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Tájékoztató az online alapított céggel 

kapcsolatos szabályokról 

2022. augusztus 

 

A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, 

egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú 

törvénymódosításról szóló 2021. évi CXXIV törvény új cégalapítási 

formát vezetett be, az online alapított céget.  

 

A vonatkozó rendelkezésekkel 2022. augusztus 1-jei hatállyal 

módosult a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.), 

amely egy új címmel - Online alapított cég – és egy új 9/G §-sal 

egészült ki.  

 

Az online alapítás szabályai az Európai Unió tagállamának 

állampolgára vagy az Európai Unió tagállamában bejegyzett jogi 

személy vagy szervezet által alapított korlátolt felelősségű 

társaságra, és az Európai Unióban bejegyzett társaság által 

Magyarországon alapított fióktelepre terjednek ki. 

_____________________________________________________ 

 

1. Általános rendelkezések 

Online alapított cég bejegyzésére vonatkozó rendelkezések alkalmazását 

kérheti az, aki:  

 

• az Európai Unió állampolgára, vagy;  

• az Európai Unió tagállamában bejegyzett jogi személy vagy egyéb 

szervezet. 
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2. Online alapítás feltételei 

Az előzőekben említett természetes személy, jogi személy vagy egyéb 

szervezet által alapított korlátolt felelősségű társaság, abban az esetben 

minősül online alapított cégnek, ha:  

a) a cégalapításhoz kapcsolódóan jognyilatkozatot tevő személynek 

nem kellett az eljáró jogi képviselő vagy más szervezet előtt 

személyesen megjelennie; 

 

b) jogszabály az eljáró jogi képviselő számára más azonosítási 

módról nem rendelkezik, az a) pont szerinti személyek 

azonosítására úgy került sor, hogy a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 

szerinti elektronikus hírközlő eszköz útján történő ügyfél-

átvilágítás és az ügyvédi tevékenységről szóló törvény szerinti 

azonosítás vagy a közjegyzőkről szóló törvény szerinti ellenőrzés 

együttesen elvégzésre került; 

 

c) az a) pont szerinti személy a cégbejegyzési kérelemhez csatolt 

jognyilatkozatát tartalmazó elektronikus okiratokat 

• minősített, vagy minősített tanúsítványon alapuló 

fokozott biztonságú elektronikus aláírással, 

elektronikus bélyegzővel látta el, vagy 

• azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés-

szolgáltatással hitelesítette; 

 

d) a cégbejegyzési kérelem mellékletét képező valamennyi 

dokumentum elektronikus formában létrejött, és a c) pont 

szerint elektronikusan hitelesített okirat, továbbá 

 

e) a társaság törzstőkéje kizárólag pénzbeli vagyoni 

hozzájárulásból áll. 

Az Európai Unió tagállamában bejegyzett társaság által alapított külföldi 

vállalkozás magyarországi fióktelepe akkor minősül online alapított cégnek 

és kérheti az online alapított cég bejegyzésére vonatkozó rendelkezések 

alkalmazását, ha az előzőekben felsorolt a-e pont szerinti feltételeknek 

megfelelt.  

 

3. Egyszerűsített cégeljárás 

A Ctv. 48. §-a részletezi az egyszerűsített cégeljárás lépéseit. Ez kiegészült 

az (1a) bekezdéssel, amely megállapítja, hogy a jogi képviselőnek 

nyilatkoznia kell az online alapított cég cégbejegyzési eljárása feltételeinek 

fennállásáról. 

4. Online alapított cég cégbejegyzési eljárása 

A Ctv. új 49. §-a rendelkezik arról, hogy amennyiben az online alapítás 

feltételei fennállnak, a kérelmet nem az egyszerűsített cégeljárás 

szabályai szerint kell elbírálni. Ilyen esetben a következő eljárási 

szabályokat kell alkalmazni: 

a) a cégbíróság a cégbejegyzési kérelmet hiánypótlási eljárás 

lefolytatása nélkül visszautasító végzést a kérelem érkezését 

követő első munkanapon kiadja; 
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b) a cégbíróság a hiánypótlásra felhívó végzést legkésőbb a kérelem 

érkezését követő ötödik munkanapon kiadja; 

c) a cégbíróság a kérelemről a kérelem érkezését követő tíz 

munkanapon belül dönt; 

d) ha a cégbejegyzési kérelemhez csatolt okirat nem felel meg a 

9/G. §-ban foglalt feltételeknek, azaz az online alapított cégre 

vonatkozó szabályoknak, a cégbíróság az általános 

cégbejegyzési szabályok szerint jár el azzal, hogy erről külön 

végzést nem hoz, azonban a kérelemről döntő végzésében az 

általános szabályok szerinti elbírálásra okot adó körülményt 

megjelöli. 

 

5. A cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes 

kérdéseiről szóló 21/2006. IM rendelet 

Az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 6/2022. 

(IV.4.) IM rendelet alapján ugyancsak módosításra került a cégbejegyzési 

eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. IM rendelet, 

mely további rendelkezéseket állapít meg az online alapított cég „technikai” 

folyamataira, melyek a következők: 

a) az 1/A. § (4) bekezdése szerint a korlátolt felelősségű társaság 

online alapítás esetén is elkészítheti a létesítő okiratát e 

rendelet szerinti szerződésminta (minta) megfelelő 

kitöltésével; 

b) az 1. számú melléklet (A) bekezdés 1.) pontjának a mellékletekről 

szóló k) pontja kiegészül azzal, hogy amennyiben az online 

alapított cég cégbejegyzési eljárásának feltételei fennállnak, ennek 

jelölése szükséges, egyszerűsített cégeljárás esetén pedig a jogi 

képviselő nyilatkozatát szükséges csatolni;  

c) az 1. számú melléklet (E) bekezdés 1.) pontja kiegészül az o) 

ponttal, amely megállapítja, hogy változásbejegyzésnél is többek 

között jelölni kell, hogy az online alapított cég cégbejegyzési 

(változásbejegyzési) eljárásának feltételei fennállnak. 

 

____________________________________________________________ 

 
Kapcsolat  

További tájékoztatásért, kérem, forduljon a Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds 

Sutherland Ügyvédi Irodából a kapcsolattartó ügyvédjéhez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: A fentiek csupán általános tájékoztatásul szolgálnak, és nem 
helyettesítik a szakmai tanácsadást. Bár összeállításunk a lehető legnagyobb 
gondossággal készült, nem vállalhatunk felelősséget semmilyen hibáért, hiányos 
közlésért vagy véleményért. 

 


