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1. Bejegyzési eljárás az általános szabályok szerint 

 

A korábbi leckében megismerhettük, hogy a társasági szerződésnek melyek a kötelező 

alaki és tartalmi követelményei, melyek 

azok az irányadó szempontok, melyeket 

az egyes elemek meghatározása 

alkalmával szem előtt kell tartanunk. 

Amint a létesítő okirat elkészült, a tagok 

azt aláírták, az eljáró ügyvéd, 

(jogtanácsos) azt ellenjegyezte, illetve a 

közjegyző közokiratba foglalta, a 

bejegyzési kérelem előterjesztésének 

határideje 30 nap. Abban az esetben, ha 

a gazdasági társaság által végzett tevékenység alapítási engedélyhez kötött, akkor a 

bejegyzés iránti kérelmet az alapítási engedély kézhezvételét követő 15 napon belül kell 

a cégbíróság részére megküldeni. 

 

A cégbejegyzésre irányuló kérelmet a cég 

székhelye szerint illetékes cégbíróság részére 

a cégformának megfelelő, a jogi képviselő 

által aláírt elektronikus nyomtatványon kell a 

szükséges mellékletekkel együtt 

előterjeszteni. A cégbíróság 50 000 forinttól 

900 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtja 

azt, aki a bejelentési kötelezettségét 

késedelmesen teljesíti. 

 

A jogi képviselő által elektronikusan 

elküldött kérelem a céginformációs szolgálat által informatikai szempontból kerül 

megvizsgálásra. A CÉGINFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT az alábbiakat vizsgálja: 

 az elektronikus aláírás hitelességét 

 az adatok sértetlenségét 

 az időbélyegző dátumát, és hitelességét 

 az elektronikus okirati formát 

 

Abban az esetben, ha a kérelem az informatikai vizsgálatnak nem felel meg, akkor az 

visszautasításra kerül, és a bejegyzési kérelem be nem nyújtottnak minősül. 

Amennyiben a vizsgálat szerint a kérelem informatikai szempontból helyes, akkor az 

rögtön – továbbra is elektronikus útón – a székhely szerint illetékes cégbírság részére 

továbbításra kerül. Ennek azért van jelentősége, mert a bejegyzéssel kapcsolatos 
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határidők azt követően kezdődnek csak el, hogy a benyújtás sikeres, azaz a kérelem a 

cégbírósághoz megérkezett. 

 

A cégbíróság a benyújtott kérelmet először formai szempontból vizsgálja meg. Átnézi 

a nyomtatványt, a létesítő okirat mellékleteit, 

valamint azt, hogy a cégformára előírt mértékű 

illeték, valamint közzétételi költségtérítési díj 

teljes egészében megfizetésre került-e. Abban 

az esetben, ha az itt megjelölt körben 

bármilyen hiányosságot észlel, akkor a cég bejegyzése iránti kérelmet hiánypótlási 

eljárás lefolytatása nélkül elutasítja. A fenti hiányok mellett erre csak akkor van 

lehetőség, ha a döntés meghozatalára az érkeztetést követő 3 munkanapon belül sor 

kerül.  

Elutasítás esetén a kérelmező a végzés kézhezvételét követő 8 napon belül – 

szabályszerű előterjesztés esetén – ismételten kérheti a bejegyzést, a korábbi eljárás 

során benyújtott okiratok, megfizetett illeték, közzétételi díj újból felhasználható. A 

határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 

 

A formai elemek áttekintését követően megkezdődik az iratok tartalmának a 

vizsgálata. A cégbíróság a kérelem beérkezését követő 8 

munkanapon belül köteles megvizsgálni, hogy a beadott 

okiratok tartalma a jogszabályoknak megfelelő-

e. 

Abban az esetben, ha azt tapasztalja, hogy a 

kérelem hiányos, vagy bármi okból nem felel 

meg a jogszabályi előírásoknak, akkor hiánypótlást 

rendel el. A hiánypótlási határidő legfeljebb 30 nap. 

A hiánypótló végzésben a hiányokat olyan egzaktsággal kell 

megfogalmazni, hogy azok teljesíthetőek legyenek. A végzésben 

megjelölt határidő meghosszabbítására nincs jogszabályi lehetőség és a 

hiányok a fellebbezési eljárásban joghatályosan nem pótolhatóak. Amennyiben 

hiánypótlásra nem kerül sor, illetve a hiánypótlási sikeres volt, akkor a kérelem 

cégbírósághoz történő érkezést követő 15 munkanapon belül köteles érdemi határozat 

meghozatalára kerül sor: a cégbíróság dönt a cég bejegyzéséről vagy az elutasításáról. 

Amennyiben a cégbíróság döntési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor 

a cégbíróság vezetője a határidő lejártát követő 3 munkanapon belül dönt a cég 

bejegyzéséről, vagy annak elutasításáról. Ebben a stádiumban a jogszabály a 

hiánypótlás lehetőségét már nem biztosítja. 

Ha a cégbíróság vezetője a határidőt elmulasztja, azaz a jogalkotó által biztosított 

időtartam eredménytelenül telik el, akkor a gazdasági társaság cégnyilvántartásba 

történő bejegyzése a törvény erejénél fogva megtörténik. 

 

2. Egyszerűsített bejegyzési eljárás 

 

 

Az általános szabályokhoz képest egyszerűsített cégeljárásra kerülhet sor a kkt., bt., kft., 

zrt., egyéni cég esetében, amennyiben a létesítő okirat szerződésminta alapján készült, 

és a kérelmező ezt az egyszerűsített cégeljárást választja. Az eljárás előnye, hogy a 

cégbíróság a bejegyzési kérelemről annak cégbírósághoz történő érkezését követő 1 

munkanapon belül határoz. Ha a cégbíróság a döntési kötelezettségének határidőn belül 
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nem tesz eleget, akkor a cégbíróság vezetője a határidő lejártát követően legkésőbb 1 

munkanapon belül intézkedik a társaság bejegyzéséről, vagy a 

kérelem elutasításáról, azonban hiánypótlás kiadására 

már nincs lehetőség. Amennyiben a 

cégbíróság vezetője részére biztosított 

határidő eredménytelenül telik el, 

akkor a gazdasági társaság a 

cégnyilvántartásba automatikusan 

bejegyzést nyer. 

 

Amennyiben a cégbejegyzési kérelmet elutasításra kerül, akkor a végzés közlését 

követően 8 napon belül a társaság ismételten kérheti a cég bejegyzését. Ebben az esetben 

a korábbi eljárás során benyújtott okiratokat – ideértve a korábbi eljárásban az illeték 

megfizetéséről szóló igazolást is – ismételten fel lehet használni az új bejegyzési 

kérelemhez. A határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 

 

3. Előtársaság 

 

A bejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság már előtársaságként működik. Az 

előtársaságról a társasági szerződés ellenjegyzésétől, illetve közokiratba foglalásától a 

cégbejegyzésig vagy annak elutasításáig beszélhetünk.  

 

Az előtársaságnak két létszaka van: 

 

a) a létesítő okirat ellenjegyzésétől, vagy közokiratba foglalástól annak 

cégbírósághoz történő benyújtásáig, illetve 

b) a benyújtástól a bejegyzésig, vagy a bejegyzés elutasításáig. 

 

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a gazdasági társaság 

üzletszerű gazdasági tevékenységet nem folytathat. A gazdasági társaság üzletszerű 

gazdasági tevékenységet csak a létesítő okirat benyújtását követően kezdheti meg. 

 

Az előtársaság nevében is a gazdasági társaság vezető tisztségviselője jár el. A 

gazdasági társaság a létszakaszára köteles utalni, így a cég neve mellé minden esetben 

fel kell tüntetni a „bejegyzés alatt” vagy a „b.a” toldatot.  Álláspontunk szerint a toldat 

egy kicsit pontatlan, félrevezető. Azt a látszatot keltheti, hogy a gazdasági társasággal 

„minden rendben van”, csak valamilyen technikai jellegű okból kifolyólag még nem 

került sor a bejegyzésre. A „bejegyzés alatt” megjelölés megtévesztheti a hitelezőket, 

mert a társasági szerződés cégbírósági vizsgálata nem feltétlenül a bejegyzéssel zárul.  
 

Az előtársaság esetében a létrehozni kívánt társaságra irányadó szabályokat kell 

alkalmazni az alábbi eltérésekkel:  

 

 a tagok személyében nem következhet be változás kivéve, ha az  jogszabályon alapul. 

Amikor azt mondjuk, hogy a tagok személyében nem következhet be változás, akkor ez 

alatt azt értjük, hogy a társaság bejegyzéséig a tagok személyében a tagok akaratából 

változás nem állhat be. Amennyiben a tag meghal, vagy jogutód nélküli megszűnik, 

akkor ez a cég-nyilvántartáson átvezetére kerül; 

  a társasági szerződést nem lehet módosítani kivéve, ha a cégbíróság, vagy a hatósági 

engedély kiadására jogosult szerv hiánypótlásra szólítja fel a társaságot.  
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Ez a helyzet áll fenn például akkor, ha a bejegyzésre váró társaság cégneve nem felel 

meg a cégnévvel szemben támasztott követelményeknek. Ebben az esetben a társaság 

módosíthatja a társasági szerződését, sőt módosítani is kell, hiszen ennek elmulasztása 

vagy nem megfelelő teljesítse estén a cégbíróság a bejegyzés iránti kérelmet elutasítja. 

Megjegyezzük, hogy a társasági szerződés csak a hiánypótlási felhívásban 

meghatározott mértékben módosítható. Amennyiben a hiánypótlási végzésben 

meghatározottakon túl egyéb elemek is módosításra kerülnek, akkor a cégbíróság a 

bejegyzés iránti kérelmet elutasítja (Szegedi Ítélőtábla Cgf. II. 30.315/2003/1.); 

 nem alapíthat gazdasági társaságot, működő gazdasági társaságban tag/részvényes 

nem lehet.  

 nem kezdeményezhető tag kizárására irányuló per, 

 nem határozható el átalakulás, egyesülés, szétválás, valamint jogutód nélküli 

megszűnés. 

 

Abban az esetben, ha a cégbíróság a társaságot a 

cégnyilvántartásba bejegyzi, akkor az előtársasági 

jelleg automatikusan, minden egyéb jogcselekmény 

nélkül megszűnik. Ebben az esetben a gazdasági 

társaság cégneve után az előtársaságra utaló 

„bejegyés alatt”, illetve „b.a” toldat elhagyásra kerül 

és a társaság a végleges formáját elnyerve működik 

tovább. A bejegyzéssel egyidejűleg a fent írt 

korlátozó rendelkezések is megszünnek. Az 

előtársaságként megkötött ügyletek továbbra is 

érvényesek és azok a bejegyzett társaság 

jogügyleteinek minősülnek. 

 

 

 

 

Máshogy alakul a helyzet akkor, ha a bejegyzés iránti kérelmet a cégbíróság elutasítja. 

Ekkor ugyanis a társaság a jogerős végzés kézhezvételét követően köteles működését 

késedelem nélkül beszüntetni. A továbbiakban 

tehát a társaság jogokat nem szerezhet, 

kötelezettségeket nem vállalhat, ugyanakkor az 

előtársaság működése alatt keletkezett 

tartozásokat rendezni kell. Optimális esetben a 

társaság vagyona elegendő és így valamennyi 

hitelező teljes egészében kielégítést nyer. 

Előfordulhat az a nem kívánatos helyzet, hogy a 

társaságnak nincs vagyona, vagy a meglévő nem 

elégséges a hitelezői igények kielégítésre. 

Ebben az esetben a hitelezők attól függően 

nyernek kielégítést, hogy a tagok milyen típusú 

gazdasági társaságot kívántak létrehozni. 

 

Ha a létrehozni kívánt gazdasági társaságban a tagok felelőssége korlátlan (és 

egyetemleges) lett volna, akkor a tagok felelőssége a hitelezők felé szintén korlátlan (és 

egyetemleges). 
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Amennyiben a tagok felelőssége korlátozott lett volna és a tagok helytállása ellenére ki 

nem elégített követelések maradnak, a vezető tisztségviselő a hitelezők irányába 

korlátlanul köteles helytállni. Több vezető tisztségviselő esetén felelősségük 

egyetemleges. 
 

Akik a téma iránt érdeklődnek, azoknak a szíves figyelmébe ajánljuk:  

 

1. Farkas Csaba-Vizkeleti Edit: Polgári jogi társasági jogi cégjogi alapok (Szeged, 

2017. Sigillium 2000 Bt).  


