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FIGYELEMFELHÍVÁS! 

társas vállalkozási formában működők részére  
  
  
Feltételezzük, hogy már más forrásból értesültek róla, azonban kamaránk is felhívja szíves 
figyelműket arra, hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 
szóló 2006. évi V. törvény módosulásából fakadóan többlet kötelezettségeik keletkeztek. A 
gazdasági társaságoknak un. többletadatokat és okiratokat köteles benyújtani a székhelyük 
szerint illetékes Törvényszékek Cégbíróságai felé.   
  
A módosult jogszabály teljes terjedelemben történő közlése nélkül, csak a főbb 
rendelkezéseket említve hívjuk fel arra, hogy 2013. február 1-ig a gazdasági társaság (aki ezen 
ideig nem tette meg) köteles: 

         korlátolt felelősségű társaságok kötelesek - többek között - bejelenteni a természetes 
személy tagjainak születési idejét, anyjuk születési nevét, nem természetes személy 
tag esetén pedig a céget nyilvántartó hatóság megnevezését és a nyilvántartási 
számot, 

         a részvénytársaságok pedig kötelesek - amennyiben a részvényesük szavazati 
jogának mértéke az 50 százalékot meghaladja, vagy a részvényes minősített 
többséget biztosító befolyással rendelkezik, azaz a szavazatok legalább 75 
százalékával bír - többek között bejelenteni természetes személy részvényes, 
születési idejét, anyja születési nevét, nem természetes személy részvényes esetén 
pedig a cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát. 

         valamennyi cég számára 2013. február 1-ig kötelező igazolni a 
székhelyhasználatának jogszerűségéről köteles nyilatkozni, amely nyilatkozatot a 
cég képviseletre jogosultján keresztül tehet meg. 

         amennyiben a gazdasági társaságnak külföldi jogi személy vagy jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaság szerepelt, vagy a tag ill vezető tisztségviselő külföldi 
természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel így ilyen esetben a 
kézbesítési megbízott személyét is be kell jelenteni a cégbíróságra. A kézbesítési 
megbízott megbízásának megszűnése esetén azt köteles 15 napon belül bejelenteni 
a cégbíróságnak. 

  
Ha a cég kizárólag a jogszabályváltozás miatt szükségessé vált bejelentést teszi meg a 
cégbíróságra, más adatában nem kíván módosítást eszközölni, úgy a bejelentésért illetéket 
vagy közzétételi költségtérítést nem kell fizetnie, azonban a bejelentés csak elektronikus úton, 
ügyvéden keresztül történhet, ami viszont költségekkel járhat.  Tekintettel erre felhívjuk 
figyelmüket, hogy kellő időben vegyék fel a kapcsolatot jogi képviselőjükkel vagy kamaránkkal, 
aki esetlegesen segítséget tud szükség esetén Önöknek nyújtani a jogsegélyszolgálat útján.  
  
Felhívjuk figyelmüket arra is, hogy amennyiben a gazdasági társaság adatszolgáltatási 
kötelezettségének nem tesz eleget 2013. február 1-ig, úgy ellene törvényességi felügyeleti 
eljárás kezdeményezhető, amelynek keretében a cégbíróság a céget - illetve, ha 
megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti eljárásra a vezető tisztségviselő adott okot, a 
vezető tisztségviselőt - akár 100 000 forinttól 10 millió forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja. 
  
  
Székesfehérvár, 2012. november 19.  
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