
 
 

 

Az alábbiakban néhány – a vállalkozása jogszerű működésével kapcsolatos – 

közelgő határidőre kívánjuk emlékeztetni: 

 
 

KÖTELEZŐ KAMARAI NYILVÁNTARTÁSBA 
VÉTEL 
 

A már működő gazdálkodó szervezetek 2012. január 1-től 
számított 60 napon belül, az újonnan alapított gazdálkodó 
szervezetek a cégjegyzékbe történt bejegyzésüket követő öt 
munkanapon belül kötelesek a székhelyük szerint illetékes 
területi gazdasági kamaránál a nyilvántartásba való 
bejegyzésüket kezdeményezni. A gazdálkodó szervezeteket 
továbbá bejelentési kötelezettség terheli a megszűnésük, vagy 
a kamarai nyilvántartásban szereplő adataikban történő 
változás esetén, amely adatváltozás átvezetését öt 
munkanapon belül kötelesek kezdeményezni a kamaránál. 
 
CÉG- ÉS VÁLTOZÁSBEJEGYZÉS 2012. MÁRCIUS 1-
TŐL 
 
A cég- és változásbejegyzési eljárás során 2012. március 1-
től kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbi okiratokra, 
adatokra és a határidőkre:  

 
(i) a cég okirattal köteles igazolni, hogy jogosult 

használni a székhelyéül szolgáló ingatlant; 
 

(ii) a cégjegyzékbe esetlegesen nem bejegyzett telephely 
és/vagy fióktelep cégjegyzékbe történő bejegyzése 
iránt – a használati jogosultság igazolásával 
egyidejűleg – intézkedni szükséges; 

 
(iii) a cégjegyzék ismételten tartalmazni fogja a társaság 

tevékenységeinek TEÁOR kódjait, ezért célszerű a 
cég tevékenységeit eszerint megadni a létesítő 
okiratban; 

 
(iv) a társaság magyarországi lakóhellyel nem rendelkező 

vezető tisztségviselői és tagjai részére kézbesítési 
megbízottat kell bejelenteni; 

 

(v) a vezető tisztségviselők és tagok személyes adatait az 
alábbiak szerint kell feltüntetni a bejegyzési és 
változásbejegyzési kérelemben: 

 
a) a vezető tisztségviselők személyes adatai közül 

be kell jelenteni – a lakcímen és az anyja nevén 
túl – a születési időt is; 
 

b) 2012. január 1. óta kell bejelenteni a tagok 
adóazonosító számát, továbbá a cégjegyzékben 
szereplő, magyar adóazonosítóval vagy 
adószámmal nem rendelkező külföldi adójogi 
illetőségű magánszemély vagy szervezet 
külföldi közteherviselési azonosítóját; 

 
(vi) a természetes személy tagok személyes adatai közül a 

társasági szerződésnek már nemcsak a tag nevét és 
lakcímét, hanem születési családi és utónevét, anyja 
születési nevét, valamint születési helyét és idejét is 
tartalmaznia kell; 

 
(vii) a szerződésminta már csak cégalapításkor használható, 

változásbejegyzéskor nem, így 2012. március 1-jét 
követő változás esetén kötelező áttérni a társasági 
szerződésmintáról a létesítő okirat általános formájára;  
 

(viii) a kérelmek benyújtására előírt – általában az aláírástól 
számított 30 napos – határidők elmulasztása esetén a 
cégbíróság 50.000,- Ft-tól 900.000,- Ft-ig terjedő 
bírsággal sújtja a céget, ami a törvény 
szóhasználatából következően már nemcsak puszta 
lehetőség. 

 
 
 
 
 

A fenti cégjogi változásokkal kapcsolatban készséggel nyújtunk további felvilágosítást. 
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