cégjegyzékbe történő bejegyzéssel történő közzététel miatt a részvénytársaság és a korlátolt 

felelősségű társaság létesítő okiratát és annak módosítását a Cégközlönyben már nem kell 

megjelentetni, a Ctv. 20. § (3) bekezdése hatályát veszti. E változás, továbbá szövegpontosítás 

miatt kerül módosításra a (3a) bekezdés. A (7) bekezdés kizárólag a fentiekre tekintettel 

szükséges szövegpontosítás miatt kerül módosításra.  

 

A 3. §-hoz  

 



 

 

A rendelkezés a Digitális Irányelv új közzétételi szabályához igazítja a közhitelességhez tapadó 

garanciális szabályokat. A Digitális Irányelv tartalmazza a bejegyzett és a Cégközlönyben 

megjelent, valamint a cégiratokban megjelenő adat eltérésére vonatkozó szabályt. A bejegyzett 

és a Cégközlönyben megjelenő adatok eltérésének jelentősége egyre kisebb, hiszen az 

elektronikus eljárásokban egyre csekélyebb az esélye annak, hogy az elektronikus eljárásban 

bejegyzett, és elektronikus úton megjelenésre (korábbi szabályozásban közzétételre) továbbított 

adat egymástól eltérjen. A Digitális Irányelv új elemként mondja ki, hogy eltérés esetén a 

cégjegyzékbe bejegyzett adat az irányadó; ezt a Javaslat is rögzíti.  

 

A rendelkezés elhagyja a hatályos szabályozás (6) bekezdését, mert az társasági irányelvi eredetű 

rendelkezés, a Digitális Irányelv csupán újrakodifikálja azt, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:196. § (1) bekezdésében és a 3:282. § (3) 

bekezdésében már harmonizált. Az egyéb esetekre pedig a Ptk. 3:31. §-a irányadó.  

 

A 4. §-hoz 

 

A § a cégnek az Európai Unión belül alapított fióktelepére vonatkozó rendelkezés a Digitális 

Irányelv 1. cikk 15. pontjának [Társasági Irányelv 28a. cikk (7) bekezdése] átültetését szolgálja.  

 

Az 5. §-hoz 

 

A Digitális Irányelv 1. cikk 16. pontja [Társasági Irányelv 30a. cikke] értelmében a jövőben az 

Európai Unió más tagállamában bejegyzett vállalkozás által alapított fióktelep, vagyis az EUID-

val rendelkező külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe cégjegyzékében automatikusan 

kerülnek átvezetésre a külföldi vállalkozásról nyilvántartott adatok. Ezekről ugyanis a külföldi 

vállalkozást nyilvántartó hatóság vagy bíróság a tagállami cégnyilvántartások összekapcsolására 

szolgáló rendszeren (BRIS rendszeren) keresztül tájékoztatja majd a cégbíróságot. Ezekben az 

esetekben tehát a magyar cégnek a külföldi vállalkozásra vonatkozó adatok változását nem kell 

majd változásbejegyzési kérelmet benyújtania.  

 

A Digitális Irányelv rendelkezése alapján a vállalkozás éves számviteli beszámolója is 

megküldésre kerül a fióktelepet nyilvántartó tagállami cégnyilvántartás felé. Az EUID-val 

rendelkező fióktelepek számára ez azzal az előnnyel jár, hogy a külföldi székhelyű vállalkozások 

magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény 

12. §-ban foglalt kötelezettséget, amely a külföldi vállalkozás számviteli beszámolójának 

közzétételére kötelezi a fióktelepet, a BRIS rendszeren kapott értesítés – beszámoló megküldése 

– alapján a cég helyett a cégbíróság – a céginformációs szolgálat segítségével – teljesíti.  

 

A 6. §-hoz 

 

Figyelemmel arra, hogy a Ctv. a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban is már több 

esetben rendelkezik az eljárás felfüggesztéséről, ezért a Ctv. 32. §-ának kiegészítése vált 

szükségessé. A felfüggesztés oka és a felfüggesztésre vonatkozó rendelkezések az érintett §-ban 

kerülnek szabályozásra, így a Ctv. 32. §-ában felesleges lenne az esetek több pontra tagolt 

megismétlése, ezért a Javaslat általános megfogalmazással utal a Ctv. 32. § (1) bekezdésének új 

e) pontjában a további esetekre.  



 

 

 

A 7. §-hoz  

 

A cégjegyzék közhitelességét, a forgalom biztonságát szolgálja a kérelemben feltüntetett 

személyek tekintetében az ellenőrzés lefolytatása a bűnügyi nyilvántartásból, az Európai Unió és 

az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekről 

hozott határozatokból, az ún. szankciós listából, valamint a természetes személyek 

nyilvántartásából. 

 

A rendelkezés a Ctv. 46. § (1a) bekezdéséből áthelyezi a Ctv. IV. Fejezetének 5. Címe alá az 

Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 

határozatokban szereplő személyek vizsgálatát, mert e vizsgálatra a kérelem érdemi elbírálása 

előtt már sor kerül a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban. A rendelkezés továbbá 

pontosítja a rendelkezést, hogy az koherens legyen a kapcsolódó törvényi szabályokkal. Az 

Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 

intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény ugyanis részletesen szabályozza, hogy 

a vagyoni nyilvántartást vezető szerv, a cégeljárás tekintetében a cégbíróság milyen intézkedések 

meghozatalára kötelezett. E törvényi rendelkezésekhez igazítja a módosítás a cégbejegyzési 

eljárás szabályait. 

 

A BRIS rendszer egyik kiemelt érdeme, hogy az Európai Unión belül bejegyzett vállalkozások 

jelentős részéről elektronikus információ szerezhető. A Digitális Irányelv immár kimondja 

tételesen is azt, hogy az információcsere a tagállamok cégnyilvántartásai számára ingyenes. 

Ebből követően adminisztratív tehercsökkentés érhető el az EUID-val rendelkező külföldi 

vállalkozások hazai cégalapítása körében, hiszen a BRIS rendszer segítségével elkerülhetővé 

válik a külföldi cégkivonat beszerzése, fordíttatása. A Digitális Irányelv maga is ösztönzi 

[Társasági Irányelv 28a. cikk (5) bekezdése], hogy a tagállamok használják e rendszert az adatok 

ellenőrzésére. Ennek megfelelően a Javaslat rögzíti a Ctv. új 44/C. §-ában, hogy az EUID-val 

rendelkező külföldi vállalkozások adatait a cégbíróság a BRIS rendszeren keresztül ellenőrzi, és 

ebben az esetben nem kell külföldi cégkivonatot (annak megfelelő egyéb igazolást) annak 

fordításával együtt benyújtani a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez.  

 

A 8. §-hoz 

 

A rendelkezés pontosító jellegű. megjeleníti a bűnügyi nyilvántartásból kapott információval 

kapcsolatos eljárási szabályt.  

 

A 9. §-hoz  

 

A Digitális Irányelv a természetes személyek általi szerződésmintával történő alapítás esetén öt 

munkanapos, minden más esetben tíz munkanapos bejegyzési határidőt ír elő. A magyar 

szabályozás a szerződésmintás alapításra már kimunkált elektronikus cégeljárási szabályokat 

tartalmaz, amely alapján egy munkanapos ügyintézés garantált. E tekintetben tehát új 

eljárásrendre nincs szükség, azonban rendelkezni kell arról, hogy a kérelem nyomtatványán 

jelölésre kerülhessen az a tény, ha az online alapítás feltételei fennállnak.   

 



 

 

Az egyszerűsített cégbejegyzés szabályait pontosítani kell annak érdekében, hogy egyértelmű 

legyen, a bejegyzés akadályát képező okok egyszerűsített cégeljárásban is felmerülnek, 

felmerülhetnek, továbbá, hogy ezekben az esetekben a kérelmet el kell utasítani. Ezt szolgálja a 

Ctv. 48. § (5) bekezdésének és a (6) bekezdés e) pontjának módosítása.  

 

A 10. §-hoz  

 

A Digitális Irányelv a természetes személyek általi szerződésmintás alapítás esetén öt 

munkanapos, minden más esetben tíz munkanapos bejegyzési határidőt ír elő. A nem 

szerződésmintával történő alapítás esetén azonban a jelenlegi cégbírósági ügyintézési határidő 

tizenöt munkanap, ezért új határidőket kellett megállapítani.   

 

Jelezhető, hogy a Digitális Irányelv a cégalapításra állapít meg az általános – 21 napos – 

határidőhöz képest rövidebb bejegyzési határidőket, így változásbejegyzés esetére már a Ctv. 

általános bírósági ügyintézési határidői érvényesülnek. Ha a nyomtatványon tett nyilatkozat 

ellenére a kérelemhez csatolt okiratok nem felelnek meg az online alapított cég okiratainak 

törvényben rögzített feltételeinek, a Javaslat nem a kérelem visszautasítását írja elő, hanem azt, 

hogy a bíróság az általános (nem szerződésmintás) eljárási szabályok szerint bírálja el a 

kérelmet. Erről az eljárási változásról külön végzést nem kell hozni, azonban a cégbíróságnak 

meg kell jelölnie, hogy milyen körülmény (okirati hiba) miatt járt el az általános szabályok – és 

ezáltal a hosszabb ügyintézési határidők – szerint. 

 

A 11. §-hoz  

 

A Digitális Irányelv bővíti a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe cégformával 

kapcsolatos adatcsere körét, abban az esetben, ha az alapító uniós vállalkozás. Egyrészt a 

fióktelep bejegyzéséről és törléséről kell értesíteni az alapítót nyilvántartó tagállami 

nyilvántartást, amely nyilvántartás intézkedik a szükséges változtatások átvezetéséről. Másrészt a 

vállalkozás adatainak változásáról kell értesíteni a fióktelep bejegyzése szerinti tagállamot; ezt 

rögzíti az új (1d) bekezdés.  

 

Az (1e) bekezdés rögzíti a tagállami cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren 

keresztül történő adatszolgáltatás, adatcserével kapcsolatos általános rendelkezéseket. Így azt, 

hogy nemcsak fogadni, de visszajelezni is kell a tagállamnak, ha információt, értesítést kap. 

Rögzíti a rendelkezés, hogy a kapott információnak megfelelő intézkedést meg kell tenni, 

továbbá azt is, hogy ingyenes az információcsere. A bekezdés utolsó mondata rögzíti, hogy a 

tagállami cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszeren keresztül történő 

információcsere a céginformációs szolgálat informatikai rendszere segítségével történik.  

 

 

A 12. §-hoz  

 

A rendelkezés rendezi a cégjegyzékből kikerülő közzétételi időpont kezelésére vonatkozó 

kérdést.  

 

A 13. §-hoz  



 

 

 

A rendelkezés a Ctv. jogharmonizációs rendelkezését módosítja. A Javaslat a Digitális Irányelv 

részleges átültetését valósítja meg, ezért a szükséges részletező rendelkezést tartalmazza.  

 

A 14. §-hoz  

 

1. A Javaslat szövegpontosításra irányul, elírást korrigál. 

 

2. Szövegpontosító rendelkezés, figyelemmel arra, hogy a Cégközlöny a jövőben már a 

közzététel mellett (cégek közvetlen közleményei, cégbíróság nem cégbejegyzési, 

változásbejegyzési eljárásban hozott végzései) tájékoztató funkciót is ellát (a cégbíróság 

cégbejegyzési, változásbejegyzési eljárásban hozott végzései), így egyszerűsítésre kerülhet a 

Cégközlönyre történő hivatkozás.  

 

3. A Digitális Irányelv jelentősen bővíti a BRIS rendszeren keresztül ingyenesen elérhető adatok 

körét. A Ctv. jobb áttekinthetősége érdekében e felsorolás nem a törvénybe, hanem végrehajtási 

rendeletbe kerül. Erre tekintettel módosul a Ctv. 17/A. § (3) bekezdése.  

 

4. A Ctv. 45. § (1) bekezdése pontosításának célja, hogy az elmúlt évek módosításaival 

differenciált cégbírósági ügyintézési kezdő időpont egzaktul kerüljön meghatározásra, és 

rövidítés bevezetésével megfelelően legyen értelmezhető a további rendelkezésekben.  

 

5-8. Szövegpontosító rendelkezés.  

 

9. A Ctv. 17/A. §-ának módosítására figyelemmel kerül a vonatkozó felhatalmazó rendelkezés 

kiegészítésre. 

 

A 15. §-hoz  

 

1.  A módosítás összefügg a Ctv. 20. § módosításával. Figyelemmel arra, hogy a cégjegyzékbe 

történő bejegyzéssel történő közzététel miatt a részvénytársaság és a korlátolt felelősségű 

társaság létesítő okiratát és annak módosítását a Cégközlönyben már nem kell megjelentetni, a 

Ctv. 20. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti. 

 

2. A módosítás összefügg a Ctv. 20. §-ának módosításával. Mivel a Cégközlönyben történő 

megjelentetés a cégbejegyzési, változásbejegyzési eljárásban már joghatással nem bír, felesleges 

az adat további feltüntetése. A módosítást megelőzően már bejegyzett adatok azonban nem 

kerülnek törlésre, hiszen a bejegyzéskor hatályban volt törvényi rendelkezések alapján a 

közzétételi joghatás a Cégközlönyben való közzétételhez fűződtek.  

 

3-6. Szövegpontosító jellegű rendelkezés, figyelemmel a Ctv. 20. §-ának módosítására.  

 

A 16. §-hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezés.  

 



 

 

A 17. §-hoz  

 

A rendelkezés a jogharmonizációs klauzulát tartalmazza.  

 


