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Jelen hírlevél a 2012. július 1. napján hatályba 

lépett, az egyes családjogi és cégjogi eljárások 

egyszerűsítéséről szóló 2012. évi LXXXV. törvény 

(a továbbiakban: „Módtv.”) cégeljárásról 

rendelkező, a vállalkozások adminisztratív terheit 

csökkentő előírásaira, valamint az igazságügyi és 

közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 

szóló 2012. évi CXVII. törvény 2012. szeptember 

1. napján hatályba lépő, a polgári 

perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 

felülvizsgálati eljárásra vonatkozó szabályait 

módosító rendelkezéseire hívja fel tisztelt 

Olvasóink figyelmét. 

  

I.  A CÉGELJÁRÁST ÉRINTŐ 

VÁLTOZÁSOK 

 

A cégeljárást érintő két legfontosabb újítás az 

aláírás-minta „nagykorúsítása” és on-line 

közvetlen elérhetőségének megteremtése. 

 

I/1.  ALÁÍRÁSI-CÍMPÉLDÁNY VS. 

ALÁÍRÁS MINTA 

 

A Módtv. az aláírási címpéldánnyal bizonyítási 

erő szempontjából azonos szintre emeli az ügyvéd 

által ellenjegyzett aláírás-mintát, így az aláírás-

minták szélesebb körben történő 

felhasználhatóságát egyértelműsíti. A Módtv. 

szerint ugyanis a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 

ellátott címpéldány és az ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás-minta egyaránt bizonyítja azt, 

hogy a cégjegyzésre jogosult a céget miként és 

milyen formában jegyzi.  

 

Megjegyezzük azonban, hogy ügyvéd aláírás-

mintát kizárólag a cégbejegyzési vagy 

változásbejegyzési eljárás során láthat el 

ellenjegyzéssel abban az esetben, amennyiben a 

cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirata 

módosítását is ő készíti és látja el ellenjegyzéssel, 

és az aláírás-minta a cégbejegyzési vagy 

változásbejegyzési kérelem mellékletét képezi. 

 

I/2.  A CÉGJEGYZÉKI ADATOK 

BŐVÜLÉSE 

 

A Módtv. úgy rendelkezik, hogy ha a 

cégbejegyzési, illetve változásbejegyzési 

eljárásban a cég képviselője aláírási címpéldánya 

vagy aláírás-mintája csatolásra került, a 

cégbíróság intézkedik annak a cégjegyzék útján 

való megismerhetőségéről. A cégjegyzékben a 

jövőben feltüntetésre kerül tehát az, ha a cég 

képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás-

mintája benyújtásra került az illetékes 

cégbírósághoz, így a képviseletre jogosult adatai 

mellett található hivatkozásra kattintva letöltés 

útján az közvetlenül is megismerhetővé válik. 

 

Annak ellenére tehát, hogy az aláírási címpéldány 

vagy aláírás-minta cégbírósághoz történő 

benyújtása nem kötelező, a fentiekre tekintettel 

gyakorlati jelentősége miatt mégis ajánlott. A 

közigazgatási hatóságok az előttük kérelemre 

induló eljárásokban – így például a földhivatalok 

előtti eljárásokban is – hivatalból szerzik be ezen 

okiratokat, ezért csatolásuk elmaradása esetén 

nem kerül sor hiánypótlási felhívás kibocsátására. 

Ez idő- és költséghatékonyság szempontjából 

kedvez a gazdasági társaságok számára. 

 

A fenti lehetőség megnyílásához a már létező 

cégek képviselői tehát változásbejegyzési 

eljárásban nyújthatják be aláírási címpéldányukat 

vagy aláírás-mintájukat az illetékes 
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cégbírósághoz. Ha pedig ezen okiratok korábban 

már csatolásra kerültek, akkor a korábban 

benyújtott okiratok ismételten csatolhatók azok 

közvetlenül megismerhetővé tétele érdekében. 

 

II.  A FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁST 

ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK A POLGÁRI 

PEREKBEN 

 

A felülvizsgálat jogerős bírósági ítéletek és egyes 

jogerős végzések elleni, jogszabálysértésen 

alapuló rendkívüli perorvoslat, amelynek 

elbírálása a Kúria hatáskörébe tartozik. 

 

A 2012. szeptember 1-jén hatályba lépő törvényi 

rendelkezések szűkítik majd a felülvizsgálati 

kérelem előterjesztése lehetőségeinek körét. Az új 

szabályozás a polgári/gazdasági, 

közigazgatási/adózási, illetve munkaügyi 

ügycsoportokat érintik. 

 

II/1.  POLGÁRI/GAZDASÁGI ÜGYEK 

 

Az új szabályozás nem teszi majd lehetővé 

felülvizsgálati kérelem előterjesztését: 

 

 a jogerős határozatnak csupán a 

kamatfizetésre, illetve a perköltségre 

vonatkozó rendelkezései ellen; 

 a jogerős határozatnak csupán a teljesítési 

határidőre, a részletfizetésre vonatkozó 

rendelkezései ellen vagy annak 

indokolása ellen; 

 az olyan vagyonjogi ügyben, amelyben a 

felülvizsgálati kérelemben vitatott érték (a 

korábbi egymilliós összeghatárt 

módosítva) a hárommillió forintot nem 

haladja meg; 

 a cég szervei határozatának bírósági 

felülvizsgálata iránt indított perben hozott 

jogerős határozat ellen. 

II/2.  KÖZIGAZGATÁSI/ADÓZÁSI ÜGYEK 

 

Nincs helye felülvizsgálatnak: 

 

 az adóhatóságnál fennálló, továbbá az 

adók módjára behajtandó köztartozásnak 

minősülő fizetési kötelezettséget 

megállapító határozatok ellen,  

 a bírságot kiszabó határozatok ellen, és 

 kisajátítási ügyekben,  

 

ha a közigazgatási hatósági ügyben vagy a 

bírságot kiszabó határozatban megállapított 

fizetési kötelezettség, illetőleg kártalanítási összeg 

az egymillió forintot nem haladja meg. 

 

II/3.  MUNKAVISZONNYAL 

KAPCSOLATOS ÜGYEK 

 

Nincs helye felülvizsgálatnak: 

 

 ha a felülvizsgálati kérelemben vitatott 

érték a minimálbér ötszörösét nem haladja 

meg. 

 

Az előzőekben meghatározott értékhatár alatt is 

helye van azonban felülvizsgálatnak: 

 

 ha a jogviszony keletkezésének, 

módosulásának, megszüntetésének 

jogszerűsége vitás;  

 ha a munkaviszonyból származó 

kötelezettségeknek a munkavállaló által 

történt vétkes megszegése miatt 

alkalmazott jogkövetkezmény vitás; 

 ha a fegyelmi vétség miatt vagy a 

méltatlansági eljárásban alkalmazott 

jogkövetkezmény vitás. 

 

 

A fenti összefoglaló a figyelemfelkeltést szolgálja és nem tekinthető jogi tanácsadásnak. Kérjük, hogy 

konkrét kérdése esetén forduljon bizalommal irodánk szakembereihez: 
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