
  

 

Tisztelt Ügyfeleink! 
 
Az alábbiakban szeretnénk emlékeztetni Önöket a vállalkozásuk jogszerű működésével kapcsolatos 
közelgő határidőre. 

 
1. 2013. február 1-ig abban az esetben is kötelező intézkedni a cég székhelyéül, telephelyéül és 

fióktelepéül szolgáló ingatlanok használatának jogszerűségét igazoló okiratok 

változásbejegyzési eljárás keretében történő benyújtása iránt, ha egyébként nem következnek be 

változások a cég adataiban.  

 
2. Azoknak a cégnyilvántartásban szereplő külföldi személyeknek és szervezeteknek, akik nem 

rendelkeznek kézbesítési megbízottal, gondoskodniuk szükséges kézbesítési megbízás 

létesítéséről és a cégnyilvántartásba történő bejegyeztetéséről. 

 

3. 2013. február 1-i határidő áll rendelkezésre arra is, hogy a cég tagjainak és vezető 

tisztségviselőinek a Ctv. által meghatározott személyes adatai bejelentésre kerüljenek a 

cégbírósághoz. Emellett a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény is meghatároz 
olyan személyes adatokat, amelyeket korábban nem volt szükséges feltüntetni a létesítő 
okiratban, jelenleg azonban már kötelező tartalmi elemei a létesítő okiratnak, így a fenti 
bejelentési kötelezettség teljesítése alkalmával javasoljuk a létesítő okirat megfelelő módosítását 
is. 
 

*** 
 

A Ctv. úgy rendelkezik, hogy illeték-és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet 
bejelenteni a cégbíróságnak azt a változást, amely kizárólag a fenti adatok és tények bejelentésére 
irányul. 
 
A Ctv. rendelkezéseiből tehát kitűnik, hogy a fenti adatok és körülmények cégbírósághoz történő 
bejelentése elmulaszthatatlan kötelezettsége minden cégnek, és amennyiben azt nem teljesítik, annak 
lehetősége sem kizárt, hogy a cégbíróság 50.000,- Ft-tól 900.000,- Ft összegig terjedő 

pénzbírsággal sújtsa a mulasztó céget. 
 
Mindezeken túl megjegyezzük, hogy a Ctv. azon cégek számára, amelyeknek cégneve nem különbözik 
egyértelműen a közhatalmi és közigazgatási szervek hivatalos és köznyelvben használt elnevezésétől, 
úgyszintén 2013. február 1-ig teljesítendő kötelező névváltoztatást ír elő. 
 
Amennyiben annak szükségessége felmerül, természetesen más cégváltozások is elhatározhatók a 
2013. február 1-ig a fenti rendelkezések miatt teljesítendő változásbejegyzés alkalmával. 
 
Kérjük, hogy szíveskedjenek a fenti körülményeket, tényeket és adatokat alaposan megvizsgálni cégük 
működése kapcsán. Amennyiben megállapítható, hogy a fentiek szerint kötelezően benyújtandó 
változásbejegyzési kérelmet szükséges benyújtaniuk a cégbírósághoz, ügyvédi irodánk készséggel és 
kedvezményes munkadíj mellett vállalja az okiratok elkészítését és benyújtását, valamint a szükséges 
adatok bejelentését a cégbírósághoz. 


