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Ezek a legfrissebb cégjogi változások
A 2022. augusztus 1-jétől hatályba lépő változások egyike, hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló törvény kiegészül az online alapított cég fogalmával. Ez alapján online alapított cégnek gyakorlatilag
az a cég minősül, amelynek törzstőkéje teljes egészében vagyoni hozzájárulásból áll, és kizárólag online, személyes
megjelenési kötelezettség nélkül, elektronikus aláírással ellátottan kerül megalapításra.

2022. április 4-én, a Magyar Közlöny 61. számában kihirdették az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
szóló 6/2022. IM rendelet (a továbbiakban: „Módosítás”).

A Módosítás érinti a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. IM rendeletet (Ctv. vhr.),
valamint a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a
céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. IRM rendeletet (a továbbiakban: „IRM Rendelet”) egyaránt.

A Módosítás a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb
jogharmonizációs célú törvénymódosításról szóló 2021. évi CXXIV. törvény megfelelő alkalmazhatóságához szükséges
végrehajtási szabályokat állapítja meg. Előrebocsátjuk ugyanakkor, hogy a változások főképp technikai jellegűek, illetve azok
leginkább a cégbejegyzési/változásbejegyzési kérelem jogi képviselő általi előkészítését érintik.

Az alábbiakban azon változásokat ismertetjük, melyek a szakmán kívüliek számára is érdekesek lehetnek.

Ctv. vhr.-rel kapcsolatos változások

Alapítás, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe bejegyzésének fogalma

A Ctv. vhr. kiegészül az alapítás, illetve a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe bejegyzésének fogalmával. A
meghatározásokban közös, hogy mind az alapítást, mind a fióktelep bejegyzését folyamatként kezeli, vagyis azokba
beletartozik valamennyi szükséges intézkedés (például létesítő okirat, egyéb szükséges dokumentum előkészítése és
benyújtása). Ezen fogalmak új jelentéstartalmat nem hordoznak, így azok gyakorlatilag csak az eddig is evidens jelentéseket
rögzítik rendeleti szinten.

Olvassa el az Adózóna "Szellemi tulajdon értéke a vállalkozásban", valamint "Cégeljárások egyetlen papírlap
nyomtatása nélkül" című írását is!

Szerződésminta alkalmazása online alapításkor

A közkereseti társaság (kkt.), betéti társaság (bt.), korlátolt felelősségű társaság (kft.), zártkörűen működő részvénytársaság
(zrt.), egyéni cég és végrehajtói iroda létesítő okiratára vonatkozóan szerződésmintákat tartalmaznak a Ctv. vhr. mellékletei.
Ezek célja, hogy megkönnyítsék az egyszerűbb létesítő okiratok előkészítését. Fontos azonban, hogy ha a felek a mintától
eltérő tartalmat kívánnak a létesítő okiratba foglalni, akkor a szerződésminták nem alkalmazhatóak.

2022. augusztus 1. napjától a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
(Ctv.) kiegészül az online alapított cég fogalmával. Ez alapján online alapított cégnek gyakorlatilag az a cég minősül,
amelynek törzstőkéje teljes egészében vagyoni hozzájárulásból áll, és kizárólag online, személyes megjelenési
kötelezettség nélkül, elektronikus aláírással ellátottan kerül megalapításra.

A jelenlegi módosítás ennek kapcsán mondja ki, hogy a Ctv. vhr. szerinti szerződésminták online alapítás során is
alkalmazhatóak.

Az IRM Rendeletet érintő módosítások
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E-Justice portálon keresztül megismerhető adatok kft., (európai) rt. esetén

Az Európai Bizottság által üzemeltetett európai igazságügyi portálon (e-Justice portál) keresztül – keresőprogram
segítségével – jelenleg is hozzáférhetők a kft. és a(z) (európai) rt. meghatározott adatai, létesítő okirata, továbbá a számviteli
törvény szerinti, közzétett beszámolója. A meghatározott cégadatok körébe tartoznak jelenleg a következő adatok:

• cégjegyzékszám,

• cégnév

• székhely (központi ügyintézés helye, ha az nem egyezik a székhellyel), létesítő okirat kelte,

• jegyzett tőke,

• képviselet módja (önálló/együttes)

• a cég vezető tisztségviselőjének, illetve a cég képviseletére jogosult személynek az adatai,

• a céggel szembeni különböző eljárások (például csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás, megszüntetési eljárás,
kényszertörlési eljárás) kezdő időpontja és befejezése, valamint a cég megszűntnek nyilvánítására vonatkozó információk.

Ezen információk megismeréséért egyelőre 2 ezer forint közzétételi költségtérítés kell fizetni áfa nélkül.

Ez év augusztus 1. napjától az adatok megismerhetősége az alábbiak szerint változik. A Módosítás a fenti adatok körét
részben átveszi (a létesítő okirat keltére és a cég jegyzett tőkéjére vonatkozó információkat kivéve), másrészt kiterjeszti az
alábbiakkal:

• cég rövidített neve,

• cég idegennyelvű elnevezése,

• cég EUID-ja,

• főtevékenysége,

• EU más tagállamában bejegyzett fióktelep adatai,

• honlapra vonatkozó információ – ha van ilyen a cégjegyzékben.

A módosított/kiterjesztett adatok megismerése augusztus 1. napjától ingyenes lesz.

A céginformációs szolgálat szolgáltatásainak bővülése

A céginformációs szolgálat tevékenysége is bővül, hiszen az alapvető funkciója mellett (céginformáció szolgáltatása)
megteszi majd a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a személyre szabott ügyintézési felületen az online
alapításhoz használható szerződésminta, valamint a cégalapítással kapcsolatos tájékoztató magyar és angol nyelven
közzétételre kerüljön.

A fenti rendelkezések 2022. augusztus 1. napján lépnek majd hatályba.
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