ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
az Igazságügyi Minisztérium, mint
Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat
online céginformáció-szolgáltatásra vonatkozó egyedi megállapodásaihoz
I. Általános rendelkezések
1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) hatálya az Igazságügyi
Minisztérium, mint Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködődő Szolgálat
(a továbbiakban: Céginformációs Szolgálat) által kötött online céginformáció-szolgáltatásra
vonatkozó egyedi megállapodásokra (a továbbiakban: Megállapodás) terjed ki, a 2. pontban
meghatározott kivétellel.
2. Az ÁSzF hatálya nem terjed ki a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 14. §-ában meghatározott
csoportos céginformációra.
3. A jelen ÁSzF hatálya a 2015. január 27. napját követően kötött Megállapodásokra terjed ki.
4. A Megállapodás az ÁSZF-től eltérő feltételeket meghatározhat. Amennyiben az ÁSZF és a
Megállapodás azonos tárgyú rendelkezései között bármilyen eltérés van, a Megállapodás
rendelkezései az irányadóak.
5. Az ÁSZF szerződési feltételnek minősül, amelyet a szerződő fél az ÁSZF tartalmának
megismerését követően a Megállapodás aláírásával fogad el.
6. Az ÁSZF-ben használt fogalmak a Megállapodásban használt fogalmak szerint értelmezendőek.
7. Az ÁSZF alkalmazásában:
a) Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
b) Cégszolgálati rendelet: a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.)
IRM rendelet;
c) Kérelmező: a Céginformációs Szolgálattal jelen ÁSzF hatálya alá tartozó egyedi
megállapodást kötő fél, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet, illetve természetes személy;
d) Technikai Szolgáltató: Az Igazságügyi Minisztérium honlapján feltüntetett, céginformációs és
adattovábbítási szolgáltatást végző szolgáltató;
e) Adattovábbítási Szerződés: Kérelmező és Technikai Szolgáltató között fennálló szerződés,
amely alapján a céginformáció szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adattovábbítási
szolgáltatások igénybevételére a Kérelmező jogosult;
f) Elektronikus irat: az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény (a továbbiakban:
Eat.) 2.§ 12. pontjában meghatározott elektronikus dokumentum.
8. A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat elérhetőségei:
Igazságügyi Minisztérium
Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködődő Szolgálat
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Székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
Értesítési címe: 1054 Budapest, Báthory utca 12.
Postafiók címe: 1357 Budapest Pf. 2.
Telefonszáma: 06-1-795-5128, 06-1-795-5041
Fax: 06-1-795-0353
E-mail: cegszolgalat@im.gov.hu
9. Ügyfélszolgálati Iroda elérhetősége:
Címe: 1054 Budapest, Báthory utca 12.
Félfogadási ideje: Hétfő, Szerda: 9.00-13.00 h
Kedd, Csütörtök: 10.00-15.00 h
10. A jelen ÁSzF-ben dőlt betűvel jelölt általános szerződési feltételek a szokásos szerződési
gyakorlattól, illetve a szerződésekre vonatkozó szabályoktól lényegesen eltérnek.
II. A Megállapodás tárgya
11. A Céginformációs Szolgálat a Ctv. 16. § (2) bekezdésében, a Ctv. 17. § (1) bekezdésének 2., 3., és
4. mondatában, a Cégszolgálati rendelet 2-4. §-aiban meghatározott céginformációt – a
Cégszolgálati rendelet 11. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – szolgáltatja a Kérelmező részére
számítógépes hálózat útján, online módon, igényének megfelelően:
11.1. olyan elektronikus irat formájában, amely elektronikus aláírást és időbélyegzőt nem
tartalmaz;
11.2. olyan elektronikus irat formájában, amely a Céginformációs Szolgálat által
elhelyezett fokozott biztonságú elektronikus aláírást és időbélyegzőt tartalmaz;
11.3. olyan elektronikus irat formájában, amely a Céginformációs Szolgálat felhatalmazott
képviselője által elhelyezett minősített elektronikus aláírást és időbélyegzőt tartalmaz, és
amelyet e-mailben továbbít a Kérelmező részére (a továbbiakban: céginformáció
szolgáltatás).
12. A Megállapodás alapján a Céginformációs Szolgálat a Ctv.-ben és a Cégszolgálati rendeletben
céginformációként meghatározott információt (a továbbiakban: Céginformáció) számítógépes
hálózat útján, online módon szolgáltatja a Kérelmező számára jogszabályban meghatározott
költségtérítés ellenében.
13. A Ctv. alapján a Céginformációs Szolgálat által a jelen ÁSZF 11.3. pontja szerint kibocsátott,
minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus iratok minősülnek
közokiratnak, a jelen ÁSZF 11.1. és 11.2. pontja szerint kibocsátott elektronikus iratok nem
minősülnek közokiratnak.
14. Amennyiben a Kérelmező a céginformáció-szolgáltatást a 11.1. és 11.2. pont szerint kívánja
igénybe venni, igényét az online számítógépes rendszeren az adatigényléskor jelzi. Amennyiben a
Kérelmező a céginformáció-szolgáltatást 11.3. pont szerinti közokirati formában kívánja igénybe
venni, igényét a cegszolgalat@im.gov.hu címre küldött, minősített elektronikus aláírással ellátott
elektronikus levélben vagy postai úton hivatalos levélben jelzi.
III. Kérelmező jogai és kötelezettségei
15. A Kérelmező a Céginformációkra és a céginformáció-szolgáltatásra a Megállapodás és jelen
ÁSZF-ben foglaltak szerint szerez jogosultságot.
16. Kérelmező a jelen ÁSZF-ben és a Megállapodásban foglaltak szerint jogosult a jelen ÁSZF és a
Megállapodás alapján szolgáltatott Céginformáció (a továbbiakban: Szolgáltatott Céginformáció)
felhasználására.
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17. Kérelmező a Megállapodás alapján kötelezett a Technikai Szolgáltatóval Adattovábbítási
Szerződés megkötésére, kivéve, ha a Kérelmező és Technikai Szolgáltató között a Megállapodás
aláírásakor hatályos Adattovábbítási Szerződés már fennáll. Kérelmező tudomásul veszi, hogy a
céginformáció-szolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges az Adattovábbítási
Szerződés, hatályos Adattovábbítási Szerződés hiányában a Céginformációs Szolgálat
céginformáció-szolgáltatást nem teljesít.
18. Amennyiben a Kérelmező a Szolgáltatott Céginformáción, annak iratán, illetve másolati
példányán bármilyen változatást, illetve módosítást végez, vagy végeztet, illetve a Szolgáltatott
Céginformáció tartalmát Kérelmező nem a szolgáltatott irat, illetve annak másolati példánya útján
használja fel (például: egyes adatok kimásolása), az így megváltoztatott, illetve felhasznált
céginformációval (a továbbiakban: Módosított Céginformáció) kapcsolatban a Céginformációs
Szolgálat nem felel az adatok – jelen ÁSZF 36. pontjában meghatározott – azonosságáért.
19. Kérelmező a Módosított Céginformációval kapcsolatban a Céginformációs Szolgálatot, mint az
adat forrását kizárólag oly módon tüntetheti fel, miszerint a Módosított Céginformáció a
Céginformációs Szolgálat hivatalos adatainak alapul vételével, azonban Kérelmező által
feldolgozva került elkészítésre, és a Módosított Céginformáció nem minősül közhitelesnek.
Amennyiben Kérelmező a jelen pontban foglaltakat megszegi, úgy az abból származó
jogkövetkezményekért teljes felelősség terheli.
20. Amennyiben Kérelmező bármely Céginformációt tartalmazó elektronikus iratot – akár
gondatlanságból, akár szándékosan – oly módon használ fel, illetve változtat meg, hogy az
elektronikus irat, illetve a változtatás vagy felhasználás eredményeként létrejövő irat (például:
Céginformációt tartalmazó elektronikus irat kinyomtatott formája) közokirat látszatát kelti, úgy e
cselekményért való polgári és büntetőjogi felelősség Kérelmezőt terheli.
IV. A Céginformációs Szolgálat jogai és kötelezettségei
21. A Céginformációs Szolgálat – a Megállapodás és jelen ÁSZF alapján – jogosult az V. pontban
meghatározott díjazásra.
22. Kérelmező tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF és Megállapodás nem korlátozza a Céginformációs
Szolgálatnak azon jogát, hogy a Megállapodás tárgyában harmadik személyekkel további
céginformáció-szolgáltatásra irányuló szerződéseket kössön.
23. A Céginformációs Szolgálat a Céginformációs rendelet 11. §-a alapján köteles a jelen ÁSzF-et
honlapján közzétenni.
24. A Céginformációs Szolgálat köteles a Megállapodás és jelen ÁSZF alapján a céginformációszolgáltatás nyújtására a Kérelmező részére.
V. Díjazás, költségek
25. A Kérelmező az általa igénybevett céginformáció-szolgáltatásért a mindenkor hatályos
Cégszolgálati rendeletben, illetve jelen ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott
költségtérítést (a továbbiakban: Költségtérítés) köteles a Céginformációs Szolgálat részére
megfizetni.
26. A Cégszolgálati rendelet módosítási esetén költségtérítés mértékére a jogszabályban rögzített
összeg az irányadó. Céginformációs Szolgálat köteles a Költségtérítésre vonatkozó jogszabályok
módosításáról a Kérelmezőt a módosító jogszabályok kihirdetését követően haladéktalanul
tájékoztatni.
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27. A Kérelmező vállalja, hogy a Költségtérítésre vonatkozó jogszabályok (Ctv., Cégszolgálati
rendelet) változásait önállóan is figyelemmel kíséri, az abban foglaltakat megfelelő időben
megismeri.
28. Az országos hálózatra kiterjedő céginformáció-szolgáltatás igénybevételéhez szükséges
számítógépes rendszer használatára tekintettel Kérelmező minden megkezdett kbyte után bruttó
10,- Ft (azaz bruttó tíz forint) átalánydíjat (a továbbiakban: Átalánydíj) köteles a Céginformációs
Szolgálat részére megfizetni.
29. A Kérelmező és Technikai Szolgáltató közötti Adattovábbítási Szerződés szolgáltatásainak
Kérelmező által fizetendő ellenértékét az Átalánydíj és Költségtérítés összege nem tartalmazza.
VI. Fizetési feltételek
30. A számlázási ciklus a naptári hónapokhoz igazodik. A Céginformációs Szolgálat fogyasztási
jegyzéket vezet a Kérelmező által igénybevett céginformáció-szolgáltatásról. Kérelmező
tudomásul veszi, hogy a fogyasztási jegyzék vezetésére a Technikai Szolgáltató is jogosult.
31. A Céginformációs Szolgálat a tárgyhónapban igénybevett céginformáció-szolgáltatásról
fogyasztási bizonylatot és számlát állít ki, amelyet a tárgyhót követő hónap 15. napjáig Kérelmező
részére megküld.
32. Kérelmező a számlán feltüntetett esedékes havi díj (a tárgyhavi Költségtérítés és Átalánydíj)
összegét köteles a Céginformációs Szolgálat Magyar Államkincstárnál vezetett 1003200001810039-00000000 számú számlájára a számla kézhezvételét követő 8 banki napon belül
átutalni.
33. Amennyiben Kérelmező a számla összegét a számlán feltüntetett teljesítési határnapig a
Céginformációs Szolgálathoz beérkezett levelében írásban vitatja, ennek megalapozottsága esetén
a Céginformációs Szolgálat a helyes összegről új számlát állít ki. A felülvizsgálat eredményéről
szóló írásbeli értesítésnek megfelelően az új számlát, az azon feltüntetett teljesítési határnapig
Kérelmezőnek ki kell egyenlítenie.
34. Amennyiben Kérelmező egy már kiegyenlített számla összegét vitatja írásban, és reklamációja
megalapozott, úgy túlfizetés esetén a Céginformációs Szolgálat a különbözet összegét Kérelmező
részére a következő esedékes díjba beszámítja.
35. A Céginformációs Szolgálatnak a Kérelmező által ki nem egyenlített, vagy késedelmesen
kiegyenlített számla összege, mint pénztartozás után a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi
kamat kétszerese jár a késedelem időszakára vonatkozóan.
VII. Felelősség
36. A Céginformációs Szolgálat felelősséget vállal azért, hogy a Megállapodás alapján a
céginformáció-szolgáltatással közölt adatok a szolgáltatás időpontjában azonosak a
cégbíróságokon elektronikusan nyilvántartott adatokkal, a Céginformációs Szolgálat az adatokat a
szolgáltatáskor nyilvántartott állapota szerint nyújtja a Kérelmező részére, ugyanakkor nem vállal
felelősséget a cégbíróságokon nyilvántartott adatok helyességéért.
37. A Céginformációs Szolgálat nem felelős azért, amennyiben a Cégközlönyben nem kerül
közzétételre valamely adat, amelyet a Céginformációs Szolgálat a céginformáció-szolgáltatás
keretében Kérelmező részére nyújt.
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38. A Céginformációs Szolgálat Módosított Céginformáció esetén nem felelős az adatok 36. pont
szerinti azonosságáért.
VIII. A Megállapodás időtartama, módosítása, megszüntetése
39. Felek a Megállapodást határozatlan időtartamra kötik.
40. Felek a Megállapodást közös megegyezéssel írásban bármikor módosíthatják. A módosítás
kizárólag mindkét fél aláírásával érvényes.
41. Felek a Megállapodást közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik.
42. A Megállapodást bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával 60 napos
felmondási idővel indokolás nélkül felmondhatja.
43. A Megállapodást bármelyik fél – a másik fél súlyos szerződésszegése esetén – a másik félhez
intézett írásbeli nyilatkozattal, rendkívüli felmondással 5 napos felmondási idővel felmondhatja.
44. A Kérelmező részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
44.1. Kérelmező részéről a jelen ÁSZF 18-20. pontjaiban foglaltak megsértése;
44.2. Kérelmező részéről 30 napot meghaladó fizetési késedelem;
44.3. Kérelmező részéről a Céginformációs Szolgálatra nézve hátrányos és jogalap nélküli
nyilatkozatok tétele.
45. Amennyiben a Kérelmező a Költségtérítésre vonatkozó jogszabályok módosulásával
bekövetkezett árváltozás miatt a Megállapodást nem kívánja fenntartani, úgy Kérelmező jogosult a
Megállapodást jelen pontra hivatkozással írásbeli nyilatkozatával a Költségtérítésre vonatkozó
jogszabályok kihirdetését követő 30 napon belül, illetve a jelen ÁSZF 26. pontjában foglalt
tájékoztatás igazolt kézhezvételét követő 30 napon belül, 30 napos felmondási idővel felmondani.
46. Amennyiben Kérelmező a Megállapodás aláírásától számított 30 napon belül neki felróható
módon nem köt Adattovábbítási Szerződést a Technikai Szolgáltatóval – ide nem értve, ha a
Kérelmező és a Technikai Szolgáltató között a Megállapodás aláírásakor hatályos Adattovábbítási
Szerződés fennáll –, úgy a Céginformációs Szolgálat azonnali hatályú írásbeli felmondásra
jogosult.
47. A Megállapodás megszűnése esetén a Kérelmező köteles a Technikai Szolgáltatóval fennálló
Adattovábbítási Szerződését – az Adattovábbítási Szerződés szerinti felmondási idő
figyelembevételével vett – lehető legrövidebb időn belül megszüntetni.
48. A Megállapodás megszűnése esetén Felek a megszűnés időpontját követő 30 napon belül
kötelesek egymással elszámolni.
IX. Egyéb feltételek
49. Felek a Megállapodás teljesítése érdekében egymással kölcsönösen együttműködni kötelesek, az
együttműködés keretében kötelesek a Megállapodás teljesítését befolyásoló minden lényeges
körülményt egymással haladéktalanul közölni kapcsolattartó személyeiken keresztül. Ennek
elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél a felelős.
50. Felek a Megállapodásban kijelölt kapcsolattartók személyében bekövetkező változásról
haladéktalanul kötelesek egymást írásban értesíteni, ennek elmulasztása esetén a kapcsolattartó
személyében bekövetkező változás a felek között nem hatályosul.
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51. A Megállapodás teljesítése során mindennemű értesítést írásban is meg kell erősíteni, és azokat
megküldeni az érdekelt Felek címére. A Felek az értesítéseket telefax, e-mail formában elfogadják
egymástól. Bármely fél által észlelt, a Szerződés szerződésszerű teljesítését lehetetlenné tévő
akadály felmerülése, illetve szerződésmódosítás kezdeményezése esetén az értesítést aláírt
levélben is meg kell erősíteni.
52. Az ÁSZF-ben meghatározott határidők alatt naptári napok értendők.
53. A Felek a Megállapodással kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitáikat elsősorban peren kívül,
békés úton, a felmerülő vitás kérdés másik féllel való írásbeli közlésétől számított 60 napon belül,
tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.
54. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Ctv., az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a Cégszolgálati rendelet,
illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
55. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
8. § (4) bekezdése szerint az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy
kell tekinteni, mintha a Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
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1. számú Melléklet
Céginformáció-szolgáltatásért fizetendő költségtérítés
Céginformáció megnevezése

Céginformáció szolgáltatás
módja
Minősített e-aláírással

Költségtérítés
összege (bruttó)[1]
3000,- Ft

2. Cégkivonat (közokirati
formában)

Minősített e-aláírással

1800,- Ft

3. Cégbizonyítvány
(közokirati formában)

Minősített e-aláírással

1200,- Ft

4. Névjegy (közokirati
formában)

Minősített e-aláírással

900,- Ft

5. Cégmásolat (nem közokirati
formában)

Kérelemre: fokozott biztonságú
e-aláírással,
vagy e-aláírás nélkül
Kérelemre: fokozott biztonságú
e-aláírással,
vagy e-aláírás nélkül
Kérelemre: fokozott biztonságú
e-aláírással,
vagy e-aláírás nélkül
Kérelemre: fokozott biztonságú
e-aláírással,
vagy e-aláírás nélkül

450,- Ft

1. Cégmásolat (közokirati
formában)

6. Cégkivonat (nem közokirati
formában)
7. Cégbizonyítvány (nem
közokirati formában)
8. Névjegy (nem közokirati
formában)

270,- Ft

180,- Ft

90,- Ft

9. Névlista

300,- Ft

10. Cégirat

450,- Ft

11. Beszámoló és azok részei
(papír alapon beadott
beszámolók)

E - aláírás nélkül

Cégiratonként 150,- Ft.

12. Cégfigyelés (Cégszolgálati
rendelet 4. §)

E - aláírás nélkül

Ha azt a cég a rá vonatkozó
tények tekintetében kéri,
valamint, ha az értesítés
megküldését legfeljebb 10 cégre
vonatkozóan kérik, ingyenes,
egyéb esetben cégenként havi
30,- Ft.

___________________________
[1]

A feltüntetett árak bruttó árak, amelyek nem tartalmazzák az Adattovábbítási Szerződés alapján fizetendő
díjakat

7. oldal

