
Gyakran ismételt kérdések 
 

Itt megtalálhatja azokat a tipikus kérdéseket, amelyek a cégek közvetlen közleményeihez 

tartozó közleménytípusok elkészítésénél felmerülhetnek.  

 

I. Általános kérdések 

 

1. Milyen számlaszámra kell megfizetni a közzétételi költségtérítést? 

Az Igazságügyi Minisztérium számlaszáma: 10032000-01810039-00000000, erre a számlára 

kell megfizetni a közzétételi költségtérítés összegét, mely egy alkalommal történő közzététel 

esetén 15 000 Ft, kétszeri megjelenés esetén 30 000 Ft. 

Nem kizárólag a közzétételre kötelezett cég fizetheti meg a költségtérítés összegét, a 

közlemény rovatban azonban a cég cégjegyzékszámán kívül a cég nevét is fel kell tüntetni. 

 

2. Kell-e csatolnom meghatalmazást? 

A cég a változásbejegyzési eljárásában felhasználandó közleményét jogi képviselő útján 

küldheti meg.  

 

 

II. Egyes közleménytípusokra vonatkozó információk 

 

Az egyes közleménytípusokkal összefüggésben az alábbiakra hívjuk fel a figyelmüket: 

 

 

1. Egyszerűsített végelszámolás 

 

 2018. június 30-a után egyszerűsített végelszámolásáról szóló közleményt a cég nem 

jelentethet meg. 2018. július 1. napja után már csak az állami adó- és vámhatóság felé a 

18T201T – módosított – űrlapon lehet bejelenteni az egyszerűsített végelszámolás 

kezdetét.   

 Azoknál az egyszerűsített végelszámolásoknál, amelyeknél az egyszerűsített 

végelszámolás kezdete még a Cégközlönyben került meghirdetésre, az egyszerűsített 

végelszámolás megszüntetéséről és továbbműködéséről a cégnek a Cégközlönyben kell 

közleményt megjelentetnie. 

 A közleményt egy alkalommal kell megjelentetni, így a költségtérítés összege: 15.000,-

Ft.  

 A közleményben fel kell tüntetni a cég adószámát. 

 

 

2. Átalakulás 

 

 Az átalakulásnak nincs módja (helytelen tehát az, ha a közleményben megjelöli, hogy az 

átalakulás módja társasági formaváltás), az átalakulás az új Ptk. hatályba lépése óta 

kizárólag a formaváltást jelenti. Az egyesülés és a szétválás nem tekinthető 

átalakulásnak, annak ellenére sem, hogy a Ptk., a Ctv. és az Átalakulási törvény is az 

átalakulás egyes szabályait rendeli alkalmazni az egyesülésre és a szétválásra. 



 Amennyiben a létrejövő társaság részvénytársaság, a közleményben már nem kell 

megadni a részvények fajtáját (osztályát) és névértékét, azonban ha a közleményben 

mégis szerepel, azt a Lektorátus nem törli a közleményből.  

 A vagyonmérleg-tervezetek a közleményben szerkeszthető formában szerepelhetnek, 

kép formátumban nem lehet beilleszteni a mérlegeket, mert azokat a Lektorátus nem 

tudja szerkeszteni. 

 A vagyonmérleg-tervezeteknél fel kell tüntetni, hogy az értékek Ft-ban, e Ft-ban, esetleg 

más pénznemben kerültek megadásra; 

 A vagyonmérleg-tervezetnél az eszközök és források – rendezés, különbözet – 

"összesen" soroknak egyeznie kell (sok esetben ezek az adatok nem azonosak a két 

oldalon). 

 A vagyonmérleg-tervezeteket a számviteli törvény 1. számú melléklete szerint kell 

elkészíteni, valamint minden olyan sort fel kell tüntetni a vagyonmérleg-tervezetben, 

melynek értéke nem nulla. 

 A számviteli törvény 140. § (1) bekezdése értelmében a létrejövő (jogutód, 

továbbműködő) gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének a létrejövő (jogutód, 

továbbműködő) gazdasági társaság vagyonát tartalmazó oszlopában a saját tőke 

tételében jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék, illetve lekötött tartalék 

tételek szerepel, és csak pozitív összegekkel. A mérleg szerinti eredmény a 136. § (8) 

bekezdése értelmében az eredménytartalékba kell átvezetni. 

 a hitelezői felhívás helyes szövege szerint a lejárt követelések után is érvényesíthető 

biztosíték iránti igény: 

A társaság felhívja hitelezőit, hogy a közlemény első közzétételét megelőzően keletkezett 

[le nem járt] követeléseik erejéig biztosítékra tarthatnak igényt, mely igényüket a 

közlemény második közzétételét követő 30 napon belül jelenthetik be a társaságnak. 

 Hitelezői felhívást minden esetben közzé kell tenni, azonban a cég nyilatkozhat úgy, 

hogy álláspontja szerint biztosítékadásra nem köteles. 

 A közleményt két alkalommal, egymást követő lapszámban kell megjelentetni, így a 

költségtérítés összege: 30.000,-Ft. 

 

 

3. Egyesülés 

 

 Egyesülés esetén a közzététel kezdeményezésére az az egyesüléssel érintett jogi személy 

köteles, amelyet erre az egyesülő jogi személyek maguk közül kijelölnek, azaz egyesülés 

esetén egy társaság teszi közzé a közleményt. 

 Egyesülési és szétválási közleményben nem szerepelhet szinonimaként az átalakulás (a 

hitelezői felhívásban sem), az új Ptk. már nem használja gyűjtőfogalomként az 

átalakulást, az átalakulás kizárólag a formaváltást jelenti. Az egyesülés és a szétválás 

nem tekinthető átalakulásnak, annak ellenére sem, hogy a Ptk., a Ctv. és az Átalakulási 

törvény is az átalakulás egyes szabályait rendeli alkalmazni az egyesülésre és a 

szétválásra. 



 Amennyiben a létrejövő társaság részvénytársaság, a közleményben már nem kell 

megadni a részvények fajtáját (osztályát) és névértékét, azonban ha a közleményben 

mégis szerepel, azt a Lektorátus nem törli a közleményből. 

 A vagyonmérleg-tervezetek a közleményben szerkeszthető formában szerepelhetnek, 

kép formátumban nem lehet beilleszteni a mérlegeket, mert azokat a Lektorátus nem 

tudja szerkeszteni. 

 A vagyonmérleg-tervezeteknél fel kell tüntetni, hogy az értékek Ft-ban, e Ft-ban, esetleg 

más pénznemben kerültek megadásra; 

 A vagyonmérleg-tervezetnél az eszközök és források "összesen" soroknak egyeznie kell 

(sok esetben ezek az adatok nem azonosak a két oldalon). 

 A vagyonmérleg-tervezeteket a számviteli törvény 1. számú melléklete szerint kell 

elkészíteni, valamint minden olyan sort fel kell tüntetni a vagyonmérleg-tervezetben, 

melynek értéke nem nulla. 

 A számviteli törvény 140. § (1) bekezdése értelmében a létrejövő (jogutód, 

továbbműködő) gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének a létrejövő (jogutód, 

továbbműködő) gazdasági társaság vagyonát tartalmazó oszlopában a saját tőke 

tételében jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék, illetve lekötött tartalék 

tételek szerepel, és csak pozitív összegekkel. A mérleg szerinti eredmény a 136. § (8) 

bekezdése értelmében az eredménytartalékba kell átvezetni. 

 a hitelezői felhívás helyes szövege szerint a lejárt követelések után is érvényesíthető 

biztosíték iránti igény: 

A társaság felhívja hitelezőit, hogy a közlemény első közzétételét megelőzően keletkezett 

[le nem járt] követeléseik erejéig biztosítékra tarthatnak igényt, mely igényüket a 

közlemény második közzétételét követő 30 napon belül jelenthetik be a társaságnak. 

 Hitelezői felhívást minden esetben közzé kell tenni, azonban a cég nyilatkozhat úgy, 

hogy álláspontja szerint biztosítékadásra nem köteles. A hitelezői felhívás 

megszövegezésekor sem használható az „átalakulás”, és a felhívást úgy kell megadni, 

hogy az minden érintett, már bejegyzett cégre és hitelezőjére megfelelően vonatkozzon.  

 A közleményt két alkalommal, egymást követő lapszámban kell megjelentetni, így a 

költségtérítés összege: 30.000,-Ft. 

 

 

4. Szétválás 

 

 Szétválási és egyesülési közleményben nem szerepelhet szinonimaként az átalakulás (a 

hitelezői felhívásban sem), az új Ptk. már nem használja gyűjtőfogalomként az átalakulást, 

az átalakulás kizárólag a formaváltást jelenti. Az egyesülés és a szétválás nem tekinthető 

átalakulásnak, annak ellenére sem, hogy a Ptk., a Ctv. és az Átalakulási törvény is az 

átalakulás egyes szabályait rendeli alkalmazni az egyesülésre és a szétválásra. 

 Szétválás esetén a fennmaradó társaság is jogutód társaság, így a fennmaradó társaság 

vonatkozásában is meg kell adni a szükséges adatokat (neve, székhelye, a létesítő okirat 

módosításának napja, főtevékenységei, vezető tisztségviselője és nyitó vagyonmérlege), a 

létesítő okirat módosítását is fel kell tüntetni a közleményben, vagy utalni kell arra, hogy a 

létesítő okirat módosítására nem került sor. 



 A vagyonmérleg-tervezetek a közleményben szerkeszthető formában szerepelhetnek, 

kép formátumban nem lehet beilleszteni a mérlegeket, mert azokat a Lektorátus nem tudja 

szerkeszteni. 

 A vagyonmérleg-tervezeteknél fel kell tüntetni, hogy az értékek Ft-ban, e Ft-ban, esetleg 

más pénznemben kerültek megadásra; 

 A vagyonmérleg-tervezetnél az eszközök és források "összesen" soroknak egyeznie kell 

(sok esetben ezek az adatok nem azonosak a két oldalon). 

 A vagyonmérleg-tervezeteket a számviteli törvény 1. számú melléklete szerint kell 

elkészíteni, valamint minden olyan sort fel kell tüntetni a vagyonmérleg-tervezetben, 

melynek értéke nem nulla. 

 A számviteli törvény 140. § (1) bekezdése értelmében a létrejövő (jogutód, 

továbbműködő) gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének a létrejövő (jogutód, 

továbbműködő) gazdasági társaság vagyonát tartalmazó oszlopában a saját tőke tételében 

jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék, illetve lekötött tartalék tételek 

szerepel, és csak pozitív összegekkel. A mérleg szerinti eredmény a 136. § (8) bekezdése 

értelmében az eredménytartalékba kell átvezetni. 

 Amennyiben a létrejövő társaság részvénytársaság, a közleményben már nem kell 

megadni a részvények fajtáját (osztályát) és névértékét, azonban ha a közleményben 

mégis szerepel, azt a Lektorátus nem törli a közleményből. 

 a hitelezői felhívás helyes szövege szerint a lejárt követelések után is érvényesíthető 

biztosíték iránti igény: 

A társaság felhívja hitelezőit, hogy a közlemény első közzétételét megelőzően keletkezett 

[le nem járt] követeléseik erejéig biztosítékra tarthatnak igényt, mely igényüket a 

közlemény második közzétételét követő 30 napon belül jelenthetik be a társaságnak. 

 Hitelezői felhívást minden esetben közzé kell tenni, azonban a cég nyilatkozhat úgy, hogy 

álláspontja szerint biztosítékadásra nem köteles. A hitelezői felhívás megszövegezésekor 

sem használható az „átalakulás” szó.  

 A közleményt két alkalommal, egymást követő lapszámban kell megjelentetni, így a 

költségtérítés összege: 30.000,-Ft. 

 Szétválás esetén a közleménynek tartalmaznia kell: 

o  a szétválás módját, 

o  a szétváló gazdasági társaságot megillető jogok és kötelességek megosztására 

vonatkozó megállapodás legfontosabb rendelkezéseit, a megoszlás százalékos 

arányát, 

o azt, hogy a hitelezők hol kaphatnak tájékoztatást a követelésüket érintő 

vagyonmegosztási rendelkezésekről. 

 

 

5. Törzstőke leszállítása 

 

 A törzstőke leszállításról szóló közleményekben fel kell tüntetni a leszállítás utáni 

törzsbetétek nagyságát (tag neve, törzsbetétének összege). 

 Egyértelműen rögzíteni kell a leszállított törzstőke nagyságát (meg kell jelölni a törzstőke 

leszállítás előtti összegét vagy azt az összeget, amellyel a törzstőke csökken, ezen túl a 

törzstőke leszállítás utáni összegét), 



 A közleményt két alkalommal, legalább 30 napos időközzel kell megjelentetni, így a 

költségtérítés összege: 30.000,-Ft. 


