
Abakusz - elektronikus cégeljárás Magyarországon

Lehetséges,  hogy címválasztásunk  valójában nem telitalálat.  Ez  az  ókori  eredetű, 
számolást segítő eszköz ugyanis az ahhoz értők kezében még a XXI. században is 
gyors  és  hatékony  eredményt  produkálhat  abban,  amire  kitalálták:  leginkább  az 
összeadás és a kivonás alapműveletekben, mert szorozni és osztani már bonyolultabb 
vele. Abban azonban megegyezhetünk, hogy digitális világunkban az abakusz már 
anakronizmus, és álláspontunk szerint ugyanez mondható el arról az elektronikusnak 
nevezett cégeljárásról is,  amelyben azon kívül,  hogy a beadványok elektronikusan 
érkeznek meg a bíróságra, és a „végeredmény” is elektronikusan távozik, a háttérben 
papíralapú,  hagyományos-manuális  feldolgozás  folyik  a  jogalkotó  által  egyre 
kíméletlenebb módon rövidített és félő, hogy betarthatatlan határidők szorításában.

Az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  2003.  július  15-én  tette  közzé  a  68/151/EGK 
tanácsi irányelvet módosító 2003/58/EK irányelvét. Eszerint a tagállamoknak 2007. 
január 1-jére – többek között – biztosítania kellett az irányelv hatálya alá tartozó 
társaságok  (korlátolt  felelősségű  társaságok,  részvénytársaságok)  részére  annak 
lehetőségét, hogy a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmeiket elektronikus úton 
is benyújthassák a regisztráló hatósághoz.

Magyarországon már az 1997. évi CXLV. törvény ( régi Ctv.) is lehetővé tette, hogy a 
korlátolt  felelősségű  társaságok   és  a  részvénytársaságok  a   cégbejegyzési, 
változásbejegyzési kérelmeiket elektronikus úton nyújtsák be.1 

A  2006.  július  1-jén  hatályba  lépett  2006.  évi  V.  törvény  (  Ctv.)  azonban  már 
valamennyi  gazdasági  társaságra  vonatkozóan  szabályozta  a  cégbejegyzési  és  a 
változásbejegyzési eljárás elektronikus úton történő lefolytatását, 2007. január 1-jétől 
pedig a jogalkotó az elektronikus cégeljárás lehetőségét már valamennyi cégformára 
kiterjesztette. 

A 2007. évi LXI. törvénnyel (Ctv. II.) módosított Ctv. 48. §-a 2007. szeptember 1-jétől 
kezdődő hatállyal jelentősen megváltoztatta az egyszerűsített cégeljárás szabályait, 
kiterjesztve  azokat  a  változásbejegyzési  eljárásokra  is  abban  az  esetben,  ha  az 
egyszerűsített  eljárás  szerinti,  azaz  törvényi  szerződésmintával  alapított  gazdasági 
társaság működése során bekövetkező változás nem jár együtt azzal, hogy a cég 
áttérne az úgynevezett egyedi társasági szerződés alkalmazására.

Ezekben az egyszerűsített cégügyekben a Ctv. az ügyintézési határidőt 2008. június 
30-ig a kérelem beérkezését követő két munkanapban határozta meg.2 A határidő 
2008. július 1-jétől tovább rövidül: a bejegyzési, és a változásbejegyzési kérelmeket 
– ha a cég az egyszerűsített eljárást jelöli meg a nyomtatványon – egy munkanap 
alatt kell majd elbírálni. A jogszabály-módosítás természetesen a nem egyszerűsített 

1A 2003. évi LXXXI. törvény 7. §-val módosított régi Ctv. 48/A. §-ának (1) – (5) bekezdései, hatályosak 2005. 
szeptember 1-jétől
2Ctv. II. 28. §. (5) bekezdés 



cégügyek  elintézési  határidejét  is  csökkentette.  Az  Igazságügyi  és  Rendészeti 
Minisztérium (IRM) honlapján pedig már megtalálható a bírósági iratok elektronikus 
úton történő kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló törvény tervezete, 
amely ugyancsak 2008. július 1-jei hatállyal, a Ctv. rendelkezését még hatálybalépés 
előtt módosítva már egy munkaórában határozza meg az ügyintézési határidőt.3 Az 
ugyancsak  az  IRM  honlapján  elérhető,  a  bírósági  ügyvitel  szabályairól  szóló  IM 
rendeletet  módosító  jogszabálytervezet  az  egy  munkaóra  fogalmát  az  adott 
cégbíróságon bevezetett ügyfélfogadási időn belüli egy óra időtartamban határozza 
meg!4 

A Ctv.  módosítására – a törvény indokolása szerint  – a cégalapítás adminisztratív 
terheinek,  a  piacra  lépés  költségeinek  és  a  bejegyzési  eljárás  időtartamának 
csökkentése, az elektronikus cégeljárás kiterjesztése miatt volt szükség, és e célok 
elérését az egyszerűsített cégeljárás szabályai biztosítják is. Az indokolás kitért arra, 
hogy  a  Világbank  a  világ  országait  az  üzleti  környezet  minősége  szempontjából 
rangsoroló  2007-es  Doing  Business  jelentésében  2006.  szeptemberében 
Magyarországot a 66. helyen szerepeltette, továbbá, hogy az hazánkra vonatkozóan 
a cégek piacra lépését illetően kedvezőtlen megállapításokat is tartalmazott. A  Ctv. 
II.  módosító  rendelkezéseinek  hatálybalépését  követően,  2007.  szeptember  26-án 
közzétett Doing Business jelentésben Magyarország már – 21 helyet előrelépve – a 
45.  helyen  szerepelt  a  ranglistán,  a  kelet-európai  és  közép-ázsiai  régió  „top 
reformerei” közé sorolva. 5

Ez a nyilvánvaló siker azonban valójában csak félsiker,  noha az igazságügyi  tárca 
illetékese szerint – és ennek hangot adott  a médiában is  – jelenleg már minden 
készen áll  ahhoz,  hogy a  cégbíróságok biztosítsák a cégalapítást  megkönnyítő  és 
gyorsító rendelkezések alkalmazását.6

Azt, hogy a cégek piacra lépésének eljárásjogi feltételeire vonatkozó szabályokat a 
nemzetközi elvárásoknak megfelelően hazánkban is egyszerűsíteni és korszerűsíteni 
kellett,  senki  sem  vitathatja.  Az  egy  munkaóra  alatti  bejegyzés  bevezetésének 
feltételei azonban – noha a rendelkezés hatálybalépése a küszöbön áll – ma még 
közel sem adottak a cégbíróságokon. 

Kétségtelen,  hogy  az  irányelv  csak  az  információ  (bejegyzés  iránti  kérelem) 
elektronikus úton való fogadásának megoldását javasolta, a Ctv. indokolása szerint 
azonban  a  belső  jogi  szabályozásnak  az  is  célja  volt,  hogy  a  cégbíróságok 
mentesüljenek  az  egyre  terjedelmesebb  iratmennyiség  tárolásának,  őrzésének 
kötelező nyűgje alól. E cél nem látszik megvalósulni, de ez a kisebbik probléma. A 
cégbíróságokat ennél sokkal jobban nyomasztja az ügyintézési határidők lerövidítése. 
A közvélemény ugyanis – nem utolsó sorban a kormányzati kommunikáció hatására – 
abban  a  hiszemben  van,  hogy  a  gyorsított  bejegyzési  eljárást  egy  mindentudó 
szoftver segíti  – lásd például az elektronikus, ügyfélkapun keresztül lebonyolítható 

3 Lásd: http..//wwww.irm.hu/download/e-tertiveveny_kozig_08-02-18_(3).doc/e-tertiveveny_kozig_08-0-
18_(3).doc
4 Lásd: http://www.irm.hu/download/birosagi_ugyviteli_szab.doc/birosagi_ugyviteli_szab.doc
5 Lésd: http://www.gkm.gov.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/2007/07szept./doing.html
6Gadó Gábor nyilatkozata,  MR1, 2008. 02. 14. 
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adóbevallási eljárásokat – amely elvégzi a hibafelismerést, alkalmas adatrögzítésre és 
adatátvitelre is. A cégbíróság tehát lényegében csak a szoftver által hibásnak jelzett 
adatokat ellenőrzi, így a bejegyzéshez és a nyilvántartáshoz könnyen átlátható és 
kezelhető elektronikus segítséget kap.

A  valóság  azonban  elszomorítóan  távoli  e  vázolt  (elvárt)  helyzethez  képest. 
Megpróbáljuk lépésről-lépésre végigkísérve érzékeltetni, mi vár a cégbíróságokra a 
hatályba lépő szabályok jelenlegi feltételek melletti alkalmazásakor.

Vegyünk  tehát  egy  megalakult  gazdasági  társaságot.  A  jogi  képviselő  az  általa 
elkészített  papír  alapú okiratokat,  valamint a kérelem mellékleteként benyújtandó, 
nem  általa  készített  okiratokat  lapolvasó  berendezés  segítségével  elektronikus 
okirattá átalakítja és elektronikus úton megküldi a céginformációs szolgálathoz. 
 
A  cégbejegyzési  (változásbejegyzési)  kérelem  mellékletét  képezi  az  illeték  és  a 
költségtérítés befizetésének összegéről és időpontjáról a kincstár által – a bejegyzést 
kérő jogi képviselőjének minősített elektronikus aláírásával ellátott kérelmére – egy 
munkanapon  belül,  elektronikus  úton  megküldött,  fokozott  biztonságú  aláírással 
ellátott igazolás is.7

Miközben tehát a kincstárnak egy munkanap áll rendelkezésére, hogy az igazolást 
megküldje, a cégbíróság egyszerűsített cégeljárás esetén egy munkaórán belül lesz 
köteles a bejegyzési kérelmet elbírálni, holott nyilvánvaló a két eljárás fajsúlya közti 
különbség.  (Tudomásunk  szerint  egyébként  a  gyakorlatban legalább két  –  három 
napot vesz ténylegesen igénybe az, hogy a jogi képviselő által átutalt, az elektronikus 
cégeljáráshoz  felhasználandó,  az  illeték  és  közzétételi  költségtérítés  befizetéséről 
szóló igazolás ténylegesen visszaérkezzen.) 

A  cégbíróságokhoz  a  céginformációs  szolgálat  továbbítja  a  csupán  informatikai 
szempontból  megvizsgált  elektronikus  okiratot.  A  több  mint  2  éves  „múltra” 
visszatekintő  elektronikus  cégeljárásban  kötelező  a  kérelmet  elektronikus 
nyomtatványon  beküldeni.  Jelenleg  azonban  nincs  olyan  jogszabályi  rendelkezés, 
amely szabályozná az elektronikusan beküldhető nyomtatvány fáljformátumát illetve 
terjedelemét. Emellett a jogi képviselők kitöltés előtt azt rendszerint kinyomtatják, 
kitöltés után lapolvasóval visszaalakítják elektronikus okirattá, és így nyújtják be a 
céginformációs szolgálathoz. Emiatt előfordult a gyakorlatban olyan eset, hogy, noha 
informatikai  szempontból  a  kérelem  megfelelő  volt,  a  cégbíróság  elektronikus 
rendszere  mégsem tette  lehetővé  annak  megnyitását,  vagy  olvashatóságát,  mert 
olyan fáljformátumban érkezett, amelyet a cégbírósági rendszer nem tudott kezelni.

Az  elektronikus  kérelem  megérkezését  követően  a  cégbíróságnak  az  ügy 
beiktatásához  a  nyomtatványt  ki  kell  nyomtatni,  mert  csak  a  papír  alapú 
(materializált) nyomtatvány alapján kerülhet sor a Ctv. 44. §. (1) bekezdése szerinti 
adatok  elektronikus  úton  való  rögzítésére.  Ez  a  gyakorlatban  azt  jelenti,  hogy  a 
nyomtatvány  alapján  manuális  úton  „előrögzítik”  a  cég  nevét,  székhelyét, 
cégjegyzékszámát, intézkednek továbbá az egyablakos rendszeren keresztül a cég 

7Ctv. 37. §. (4) bekezdés 
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adószámának,  statisztikai  számjelének  beszerzése  iránt.  Ezt  követi  cégbejegyzési 
kérelem  esetében  a  tanúsítvány,  változásbejegyzési  kérelem  esetén  az  igazolás 
megküldése.8 

Érdemes azt  is  megemlíteni,  hogy elektronikus  úton benyújtott  kérelem esetében 
2007.  szeptember  1-jétől  az  előterjesztő  már  nem  a  cégszolgálat,  hanem  a 
cégbíróság útján juttathatja el az illetékes szervezethez az adóhatóság, illetve a KSH 
által vezetett nyilvántartáshoz szükséges további adatokat.9 

A  cégek  élnek  is  ezzel  lehetőséggel,  azonban  sem a  cégbíróság,  sem az  állami 
adóhatóság  illetve  a  KSH elektronikus  rendszere  nem teszi  lehetővé  azt,  hogy  a 
cégbíróság  elektronikus  úton  ezeket  az  iratokat  közvetlenül  továbbítsa  e  szervek 
részére. A két rendszer ugyanis nem kommunikál egymással. (2006. július 1-jétől, ha 
a cég tagjának vagyoni részesedését az állami adóhatóság lefoglalja, az elrendelt 
végrehajtás cégjegyzékbe bejegyzendő adatait, illetőleg a végrehajtás megszűnésére 
vonatkozó adatokat is elektronikus úton kellene közölni a cégbírósággal. Az állami 
adóhatóság elektronikus  rendszere  azonban jelenleg még ezt  sem teszi  lehetővé, 
kizárólag a  cégek  elleni  végrehajtás  elrendelésére  és  megszüntetésére  vonatkozó 
adatokat tudják elektronikusan megküldeni a cégbíróságnak, feltéve, ha nem adódik 
valami technikai probléma). 

Egy elektronikus cégeljárásban az iktatást  és  a szignálást  követően a bejegyzési, 
változásbejegyzési kérelmeket – értelemszerűen – elektronikusan kellene továbbítani 
a  bírák,  titkárok,  fogalmazók,  bírósági  ügyintézők  részére.  A  cégbíróságok 
elektronikus rendszere viszont ezt nem teszi lehetővé. Az iktatást követően tehát az 
”elektronikus  ügyintézés”  a  végzés  meghozataláig  papír  alapon  folyik.  Az  ügyet 
elbíráló  személy  (cégbíró,  bírósági  titkár,  stb.),  ahogyan  az  eddig  is  történt, 
materializált ügyiratot vesz kézhez, intézkedései, utasításai ugyancsak papír alapon 
érkeznek a szerkesztő részére. A határozatot a szerkesztő – ugyan microsoft world 
formátumban  –  begépeli  a  számítógépbe,  azonban  az  eljárás  csak  ezt  követően 
fordul vissza elektronikussá, amikoris a végzést a jogi képviselő részére már a kapun 
keresztül  „kézbesítik”.  Ugyanakkor  a  bejegyző  és  a  bejegyzési  kérelmet  elutasító 
végzést a cégbíróságnak írásban is meg kell küldenie a jogi képviselő részére, noha a 
jogkövetkezmények az elektronikus úton történő közléshez fűződnek.10 

Azt,  hogy az elektronikusnak nevezhető cégeljáráshoz technikai  szempontból mire 
lenne szükség, már más is megfogalmazta11.  Tény viszont, hogy e feltételek a mai 
napig nem adottak, dacára annak, hogy a jogszabály hatályba lépése óta már 2 és fél 
év  eltelt.  A  döntéshozók  ugyan  ígéretet  tettek  arra,  hogy  2008.  január  1-jére 
rendelkezésre fog állni olyan elektronikus nyomtatvány, amely – Ződi Zsoltot idézve12 

8Elvileg a Ctv. 44. §. (1) bekezdése szerinti adatok előrögzítése elektronikus cégeljárás esetén a jogszabály 
szerint nem lenne feladata a cégbíróságnak, mivel a Ctv. 39. §. (3) a 44. §. alkalmazására nem utal vissza a papír-
alapú ügyintézési szabályok közül, feltehetően amiatt, hogy a jogalkotó már e szabályok 2005. megalkotásakor 
feltételezte azt, hogy a megfelelő követelményeket kielégítő elektronikus nyomtatvány kötelezően használandó 
és használható lesz. 
9Ctv. 36. §. (4) bekezdés 
10Ctv. 39. §. (2) bekezdés. Az elektronikus tértivevény problémájáról a későbbiekben még szó esik
11Ződi Zsolt: Mi kell (még) az elektronikus cégeljáráshoz (Gazdaság és jog – 2007. szeptember)
12 Lásd: előző 
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–  strukturált  és  egyben  sztenderdizált  is,  tehát  emberi  kéz  érintése  nélkül 
lefuttatható, mert a szoftver maga jelzi a hibát, de az ígéret beváltása elmaradt, s 
ma, amikor e sorokat írjuk, már 2008. március hónapjának vége felé járunk.

A  cégbíróságnak  tehát  jelenleg,  ha  a  jogszabály  rendelkezéseihez  hű  marad,  az 
egyszerűsített  cégeljárásban  a  szerződésmintát  mondatonként  kell  leellenőriznie 
ahhoz, hogy megállapíthassa: történt-e kiegészítés avagy maradt-e ki rendelkezés, 
ezen esetekben ugyanis az egyszerűsített cégeljárás helyett az általános szabályok 
szerint kell eljárnia. 13 

Igaz ez a követelmény annak tükrében is,  hogy az egyszerűsített cégeljárásban a 
cégbíróság  helyett  a  társasági  szerződést  ellenjegyző  ügyvéd,  illetve  az  azt 
közokiratba foglaló közjegyző végzi el a cégalapításhoz szükséges iratok jogszerűségi 
kontrollját. 

A  cégbírósági  vizsgálat  köre  elvileg  igen  szűk,  csupán  arra  terjed  ki,  hogy  a 
szükséges iratokat mellékelték-e, az ügyvéd szabályos nyilatkozatot tett-e az általa 
megvizsgált dokumentumokról, továbbá, hogy a bejegyzési kérelem kitöltése illetve a 
cég választott neve megfelel-e a törvényi rendelkezéseknek.14

A szerződésminta megfelelő kitöltése tehát – a Ctv. II törvény indokolása szerint – 
nem  tárgya  a  cégbírósági  vizsgálatnak,  azért  az  eljáró  jogi  képviselő  vállal 
felelősséget.  A  cégbíróságok  többsége  azonban  kiterjesztőbben  értelmezi  a 
jogszabály előírásait, megengedhetetlen lenne ugyanis, hogy például kiskorú tagot 
beltagként jegyezzenek be, vagy olyan tevékenységi kör kerüljön a cégjegyzékbe, 
amelyet csak meghatározott szervezeti formában végezhetnek a cégek. (Így például, 
ha a megjelölt tevékenységet csak pénzügyi intézmény végezheti, vagy ha az adott 
tevékenységi  kör  gyakorlásához  külön  jogszabály  meghatározza  a  jegyzett  tőke 
minimumát.)

Mellesleg, abban az esetben, ha az egyszerűsített cégbejegyzési, változásbejegyzési 
eljárások  számának  jelentős  növekedése  miatt  a  cégbíróságok  a  továbbiakban  a 
részletekbe  menő  tartalmi  vizsgálatot  esetlegesen  mellőzni  fogják,  célszerű  lenne 
felülvizsgálni a Ctv-ben rögzített közhitelességre vonatkozó szabályokat is.15 

Az  előbbiekben  ismertetett  adatok  alapján  megkérdőjelezzük:  valóban  van-e 
társadalmi  igény  arra,  hogy  Magyarországon  a  cégek  bejegyzési  ügyeit  egy 
munkaórán  belül  kelljen  elbírálni  akkor,  amikor  a  kérelmek  jogszabályban 
meghatározott előterjesztésének határidejét nem rövidítették le és az sem jellemző, 
hogy a jogi képviselők soron kívül küldenék meg a kérelmeket.16  Arról már nem is 
szólva,  hogy  a  kormányzat  szükségesnek  véli  az  egyszerűsített  cégeljárásban 

13Ctv. 48. §. (1) bekezdés 
14Ctv. 48. §. (6) bekezdés – Ctv. 3. számú melléklet 1 – 7. pontja tartalmazza azokat az okiratokat, amelyeket a 
bejegyzési kérelemhez csatolni kell, míg a jogi képviselő által megvizsgálandó okiratokat a Ctv. 3. számú 
melléklet II. pontja sorolja fel. Ez utóbbiak törvényességi szempontú vizsgálatát végzi a jogi képviselő.
15A Ctv. 22. §. (1) bekezdése szerint a cégnyilvántartás hitelesen tanúsítja a benne feltüntetett adatokat, továbbá 
a bejegyzett jogok és tények fennállását, illetve azok változásait.
16Kötelező cégbejegyzés esetén általában 30 nap (Ctv. 34. §. (1) bekezdés, cégforma változásnál 60 nap (Ctv. 
57. §. (3) bekezdés)
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bejegyzett cégek egy részének utólagosan adóellenőrzését, arra hivatkozással, hogy 
a cégjogi szabályok nagyon liberálisak.17

Félő  továbbá,  hogy  az  egy  munkaórás  eljárás  következtében  növekedni  fog  a 
bejegyzett fantomcégek száma, miközben legalább fél év az az idő, amely alatt a 
céget  a  cégbíróság  a  megszüntetési  eljárás  befejezését  követően  szabályszerűen 
lefolytatott különleges törvényességi eljárásban törölni tudja a cégjegyzékből.  2008. 
január  1-jétől  pedig  erre  is  csak  akkor  kerülhet  sor,  ha  az  állami  adóhatóság 
elektronikus úton arról tájékoztatja a cégbíróságot, hogy a cégnél adóhatósági eljárás 
nincs folyamatban, és ellenőrzést, végrehajtást nem kezdeményez a cég ellen. 

A  cégbíróságok  –  az  ehhez  szükséges  feltételek  hiányában  –  pillanatnyilag  a 
határozatok  közlésére  vonatkozó  rendelkezéseket  sem  tudják  megfelelően 
alkalmazni.  A  Ctv.  ugyanis  az  elektronikus  cégeljárásban  a  kézbesítéshez  fűződő 
jogkövetkezményeket az elektronikus úton történő közléshez fűzi.18 

Már a régi Ctv. is tartalmazta azt a rendelkezést, mely szerint az elektronikus úton 
közölt végzést a kézbesítést igazoló elektronikus tértivevényen megjelölt időpontban 
kell kézbesítettnek tekinteni. 

E jogszabályi rendelkezést a téma szempontjából kizárólag azért szükséges kiemelni, 
mert  bár  a  régi  Ctv.  már  hatályba  lépése  napjától  lehetővé  tette  valamennyi 
gazdasági  társaság  számára  a  cégbejegyzési  és  változásbejegyzési  eljárás 
elektronikus úton történő lefolytatását, 2007. január 1-jétől pedig valamennyi egyéb 
cégformára  is  kiterjesztette  a  jogalkotó  az  elektronikus  eljárás  lehetőségét,  a 
cégbíróságok  technikai  feltételei  2005.  szeptembere  óta  nem  sokat  javultak. 
Szükségesnek  tartjuk  kijelenteni:  az  elektronikus  cégeljárásban  elektronikus 
tértivevény ma még nem létezik. 

A  Ctv.  39.  §.  (2)  bekezdése  szerint  az  elektronikus  úton  közölt  végzést  a  jogi 
képviselő  elektronikus  rendszere  által  kiállított  visszaigazolásban  megjelölt 
időpontban  kellene  kézbesítettnek  tekinteni.  A  2006.  július  1-jei  hatályba  lépést 
követően  volt  néhány  lelkes  jogi  képviselő,  aki  a  jogszabály  rendelkezésének 
megfelelően  megküldte  a  cégbíróságok  részére  az  elektronikus  rendszere  által 
kiállított  visszaigazolást.  Ezek  azonban  -  miután  közvetlenül  nem a  cégbíróságra, 
hanem a céginformációs szolgálat részére érkeztek meg – valahol a szolgálat és az 
illetékes cégbíróság közt elsikkadtak.  

Az elektronikus tértivevény hiánya miatt a cégbíróságok az elektronikus cégeljárás 
során  hozott  fellebbezhető  végzések  jogerejét  a  legkülönfélébb  módon  állapítják 
meg.  (Így  például  tudomásunk  van  arról,  hogy  telefonon  tudakolják  meg, 
ténylegesen mikor vette át  a címzett  a végzést,  vagy a papír  alapú kézbesítéstől 
számítják  a  jogerőt,  esetleg  „egyéb”  módszerrel  záradékolnak).  Valójában  az 
elektronikus úton fellebbezhető végzések jogerőre emelkedésének időpontja abban 
az esetben, ha a jogi képviselő a fellebbezési jogáról nem mond le, vagy nem jelenti 

17Adó On-line Hírlevél VIII. évfolyam 4. szám
18Ctv. 39. §. (2) bekezdés 
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be külön levélben az átvétel időpontját, a Pp. 228. §. (1) bekezdése alkalmazásával 
nem állapítható meg.

Alappal feltételezhető, hogy a jogalkotás már 2007. nyarán tisztában volt azzal, hogy 
az elektronikus tértivevény technikai feltételeit a rendelkezésre álló rövid időn belül 
nem sikerül  biztosítani.  A  probléma megoldására 2008.  július  1-jétől  a  következő 
törvény által szabályozott lehetőség adódik:

Amennyiben a cégbíróság által megküldött végzésnek a jogi képviselő kérelmében 
megadott  elektronikus  kézbesítési  címre  történő  adattovábbítása  meghiúsul,  a 
cégbíróságnak a végzést papír-alapon, a postai kézbesítés szabályai alkalmazásával is 
meg  kell  küldenie.  Megjegyzendő,  nem  tudni,  hogy  honnan  jut  a  cégbíróság 
tudomására  az  elektronikus  kézbesítés  sikertelensége,  miután  jelenleg  sincs 
semmilyen visszaigazolás arról, hogy a képviselő részére az adott végzés kézbesítése 
valamilyen technikai  probléma miatt  meghiúsult,  értve ez alatt  a helytelen e-mail 
címre  küldést  is.  Megkockáztatjuk,  hogy  az  eleve  rossz  e-mail  címet  közlő  jogi 
képviselő  jobban  jár,  ebben  az  esetben  ugyanis  a  cégbíróság  az  elektronikus 
határozatát  papír-alapú  közokirattá  konvertálja  és  azt  papír  alapon  közli  a  jogi 
képviselővel,  ez  esetben  ugyanis  a  közokirat  Magyarországon  jelenleg  bárhol 
felhasználható, szemben az elektronikus okirattal. 

A Ctv. 2008. július 1-jétől hatályos 39/A. §. (2) bekezdése szerint a végzést a jogi 
képviselő által elektronikusan aláírt és a céginformációs szolgálat közreműködésével 
a cégbírósághoz továbbított átvételi elismervényben feltüntetett időpontban kell majd 
kézbesítettnek tekinteni, és ha ez is sikertelen, az egyéb szabályokat külön törvény 
fogja majd megállapítani. E külön törvény jelenleg – amint arra már utaltunk – még 
csak  tervezet  formájában  létezik,  ha  azonban  a  javaslatot  az  Országgyűlés 
megszavazza, és kihirdeti, a tervezett rendelkezések szerint a kormánynak még azt 
követően  kell  rendeletet  hoznia  a  kézbesítési  szolgáltató  szerv  kijelöléséről.19 A 
legjobb  szándékkal  sem  mondhatjuk  tehát,  hogy  a  tervezet  –  törvénnyé  válása 
esetén  –  a  hatálybalépésig  kellő  időt  fog  biztosítani  az  alkalmazására  való 
felkészüléshez.20

Összegezve úgy tűnik, az elektronikus tértivevény problémája a magyar elektronikus 
cégeljárás  sajátságos  formájában  fog  megoldódni,  nem  technikai  úton,  hanem 
jogszabályi szinten.  

Kérdés tehát, hogy a fenti tények ismeretében beszélhetünk-e tehát a szó hétköznapi 
értelmében vett elektronikus cégeljárásról, illetve van-e kilátás arra, hogy 2008. július 
1-jétől  kezdődően a  megvilágított  problémák megoldódjanak,  a  hiányzó  feltételek 
megteremtődjenek.  Az  elektronikus  cégeljárásnak  nevezett  rendszer,  amelynek 
sikeres  bevezetését  gyakran  hangoztatják,  ezek  nélkül  ugyanis  valódi  céljának 
elérésére  alkalmatlan.  A  valóságban  az  eljárás  úgy  funkcionál,  mintha  egy 
elektronikusan beküldött matematikai feladatot primitív segédeszközzel – abakusszal 
– próbálnánk megoldani.
 

19 Lásd: 3. sorszám alatti lábjegyzet
20 A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 12. §-ának  (3) bekezdésében meghatározott követelmény
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Intő jel a jogalkotásnak, feltéve, hogy megérinti az asztrológia: 2008. február 7-én a 
kínai  horoszkóp szerint a Patkány éve vette kezdetét.  A patkány éveket pedig az 
innováció fémjelzi. A korábbi patkány években mutatták be például az első személyi 
számítógépet,  amely  grafikus  felhasználói  felülettel  és  egérrel  működött.  Ekkor 
indították útjára az első otthoni videójáték konzult, és találták fel a CD romot. A DNS 
ujjlenyomat vizsgálatot szintén az egyik patkány évében fejlesztették ki éppen úgy, 
mint  az  első  lézerkészüléket.  A  tendenciát  érdemes  erősíteni,  ez  tehát  a 
legalkalmasabbnak  tűnő  időpont  a  tartalmában  is  elektronikusnak  nevezhető 
cégeljárás bevezetésére. 
    

Süliné dr. Tőzsér Erzsébet Dr. Dzsula Marianna
       bíró bíró
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