7. melléklet a …/2018. (…) IM rendelethez
„1. A Ctv. 26. § (1) bekezdés f) pontja szerinti adatok bejelentésére szolgáló űrlap
Értesítés a cégbíróság részére a cégjegyzékbe bejegyzendő, a jogerős bejegyző végzés hatályon
kívül helyezése iránti perindítás tényéről és a per befejezéséről
1. Értesítést küldő bíróság megnevezése
2. Az érintett cég adatai
2.1. Cégneve
2.2. Cégjegyzékszáma
2.3. Székhelye
3. Jogerős bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per kezdeményezése esetén
3.1 A per tárgyát képező cégbírósági végzés száma
3.2. Az elsőfokú bíróság megnevezése
3.3 Az elsőfokú eljárás bírósági ügyszáma
3.4 A per megindításának dátuma
4. Jogerős bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti induló per befejezése esetén
4.1. A perindítás tényének a cégjegyzékben feltüntetett rovat és alrovat sorszáma: 29/ ___
4.2. Ha az eljárás első fokon jogerőre emelkedett
4.2.1. Az első fokú bíróság megnevezése
4.2.2. Az elsőfokú eljárás bírósági ügyszáma
4.2.3. A jogerő időpontja
4.3. Ha az eljárás másodfokon emelkedett jogerőre
4.3.1. A másodfokú bíróság megnevezése
4.3.2. A másodfokú eljárás bírósági ügyszáma
4.3.3. A jogerő időpontja
5. Keltezés
2. A Ctv. 26. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adatok bejelentésére szolgáló űrlap
Értesítés a cégbíróság részére a cégjegyzékbe bejegyzendő, cégalapítás vagy létesítő okirat
módosítása érvénytelenségének megállapítása iránti perindítás tényéről és a per befejezéséről
1. Értesítést küldő bíróság megnevezése
2. Az érintett cég adatai
2.1. Cégneve
2.2. Cégjegyzékszáma
2.3. Székhelye
3. A létesítő okirat vagy módosítása érvénytelenségének megállapítása iránti per kezdeményezése
esetén
3.1. A per tárgyát képező létesítő okirat kelte
3.2. Az első fokú bíróság megnevezése
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3.3. Az elsőfokú eljárás bírósági ügyszáma
3.4. A per megindításának dátuma
4 A létesítő okirat vagy módosítása érvénytelenségének megállapítása iránti per befejezése esetén
4.1. A perindítás tényének a cégjegyzékben feltüntetett rovat és alrovat sorszáma: 30/ ___
4.2. Ha az eljárás első fokon jogerőre emelkedett
4.2.1. Az első fokú bíróság megnevezése
4.2.2. Az elsőfokú eljárás bírósági ügyszáma
4.2.3. A jogerő időpontja
4.3. Ha az eljárás másodfokon emelkedett jogerőre
4.3.1. A másodfokú bíróság megnevezése
4.3.2. A másodfokú eljárás bírósági ügyszáma
4.3.3. A jogerő időpontja
5. Keltezés
3. A Ctv. 26. § (1) bekezdés h) pontja szerinti adatok bejelentésére szolgáló űrlap
Értesítés a cégbíróság részére a cégjegyzékbe bejegyzendő, cég által hozott határozat
felülvizsgálata iránti perindítás tényéről és a per befejezéséről
1. Értesítést küldő bíróság megnevezése
2. Az érintett cég adatai
2.1. Cégneve
2.2. Cégjegyzékszáma
2.3. Székhelye
3. A cég által hozott határozat felülvizsgálata iránti per kezdeményezése esetén
3.1. A per tárgyát képező határozat száma
3.2. Az első fokú bíróság megnevezése
3.3. Az elsőfokú eljárás bírósági ügyszáma
3.4. A per megindításának dátuma
4 A cég által hozott határozat felülvizsgálata iránti per befejezése esetén
4.1. A perindítás tényének a cégjegyzékben feltüntetett rovat és alrovat sorszáma: 31/ ___
4.2. Ha az eljárás első fokon jogerőre emelkedett
4.2.1. Az első fokú bíróság megnevezése
4.2.2. Az elsőfokú eljárás bírósági ügyszáma
4.2.3. A jogerő időpontja
4.3. Ha az eljárás másodfokon emelkedett jogerőre
4.3.1. A másodfokú bíróság megnevezése
4.3.2. A másodfokú eljárás bírósági ügyszáma
4.3.3. A jogerő időpontja
4.4. A cég által hozott határozat felfüggesztésére sor került/nem került sor
5. Keltezés
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4. A Ctv. 26. § (1) bekezdés m) pontja szerinti adatok bejelentésére szolgáló űrlap
Értesítés a cégbíróság részére a cégjegyzékbe bejegyzendő, a cég tartozásaiért való korlátlan
felelősség megállapításáról
1. Értesítést küldő bíróság megnevezése
2. Az érintett cég adatai
2.1. Cégneve
2.2. Cégjegyzékszáma
2.3. Székhelye
3.1.A tagot/képviselőt tartalmazó rovat és alrovat száma
3.2. Ha az eljárás első fokon jogerőre emelkedett
3.2.1. Az első fokú bíróság megnevezése
3.2.2. Az elsőfokú eljárás bírósági ügyszáma
3.2.3. Az elsőfokú döntés kelte
3.2.3. A jogerő időpontja
3.3. Ha az eljárás másodfokon emelkedett jogerőre
3.3.1. A másodfokú bíróság megnevezése
3.3.2. A másodfokú eljárás bírósági ügyszáma
3.3.3. A másodfokú döntés kelte
3.3.4. A jogerő időpontja
4. Keltezés
5. A Ctv. 26. § (1) bekezdés i) pontja szerinti adatok bejelentésére szolgáló űrlap (végrehajtás
elrendelése)
Értesítés a cégbíróság részére a cég elleni, a cégjegyzékbe bejegyzendő végrehajtás elrendeléséről
és megszűnéséről
1. Értesítést küldő bíróság/közjegyző/végrehajtó/adóhatóság megnevezése
2. Az érintett cég adatai
2.1. Cégneve
2.2. Cégjegyzékszáma
2.3. Székhelye
3. A végrehajtás elrendelésének adatai
3.1. A végrehajtás ügyszáma
3.2. A végrehajtást elrendelő bíróság/közjegyző/adóhatóság megnevezése
3.3. A végrehajtó/végrehajtást foganatosító szerv neve (cégneve)
3.4. A végrehajtó székhelye (szolgálati helye), a végrehajtást foganatosító szerv címe
3.5. A végrehajtás elrendelésének dátuma
4. A végrehajtás megszűnésének adatai
4.1. A végrehajtás elrendelésének adatai a cégjegyzékben (rovat és alrovat sorszáma) 33/__
4.2. A végrehajtás elrendelésének ügyszáma
4.3. A végrehajtás megszűnésének dátuma
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5. Keltezés
6. A Ctv. 26. § (1) bekezdés i) pontja szerinti adatok bejelentésére szolgáló űrlap (biztosítási
intézkedés elrendelése)
Értesítés a cégbíróság részére a cég elleni, a cégjegyzékbe bejegyzendő biztosítási intézkedés
elrendeléséről és megszűnéséről
1. Értesítést küldő bíróság/közjegyző/végrehajtó/adóhatóság megnevezése
2. Az érintett cég adatai
2.1. Cégneve
2.2. Cégjegyzékszáma
2.3. Székhelye
3. A biztosítási intézkedés elrendelésének adatai
3.1. A biztosítási intézkedés ügyszáma
3.2. A biztosítási intézkedést elrendelő bíróság/közjegyző/adóhatóság megnevezése
3.3. A végrehajtó/végrehajtást foganatosító szerv neve (cégneve)
3.4. A végrehajtó székhelye (szolgálati helye), a végrehajtást foganatosító szerv címe
3.5. A végrehajtás megkezdésének dátuma
4. A biztosítási intézkedés megszűnésének adatai
4.1. A biztosítási intézkedés elrendelésének adatai a cégjegyzékben (rovat és alrovat sorszáma)
34/__
4.2. A biztosítási intézkedés elrendelésének ügyszáma
4.3. A biztosítási intézkedés megszűnésének dátuma
5. Keltezés
7. A Ctv. 26. § (1) bekezdés j) pontja szerinti adatok bejelentésére szolgáló űrlap
Értesítés a cégbíróság részére a cég tagja vagyoni részesedésének lefoglalásáról
1. Értesítést küldő bíróság/közjegyző/végrehajtó/adóhatóság megnevezése
2. Az érintett cég adatai
2.1. Cégneve
2.2. Cégjegyzékszáma
2.3. Székhelye
3. A tag adatai
3.1. Ha a tag természetes személy
3.1.1. A tag neve
3.1.2. Születési ideje
3.1.3. Anyja neve
3.1.4. Lakcíme
3.2. Ha a tag nem természetes személy
3.2.1. A tag megnevezése
3.2.2. Cégjegyzékszáma vagy nyilvántartása száma
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3.2.3. Székhelye
3.3. Ha a tag a cégjegyzékben fel van tüntetve
3.3.1. A tag adatait tartalmazó rovat és alrovat sorszáma
4. A foglalás adatai
4.1. A végrehajtás ügyszáma
4.2. A végrehajtó neve (cégneve)
4.4. A végrehajtó székhelye (szolgálati helye)
4.5. A vagyoni részesedés lefoglalásának időpontja
5. A foglalás feloldásának adatai
5.1. A foglalás adatai a cégjegyzékben (rovat és alrovat sorszáma) 35/__
5.2. A foglalás feloldásának időpontja
6. Keltezés
8. A Ctv. 26. § (1) bekezdés j) pontja szerinti adatok bejelentésére szolgáló űrlap
Értesítés a cégbíróság részére a cég tagja (részvényese) vagyoni részesedésére vonatkozóan a
büntetőeljárásban alkalmazott zár alá vételről
1. Értesítést küldő bíróság/ügyészség/nyomozó hatóság/végrehajtó megnevezése
2. Az érintett cég adatai
2.1. Cégneve
2.2. Cégjegyzékszáma
2.3. Székhelye
3. A kényszerintézkedéssel érintett tag adatai
3.1. Ha a tag természetes személy
3.1.1. A tag neve
3.1.2. Születési ideje
3.1.3. Anyja neve
3.1.4. Lakcíme
3.2. Ha a tag nem természetes személy
3.2.1. A tag megnevezése
3.2.2. Cégjegyzékszáma vagy nyilvántartása száma
3.2.3. Székhelye
3.3. Ha a tag a cégjegyzékben fel van tüntetve
3.3.1. A tag adatait tartalmazó rovat és alrovat sorszáma
4. A kényszerintézkedés (zár alá vétel) elrendelésének adatai
4.1. A kényszerintézkedést elrendelő elsőfokú határozatot hozó bíróság, ügyészség, nyomozó
hatóság megnevezése
4.2. A határozat száma
4.3. A határozat kelte
4.4. Ha a zár alá vételt meghatározott összeg biztosítása érdekében rendelték el, az összeg
megjelölése
4.4.1. A bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság a zár alá vételt a fenti üzletrészre
.................................................forint erejéig elrendelte.
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5. A kényszerintézkedés (zár alá vétel) feloldásának adatai
5.1. A zár alá vétel elrendelése tényének a cégjegyzékben feltüntetett rovat és alrovat sorszáma: 35/
___
5.2. Ha az eljárás első fokon véglegessé vált vagy további jogorvoslattal nem támadható
5.2.1. Az első fokú bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság megnevezése
5.2.2. A határozat száma
5.2.3. A véglegessé válás időpontja
5.3. Ha az eljárás másodfokon vált véglegessé
5.3.1. A másodfokon eljáró bíróság, ügyészség megnevezése
5.3.2. A határozat száma
5.3.3. A véglegessé válás időpontja
6. Keltezés
9. A Ctv. 26. § (1) bekezdés k) pontja szerinti adatok bejelentésére szolgáló űrlap
Értesítés a cégbíróság részére jogi személlyel szemben alkalmazandó büntetőjogi intézkedésről
1. Értesítést küldő nyomozó hatóság/ügyészség megnevezése
2. Az intézkedés felmerülésével érintett cég adatai
2.1. Cégneve
2.2. Cégjegyzékszáma
2.3. Székhelye
3. A jogi személlyel szemben olyan eljárás megindulásának bejelentése, melyben büntetőjogi
intézkedés alkalmazásának lehet helye
3.1. A büntetőeljárást (nyomozást) elrendelő nyomozó hatóság/ügyészség megnevezése
3.2. A nyomozó hatóság/ügyészség határozatának száma
3.3. A nyomozó hatóság/ügyészség határozatának kelte
3.4. Ha a jogi személlyel szemben zár alá vétel elrendelésére került sor, a zár alá vétel
elrendelésével összefüggő adatok
3.4.1. A kényszerintézkedést elrendelő elsőfokú határozatot hozó bíróság, nyomozó hatóság,
ügyészség megnevezése
3.4.2. A határozat száma
3.4.3. A határozat kelte
3.4.4. A bíróság a zár alá vételt …………………….. forint erejéig elrendelte.
4. Ha a jogi személlyel szemben zár alá vétel elrendelésére került sor, a zár alá vétel elrendelésével
összefüggő adatok
4.1. A kényszerintézkedést elrendelő elsőfokú határozatot hozó bíróság, nyomozó hatóság,
ügyészség megnevezése
4.2. A határozat száma
4.3. A határozat kelte
4.4. A bíróság a zár alá vételt …………………….. forint erejéig elrendelte.
4.5. Ha a cégjegyzék a büntetőjogi intézkedéssel összefüggésben már bejegyzést tartalmaz, akkor a
cégjegyzékben feltüntetett rovat és alrovat sorszáma 37/__
5. A zár alá vétel feloldásának adatai
5.1. Ha a cégjegyzék a büntetőjogi intézkedéssel összefüggésben már bejegyzést tartalmaz, akkor a
cégjegyzékben feltüntetett rovat és alrovat sorszáma 37/__
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5.2. Ha az eljárás első fokon véglegessé vált vagy további jogorvoslattal nem támadható
5.2.1. Az első fokú bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság megnevezése
5.2.2. A határozat száma
5.2.3. A véglegessé válás időpontja
5.3. Ha az eljárás másodfokon vált véglegessé
5.3.1. A másodfokon eljáró bíróság, ügyészség megnevezése
5.3.2. A határozat száma
5.3.3. A véglegessé válás időpontja
6. Az eljárás befejezésének adatai
6.1. Ha a cégjegyzék a büntetőjogi intézkedéssel összefüggésben már bejegyzést tartalmaz, akkor a
cégjegyzékben feltüntetett rovat és alrovat sorszáma 37/__
6.2. A büntetőeljárás megszüntetésének adatai, ha intézkedés alkalmazására nem került sor
6.2.1. Az eljáró nyomozó hatóság/ügyészség megnevezése
6.2.2. A nyomozó hatóság/ügyészség határozatának száma
6.2.3. A nyomozó hatóság/ügyészség határozatának kelte
6.2.4.1. A jogi személlyel szemben büntetőjogi intézkedés alkalmazásának feltételei nem állnak
fenn
6.2.4.2. A büntetőeljárás (nyomozás) megszüntetésére vagy felfüggesztésére került sor.
6.2.4.3. A büntetőeljárás (nyomozás) megszüntetése vagy felfüggesztése mellett a nyomozó
hatóság/ügyész a céggel szemben intézkedés alkalmazását indítványozta.
6.3. A büntetőeljárás megszüntetésének adatai, ha intézkedés alkalmazására került sor
6.3.1. Az intézkedést elrendelő bíróság megnevezése
6.3.2. A bírósági határozat ügyszáma
6.3.3. A bírósági határozat kelte
6.3.4. Az intézkedés típusa:
6.3.4.1. A cég nem végezhet nyilvános felhívás alapján betétgyűjtést.
6.3.4.2. A cég nem vehet részt közbeszerzési eljárásban.
6.3.4.3. A cég nem köthet koncessziós szerződést.
6.3.4.4. A cég nem minősíthető közhasznú szervezetté.
6.3.4.5. A cég nem részesülhet központi vagy helyi önkormányzati költségvetés, elkülönített állami
pénzalapok, külföldi állam, az Európai Közösségek vagy más nemzetközi szervezet által
céljelleggel nyújtott támogatásban.
6.3.4.6. A cég ………………………….. tevékenységet nem folytathat.
6.3.5. Az intézkedés időtartama
6.3.6. Ha a határozat első fokon véglegessé vált vagy további jogorvoslattal nem támadható, a
véglegessé válás időpontja
7. Keltezés
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