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A cégnyilvánosságról szóló törvény módosításai
2018. július 1-től léptek hatályba a
cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló 2006. évi V. törvény legújabb
módosításai.
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„2018. július 1-től
léptek hatályba a
cégnyilvánosságról,
a bírósági
cégeljárásról és a
végelszámolásról
szóló 2006. évi V.
törvény legújabb
módosításai.”

Cég adataiban bekövetkezett
változások
automatikus
átvezetése

Amennyiben
a
cégjegyzék
adatainak
változására
nem
A cégnyilvánosságról szóló törvény cégbejegyzési, illetve változásjelentősebb
változásai
a bejegyzési
eljárásban
hozott
következők:
cégbírósági végzés alapján kerül
sor, az adat nyilvántartásba
Személyes adatok kezelésére vételére automatikusan kerül sor.
vonatkozó felhívás
Továbbá automatikusan kerül
Ha a cégiratban a jogszabályban átvezetésre a cég adatában
előírt,
illetve
a
cégjegyzék bekövetkező olyan változás is,
adattartalmát
meghaladó amelyet a cég vonatkozásában a
személyes adat kerül feltüntetésre, cégjegyzék más cég fennálló
a cégiratot szerkesztő jogi cégjegyzék
adatai
között
képviselő köteles felhívni a nyilvántart.
természetes személy figyelmét
arra, hogy a személyes adatának az Végrehajtás
automatikus
okiratban való feltüntetéséhez bejegyzése
való hozzájárulása egyben azzal is
jár, hogy az a cégiratok A cégbíróság a végrehajtást
nyilvánosságának elve alapján (biztosítási intézkedést, zár alá
bárki számára megismerhetővé vételt) elrendelő hatóság, bíróság
elektronikus értesítése alapján
válik.
automatikusan jegyzi be és teszi
A cégnyilvánosságról szóló törvény közzé az alábbi adatokat.
módosítása tehát megteremti a
jogalapját a személyes adatok
•
a cég elleni végrehajtás –
cégnyilvántartásban
történő
ideértve a biztosítási
kezelésének.
intézkedést is –
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•

elrendelését és megszüntetését,

•

a cég tagja vagyoni részesedésének
lefoglalását, továbbá a cég tagja
vagyoni részesedésére vonatkozóan a
büntetőeljárásban alkalmazott zár alá
vétel elrendelését és feloldását

Az állami adó- és vámhatóság az általa
elrendelt
végrehajtás
cégjegyzékbe
bejegyzendő adatait elektronikus úton közli a
cégbírósággal.
Büntetőjogi
bejegyzése

intézkedés

•
•

•

változás

időpontjának

Amennyiben a törvény rendelkezése alapján a
cég jogosult az érintett adat változásának
időpontját meghatározni, akkor a kérelem
már a változás bekövetkezte előtt benyújtható,
azonban a kérelem benyújtásának napja ebben
az esetben sem lehet korábbi, mint a
változásról hozott döntés napja, és legfeljebb
harminc nappal előzheti meg az adat
kérelemben megjelölt változásának időpontját.

automatikus
Hibás bejegyzés javítása

A cégbíróság az ügyészség, illetve az ügyben
eljáró bíróság elektronikus értesítése alapján
ugyancsak automatikusan jegyzi be és teszi
közzé többek között az alábbiakat:

•

Érintett
adat
meghatározása

ha a jogi személy ellen olyan eljárás van
folyamatban, amelyben büntetőjogi
intézkedés alkalmazásának lehet
helye,
a
büntetőeljárás
felfüggesztését,
megszüntetését és folytatását,
ha az ügyészség a jogi személlyel
szemben intézkedés alkalmazását
indítványozta, akkor ennek tényét,
az eljárás befejezését, továbbá, ha a
bíróság a jogi személlyel szemben
büntetőjogi
intézkedésként
tevékenységének
korlátozását
rendelte el, a korlátozás időtartamát
és azt, hogy a korlátozás a jogi
személy mely tevékenységére vagy
jogosítványára terjed ki

Amennyiben valamely cégadat nyilvántartásba
vétele
hivatalból
vagy
automatikus
bejegyzéssel történik és a bejegyzés hibás, a
cég, a bejegyzést kezdeményező személy vagy
szervezet, az ügyész, és az, akire a bejegyzés
rendelkezést tartalmaz, kérheti a hibás
bejegyzés javítását.
A cégbíróság a javítás iránti kérelemről soron
kívül nemperes eljárásban határoz. Ha a
cégbíróság az eljárás eredményként a
hivatalból vagy automatikusan meghozott
végzést hatályon kívül helyezi, azzal
egyidejűleg
a
hibás
bejegyzést
a
cégnyilvántartásból úgy kell törölni, hogy az,
mint törölt adat se legyen megállapítható.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat!
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Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor

FINACONT Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
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E-mail:
gabor.kis@finacont.com
Web:
www.finacont.com

3

Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

