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Az Országgyűlés Informatikai és távközlési bizottsága a Házszabály 94. § (1) bekezdése, valamint a
102. § (1) bekezdése alapján az elektronikus cégeljárásról és a cégiratok elektronikus úton történő
megismeréséről szóló T/4625 . számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

1. A törvényjavaslat 2.'-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a §
szövegének számozása (1) bekezdésre változik:

„(2) A Ctv. 4.$-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3)A Szolgálat elektronikus ügyfélszolgálata a kormányzati ortálon keresztül érhetőel.""

2. A törvényjavaslat 5. §-a az alábbiak szerint módosul :

„5.§

A Ctv. 22.§-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) A cégbejegyzésre irányuló eljárás illetékét és a közzétételi költségtérítést a bejegyzési kérelem
benyújtását követő 2 napon belül - a tanúsítvány számára és a cégjegyzékszámra hivatkozással - a
Szolgálat elektronikus ügyfélszolgálatán a kormányzati portál elektronikusfizetési rendszerén
keresztül elektronikus úton is meg lehet fizetni . A Szolgálat az illeték és a közzétételi költségtérítés
befizetéséről elektronikus igazolást ad ki, és ezzel egyidejűleg értesíti a cégbíróságot az illeték és a
közzétételi költségtérítés befizetéséről. A befizetett illetéknek a Kincstár illetékbeszedési
számlájára, a közzétételi költségtérítésnek pedig az Igazságügyi Minisztérium - külön
jogszabályban meghatározott - számlájára történő átutalásáról a Szolgálat gondoskodik . Az illeték
és a költségtérítés elektronikus úton történő megfizetésének részletes szabályait külön jogszabály
határozza meg .""

Bizottsági módosító javaslat



3. A törvényjavaslat 7.,-ával megállapított Ctv . 48/B.,' (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„488 .§ (1) A jogi képviselő feladata az általa készített okiratok mellett a cégbejegyzési
(változásbejegyzési) kérelem mellékletét képező, nem általa készített okiratok (p1 . tulajdoni lap
másolata, hatósági engedély, a hitelintézet igazolása a pénzbetétek befizetéséről) elektronikus
okirati formába történő átalakítása is . A hatóságok, pénzügyi intézmények vagy más szervek által
kiadott, minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum közvetlenül csatolható a
kérelemhez."

4. A törvényjavaslat 7. §-ával megállapított Ctv. 487C.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„48/C.§ (1) A bejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet és annak mellékleteit a jogi képviselő
elektronikus okirat formájában, elektronikus úton a Szolgálathoz küldi meg . Az eljárási illetéket és
a közzétételi költségtérítést a jogi képviselő a cég nevében fizeti meg elektronikus úton, a Szolgálat
elektronikus ügyfélszolgálatán a kormányzati portál elektronikus fizetési rendszerén keresztül a
bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem benyújtásával egyidejűleg, vagy az megfizethető később, a
48/A.§ (1) bekezdése szerinti elektronikus úton megküldött tanúsítvány kézhezvételét követő 2
napon belül, a tanúsítvány számára és a cégjegyzékszámra hivatkozással . A befizetett illetéknek a
Kincstár illetékbeszedési számlájára, a közzétételi költségtérítésnek pedig az Igazságügyi
Minisztérium - külön jogszabályban meghatározott - számlájára történő átutalásáról a Szolgálat
gondoskodik."

5. A törvényjavaslat 7. §-ával megállapított Ctv. 48/E. §-a az alábbiak szerint módosul :

„48/E.§ (1) Az elektronikus úton feldolgozott cégiratokról a cégbíróságtól - illeték ellenében -
hiteles vagy nem hiteles elektronikus másolat is kérhető . A másolat iránti kérelem benyújtható
írásban vagy - akormányzati portálon keresztül, a Szolgálat elektronikus ügyfélszolgálata útján -
elektronikus úton. A cégbíróság a kérelemre - a kérelemben foglaltaknak megfelelően - a másolatot
elektronikus úton vagy írásban küldi meg, illetve adja ki . Ha a kérelemből más nem következik,
elektronikus okiratként a cégbíróság a cégirat nem hiteles másolatát küldi meg .
(2) Az elektronikus úton feldolgozott cégiratokról a Szolgálattól - külön jogszabályban
meghatározott költségtérítés ellenében - hiteles vagy nem hiteles elektronikus másolat is kérhető . A
másolat iránti kérelem benyújtható írásban vagy - a kormányzati portálon keresztül, a Szolgálat
elektronikus ügyfélszolgálatán- elektronikus úton. A Szolgálat a kérelemre - a kérelemben
foglaltaknak megfelelően - a másolatot elektronikus úton vagy írásban küldi meg, illetve adja ki. Ha
a kérelemből más nem következik, elektronikus okiratként a Szolgálat a cégirat nem hiteles
másolatát küldi meg .
(3) Az elektronikus úton benyújtott kérelmeket legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással
kell ellátni. A cégjegyzék adatairól kiállított elektronikus okiratot, továbbá a cégiratok hiteles
elektronikus másolatát a cégbíróság, illetve a Szolgálat minősített elektronikus aláírással látja el . A
cégbíróság és a Szolgálat által a cégjegyzék adatairól, illetve a cégiratokról kiállított, minősített
elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat közokiratnak minősül (elektronikus közokirat) . A
cégiratokról készült elektronikus közokirat kiállításával a cégbíróság, illetve a Szolgálat tanúsítja,
hogy a másolatként megküldött elektronikus okirat tartalma megegyezik az eredeti okiratéval .
(4) Ha a kérelmet elektronikus úton terjesztik elő, az (1) bekezdésben meghatározott illetéket,
illetve a (2) bekezdésben meghatározott költségtérítést a kormányzati portál elektronikus fizetési
rendszerén keresztül kell a Szolgálat elektronikus ügyfélszolgálatán [elektronikus úton kell]
megfizetni. A befizetett illetéknek a Kincstár illetékbeszedési számlájára, a költségtérítésnek pedig
az Igazságügyi Minisztérium - külön jogszabályban meghatározott - számlájára történő átutalásáról
a Szolgálat gondoskodik."



Indokolás

A módosító csomag az egységes kormányzati elektronikus ügyintézés megteremtését szolgálja . Az

egységes Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat léte, annak az Internethez egy ponton (de nem

egy úton) történő megfelelő kapacitású csatlakozása lehetővé teszi, a kormányzati hálózat

biztonsága pedig megköveteli, hogy a kormányzati hálózat egyetlen jól védett kapuval (kormányzati

elektronikus kapu) csatlakozzék az Internet nem ellenőrizhető hálózatához .

A hálózati logika mellett az állampolgárok kényelme és biztonsága megköveteli, hogy valamennyi

kormányzati elektronikus szolgáltatás (beleértve az információs szolgáltatásokat és a befizetési

lehetőségeket is) egyetlen kapun át legyen elérhető - megvalósuljon elektronikusan is az

egyablakos ügyintézés .

Nincs indoka annak, hogy jelentős költséggel egy újabb portált kelljen kialakítani erre a célra .

Amennyiben a Céginformációs Szolgálat szolgáltatásai bővülnek, ezek számára is van lehetőség a

kormányzati portálon a megjelenésre .

A kormányzati portálon elérhető szolgáltatások mellett már jelenleg is egy sor szolgáltatás

próbaüzemel, és előkészítés alatt áll az elektronikus fizetési rendszer kidolgozása is.

Gazdaságossági szempontból elfogadhatatlan lenne több párhuzamos (fizetési) rendszer kiépítése . E

gondolatok átvezetését szolgálja a módosító csomag .

Hasonlóképpen az elektronikus ügyintézés akadályait csökkenteni hivatott az a módosítás, amely az

esetleg rendelkezésre álló megfelelő biztonságú elektronikus dokumentumok közvetlen csatolását is

lehetővé teszi .

Budapest, 2003. szeptember 30.

Rogán Antal
elnök


