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Bevezetés
Az OPTEN Kft. céginformációs szolgáltatást üzemeltet az Interneten, amely a www.opten.hu
weblapon érhető el. A rendszer belső Intranet hálózaton is üzemeltethető egy, az OPTEN által
a helyszínre kihelyezett szervernek a felhasználó Intranetes hálózatába való bekapcsolásával.
A lekérdezés ebben az esetben is Internetes böngésző segítségével történik, ezért a két rendszer
között felhasználói szempontból semmilyen különbség nincs. Vannak azonban olyan
információk, amelyeknek felhasználása kizárólag Intranetes rendszeren keresztül történhet.
Ezeket a felhasználói leírásban külön jelezzük.
Az Internetes böngésző Cím sorába a www.opten.hu szöveg begépelése és az Enter billentyű
megnyomása után az alábbi kép jelenik meg a képernyőn:

A Szolgáltatásaink menüpont Díjtalan blokkjában mindenki számára díjtalanul
hozzáférhető szolgáltatások találhatók.
Ezen belül a heti csőd-, felszámolási, valamint végelszámolási eljárás alá került cégek
listáira kattintva az előző héten közzétett csőd- és felszámolási eljárás, valamint az utolsó
Cégközlönyben megjelent végelszámolási eljárás alá került cégek hatályos neve, székhelye,
valamint a kijelölt csődbiztos, felszámoló vagy végelszámoló neve jelenik meg.
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A Cégtár Light menüpontra (a fejlécben vagy a díjtalan szolgáltatások között) kattintva érhető
el a teljes magyarországi cégadatbázis, melyben adott társas vállalkozásra keresve a
legfontosabb cégadatokat tekintheti meg.
Az Szolgáltatások menüpont alatt a Céginformációs szolgáltatások és Mobil szolgáltatások
blokkban az OPTEN Kft. által forgalmazott rendszerek felsorolása látható. Ezekre kattintva
megjelennek az egyes szolgáltatások leírásai.
Az előfizetők részére készült szolgáltatások felhasználásának lehetőségeit a következő
oldalakon foglaljuk össze.
A BELÉPÉS ablak a főoldalon a jobb felső sarokban vagy minden oldalon a fejlécben lévő
Belépés gomb segítségével érhető el. Ez teszi lehetővé előfizetőink számára a szolgáltatások
elérését.
A BELÉPÉSHEZ töltse ki a Felhasználónév és Jelszó mezőket, majd kattintson az OK
gombra, vagy nyomja le az Enter billentyűt.
(Intranetes felhasználás esetén, ha a használat nincs jogosultsági szinthez kötve, akkor ez az
ablak nem jelenik meg, így a bejelentkezési folyamat is elmaradhat.)
A bejelentkezést követően az Irányítópultra érkezik a felhasználó:

Előfizetők részére hozzáférhető szolgáltatások:
(A következőkben részletezett szolgáltatásaink megrendelési lehetőségéről az OPTEN Kft.
ügyfélszolgálata ad felvilágosítást a +36 1 222 3126-os telefonszámon.)
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CÉGTÁR ALAP és KIEGÉSZÍTŐ szolgáltatások
Ezt a szolgáltatást azoknak a cégeknek ajánljuk, akik szeretnék üzleti kockázatukat minimálisra
csökkenteni azáltal, hogy meglévő és leendő üzleti partnereikről minden információt
beszereznek, amely a piacon elérhető.
Ez a rendszer a Magyarországon bejegyzett társas vállalkozások 1989 óta a Cégközlönyben
hivatalosan közzétett adatait; valamint működő és már megszűnt egyéni vállalkozók, non-profit
szervezetek és költségvetési intézmények legfontosabb adatait tartalmazza.
A cégekről minden olyan információ lekérdezhető, amelyet az Igazságügyi Minisztérium a
Cégközlönyben közzétett, illetve amelyeket az OPTEN Kft. tőle kiegészítésként megvásárolt.
Például:
Alakulással kapcsolatos információk:
•
•
•
•
•
•
•
•

alakulás ideje
cég neve, székhelye, telephelyei
alaptőke
tevékenységek
cégjegyzékszám
adószám
cégjegyzésre jogosultak
tulajdonosok

Változások:
Az alakulás témakörben bekövetkezett változások, valamint az újonnan közzétett adatok
cégenként lekérdezhetők. A névváltoztatás és a megszűnés is. A rendszerben megtalálható az
összes, már megszűnt cég adata is.
A Csődtörvény hatálya alá tartozó események:
Ide tartoznak a csőd-, felszámolási-, végelszámolási, törlési eljárások megindulása,
befejeződése, és az ehhez kapcsolódó dátumok, bírói végzések adatai.
Pozitív információk:
•
•
•

tőkeerő,
hosszabb távú stabil működés,
állandóság.

Negatív információk:
•
•
•
•

folyamatban lévő csőd-, felszámolási-, végrehajtási eljárás;
a múltban történt, de már lezárult csőd- (esetleg felszámolási, vagy végrehajtási) eljárás;
névváltoztatás csődeljárás előtt vagy után;
a cég nem létezik, vagy nincs bejegyezve, vagy a bejegyzést visszavonták.
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Frissítés:
Az adatbázis frissítése a Cégközlöny megjelenési gyakoriságához igazodva naponta történik.
Azoknak a végzéseknek a tekintetében (pl. felszámolás, csődeljárás), amelyek az internetes
Cégközlönyben a nap folyamán folyamatosan jelennek meg, naponta többször frissítésre
kerülnek az online rendszerben.
Az Egyéni vállalkozók és Non-profit szervezetek adatbázis frissítése havonta, a költségvetési
intézményeké évente történik.
A Cégtár Online rendszerben elvégezhető műveletek:

1. Keresés / Leválogatás
a) Gyorskereső
Az irányítópulton valamint bármely cég adatlap esetén a fejlécben található gyorskeresővel
cégnévre, adószámra illetve cégjegyzékszámra lehet keresni. A találati lista első néhány eleme
megjelenik egy lenyíló listában, amennyiben itt nem szerepel a keresett elem, a nagyító ikonra
történő kattintással vagy az Enter billentyű leütésével megtekinthető a teljes találati lista.
A gyorskereső beállításai a keresősávban, a fogaskerék ikonra kattintva érhetők el:
•

•

Megszűnt cégek is
A gyorskereső alapvetően nem keres megszűnt cégek között. A beállítással a kereső a
megszűnt cégeket is figyelembe veszi a keresés során.
Minden gazdasági forma
Amennyiben a feltétel be van kapcsolva, a kereső az egyéni vállalkozók és egyéb (nem
a Cégbíróság által nyilvántartott) szervezetek adataiban is keres.

b) Összetett keresés cégre
A bal oldalon elhelyezkedő modul menüben a
keresés ablak:
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ikonra kattintva megjelenik az összetett

Az ablakban a megfelelő menüpontok kinyitásával lehet a keresési, leválogatási
szempontokat beállítani:
1. Általános keresési feltételek
• Szöveges keresés
• Cégforma
• Alapítás dátuma
• Főtevékenység
• Tevékenység
• Kapcsolt vállalkozások
• Export relációk
• Számlaszám
2. Címre keresés
• Címkeresés
• Ország
• Település
• Régiók, megyék kerületek
3. Pénzügyi adatokra vonatkozó keresés
• Alaptőke
• Marketing leválogatások
a) Adózás előtti nyereség
b) Adózás előtti veszteség
c) Mérleg szerinti nyereség
d) Mérleg szerinti veszteség
e) Mérlegfőösszeg
f) Nettó árbevétel
g) Kötelezettség összege
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h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Exportbevétel
Exportbevétel %
Adózás előtti eredmény éves változása
Mérleg szerinti eredmény éves változása
Mérleg főösszeg éves változása
Nettó árbevétel éves változása
Kötelezettség összegének éves változása
Létszámadatok

Az egyes keresési feltételek kezelését a következő oldalakon részletesen ismertetjük.
A Szöveges keresés és a Kapcsolt vállalkozások feltétel kivételével minden feltételre igaz, hogy
egy dobozon belül beállított feltételt vagylagosan, több dobozban beállított feltételt ’és’
kapcsolatként kezel a program.
(Például: keressük azokat a Bt-ket vagy Kft-ket, amelyek mindegyikére igaz az is, hogy
székhelye Nógrád megyében található. Tehát a Cégformánál megjelöljük a Betéti Társaságot
és a Korlátolt Felelősségű Társaságot, a Régiók, megyék, kerületeknél pedig kiválasztjuk
Nógrád megyét.)
Ha minden keresési szempont beállításra került, akkor a Keresés indítása gomb megnyomásával
egy új ablakban azoknak a cégeknek a listája jelenik meg, amelyekre a beállított feltételek
igazak.
Ha túl sok cég felel meg a beállított feltételeknek, és tovább kell szűkíteni a találatokat, akkor
a bal felső sarokban található ’Vissza a keresőhöz’ gombbal eljuthatunk újból a
Keresés/Leválogatás feltételeinek megadásához. Újabb feltételeket állíthatunk be a lista
szűkítéséhez. A korábban beállított feltételek tehát megmaradnak, és jobb oldalt a lenyíló
menüben láthatók, mely kritériumokra történt a szűkítés.
A beállított feltételek többféleképpen törölhetők:
•
•

Jobb oldalt a lenyíló menüben a törölni kívánt feltétel dobozán az ’x’-re kattintva.
Az Összes feltétel törlése gombra kattintva. Ekkor az összes eddig beállított feltétel
törlődik, új feltételek kerülhetnek beállításra.

Az összetett kereső ablak felső részében található beállításokkal az alábbi feltételeket lehet
megadni:
•

•

Megszűnt cégek is
A kereső alapvetően nem keres megszűnt cégek között. A beállítással a kereső a
megszűnt cégeket is figyelembe veszi a keresés során.
Minden gazdasági forma
Amennyiben a feltétel be van kapcsolva, a kereső az egyéni vállalkozók és egyéb (nem
a Cégbíróság által nyilvántartott) szervezetek adataiban is keres.
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A fenti opciók beállíthatóak a részletes feltételek megadásánál is.
Az egyes keresési feltételek részletes leírását itt ismertetjük:
i.

Szöveges keresés

Ez az ablak lehetővé teszi, hogy bármely szót vagy szavakat egy adott társasági szerződési
pontban (rovatban), vagy akár az összes fontos rovatban lehessen keresni.

A doboz felső részén található a keresendő szó/szavak megadására szolgáló rész. Ide kell beírni
azokat a szavakat, amelyeket keresünk. Ha a szavakat egymás mellé írjuk, akkor azokat a
cégeket kapjuk eredményül, amelyek történetében a kiválasztott rovatokban (társasági
szerződési pontokban) mind a két szó szerepel („és” feltétel).
A kereséshez még egyéb feltételek is beállíthatók, ezek a következők:
Megadható, hogy a keresés melyik társasági szerződési pontban (rovatban) történjen. A
kereséshez minimum egy rovatnak bejelölve kell lennie, ha adott meg szót a keresett szavak
mezőbe.
Az Egyéb beállítások gomb megnyomására a lenyíló menüben további paraméterekkel
finomíthatók a keresés feltételei. Ezeknek leírása az egyéb feltételek ablaknál található, itt csak
felsoroljuk őket:
•
•

Csak érvényes adószámmal rendelkező cégek
Csak működő cégek
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•
•
•
•
•
•
•
•
ii.

A feltételeknek NEM megfelelő cégek kiválasztása
Keresés a hatályos adatokban
Keresés a nem hatályos adatokban
Teljes szavas keresés
A szótöredéket a szó elejétől keresse
A megadott szavak egy bejegyzésen belül találhatóak
A szavak sorrendje a megadott szerint szerepeljen
A szavak közvetlen egymás után szerepeljenek
Cégforma

A Cégforma feltételnél lenyíló menüben megjelenik a kiválasztható cégformák felsorolása.
Amennyiben itt bejelöl egy vagy több cégformát, akkor a találatok között azok a cégek
szerepelnek majd, amelyek a bejelölt cégformák közül valamelyiknek megfelelnek.
Itt kiválasztjuk a feltételként szereplő keresendő cégformát úgy, hogy az egér bal gombjával
rákattintunk. Amennyiben több cégformát kell kiválasztani, úgy a CTRL billentyű folyamatos
nyomva tartása közben kell kijelölni az egér bal gombjával a kívánt cégformákat. A kiválasztott
cégformák megjelennek a lista feletti sorban, törlés esetén a feltételt a dobozában található ’x’
segítségével lehet eltávolítani.

A Cégformák megadása ablakban lehetőség van az Egyéni Vállalkozók, Költségvetési
intézmények, Non-profit szervezetek kiválasztására is. Ezek kiválasztása esetén nem
szükséges az egyéb beállításoknál a keresésük engedélyezése.
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iii.

Alapítás dátuma

A cégek alapításának dátuma szerinti keresés egy tól-ig intervallumban történhet.
Eredményként a megadott két napon és a közöttük lévő időintervallumban alakult cégeket
listázza a program.
iv.

Főtevékenység

A Főtevékenység feltétel alatt 4 ablak található. A bal felső ablakban a Központi Statisztikai
Hivatal által kiadott, 2008. január 1-től érvényes ágazatok kerülnek felsorolásra. Mellette az
alágazatok listája található, a bal alsó ablakban pedig a szakágazati (TEÁOR szám) bontás
látható.
A jobb alsó ablak a kattintással kiválasztott szakágazati felsorolásból kiválasztott tevékenységi
köröket mutatja, amely alapján a rendszer elvégzi a keresést.

Az egyes ablakokban található nagyító ikon segítségével lehetősége van szókeresésre. Gépelje
be a keresendő szót, majd az Enter billentyűt leütve az ablakokban csak azok a lehetőségek
jelennek meg, amelyekben a keresett szó szerepel.
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Lehetőség van csak alágazatok jelölésére, ekkor a szakágazatok közül kijelölésre kerülnek az
alágazatba tartozó TEÁOR-ok. Természetesen lehetőség van csak szakágazatok, vagyis
TEÁOR-ok kijelölésére.
Amennyiben itt kiválaszt egy vagy több tevékenységet, akkor a találati listában azok a cégek
szerepelnek, amelyek mindegyikénél a hatályos főtevékenység megfelel valamelyik itt
beállított tevékenységnek.
v.

Tevékenység

A Tevékenység dobozban található beállítások azonosak az előzőleg kifejtett Főtevékenység
feltétellel. Amennyiben itt kiválaszt egy vagy több tevékenységet, akkor a találati listában azok
a cégek szerepelnek, amelyek mindegyikénél a hatályos tevékenységek között szerepel a
beállított kritérium.
vi.

Kapcsolt vállalkozások

Ez a gomb csak akkor választható ki, ha a felhasználó kapott jogosultságot a használatára, mivel
e szolgáltatás használata csak kiegészítő díj fejében lehetséges. E funkció segítségével
megtalálható egy vagy több személynévhez tartozó összes olyan cég, amelyek történetében a
keresett személy vagy személyek valamilyen formában (cégjegyzésre jogosult, tulajdonos,
könyvvizsgáló stb.) szerepelnek. Itt lehet azt is leválogatni, hogy egy adott cég mely más
cégben szerepel tulajdonosként.
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(Megjegyezzük, hogy csak azok között az adatok között tud keresni a program, amelyek a
Cégközlönyben megjelentek, azonban a Cégközlönyben 1998. decembere előtt csak elvétve
jelentek meg a cégek tulajdonosai. Bár az addig bejegyzett cégek többsége azóta már
valamilyen változáson átment, így többségében azoknak a tulajdonos adatai is rendelkezésre
állnak.)
Ha a felhasználó számára az egyéni vállalkozó adatállomány is elérhető, és a ’Minden gazdasági
forma’ opció be van kapcsolva, akkor amennyiben a keresett személynek van egyéni
vállalkozása, a listában annak adatai is szerepelnek.
A keresett nevet a név mezőbe kell begépelni, de ne adja meg a név előtt esetlegesen található
előtagokat, úgymint dr., ifj., özv. stb.
A nagy és kisbetűkre, hosszú és rövid ékezetekre (i-í, o-ó, ö-ő, u-ú, ü-ű) a keresés nem érzékeny.
Ha a keresett név olyannyira általános, hogy túlságosan sok találat keletkezne, akkor érdemes
használni az anyja nevének vagy a lakcímnek a megadását, továbbá az adóazonosító jel vagy a
születési dátum is megadható. Mivel a személyek anyja neve csak 2001–től jelenik meg a
Cégközlönyben, ezért ennek megadásával lehetséges, hogy olyan cég is kiesik a találati listából,
amely ugyan megfelelne a keresett személynek, de nem tették közzé az anyja nevét. Ilyenkor
kiegészítésként a lakcím mező használatát javasoljuk, azt is inkább csak város és utca
megadásával.
A keresés helye külön megjelölhető, tehát lehetőség van arra is, hogy kizárólag a tulajdonosok
között keressük a kívánt nevet. Ehhez a felsorolt rovatok kijelölését kell átalakítani.
Alapértelmezésben a felsorolt rovatok mindegyikében keres a program. A rovatok kijelölésének
megváltoztatását a kiválasztott rovatra való kattintással tudjuk elérni.
Lehetősége van arra, hogy két magánszemély közös cégeire keressen. Ehhez a ’Még egy
személy hozzáadása a kereséshez’ gombra kell kattintani, majd megadni a második személy
nevét. Ebben az esetben más feltételt nem adhat meg, csak azt, hogy milyen tisztséggel
rendelkezik az elsőként begépelt magánszemély.
vii.

Export relációk

Ez a gomb csak akkor választható ki, ha a felhasználó kapott jogosultságot a használatára, mivel
e szolgáltatás használata csak kiegészítő díj fejében lehetséges. Az export relációnál úgy
kerülnek feltüntetésre a választható országok, területek, ahogy azokat a cégek megadták. Így,
ha a felhasználó kiválasztja például az Európai Uniót, akkor abba nem azok a cégek kerülnek
bele, akik az EU valamely országába, pl. Németországba exportálnak, hanem azok, amelyek
azt jelölték meg, hogy az EU-ba exportálnak. Ha minket az érdekel, hogy kik exportálnak az
Európai Unió bármely országába, akkor ki kell jelölni az összes uniós országot, plusz az
Európai Uniót, mert így lesz teljes erre a feltételre a keresés.
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viii.

Számlaszám

Lehetőség van arra, hogy a felhasználó bankszámlaszám, vagy annak egy része alapján
keressen. Nem kötelező megadni a 3x8 karaktert, ilyenkor a program azokat a
bankszámlaszámokat vizsgálja, amelyeknek kezdete megegyezik a megadott számokkal.
Megadható az is, hogy a hatályos és/vagy a nem hatályos bankszámlaszámokban történjen a
leválogatás.

ix.

Címkeresés

Lehetőség van egy adott címen lévő összes cég, társadalmi szervezet/alapítvány/nonprofit
szervezet és költségvetési intézmény, valamint egyéni vállalkozó megjelenítésére.

A rendelkezésére álló adatokkal töltse ki a megfelelő mezőket. Abban az esetben, ha egy
település részre keres, Pl.: Szeged-Algyő, akkor a Településhez írja be a Szegedet és a Település
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részhez az Algyőt. A számokat mindig arab szám formátumban adja meg. Amennyiben a
Közterület jellegével nincs tisztában, úgy nyugodtan üresen lehet hagyni, abban az esetben
viszont, ha beírja, ne használjon rövidítéseket, Pl.: u. helyett utca, lnd. helyett lakónegyed
szerepeljen. Az alapbeállítás alapján a program a hatályos székhelyek, illetve lakcímek között
keres.
Keresés nem hatályos címek között is:
Amennyiben bővíteni szeretné a keresést a nem hatályos címek között, ennek a paraméternek
bekapcsolásával megteheti.
Keresés telephelyek és fióktelepek között is:
Amennyiben bővíteni szeretné a keresést a telephelyek és fióktelepek között, úgy ennek a
paraméternek bekapcsolásával megteheti.
Keresés kombinálása:
Miután megadta a Címkeresés menüpontban a címet, a keresés kombinálható a többi keresési
feltétellel. Pl.: Az ’Egyéb beállítások’ alatt beállíthatja, hogy csak a működő cégek között
keressen, a Cégformánál, hogy csak Kft-ket hozzon ki a találati listában, vagy megadhatja az
Alaptőke nagyságát.
A cégkivonatban/cégtörténetben megjelenő címekre linkelve is elérhetővé válik az adott címre
bejegyzett összes vállalat és magánszemély.
x.

Ország

Az Ország dobozban az összes ország neve megjelenik az országok betűjele szerinti ABC
sorrendben. Itt kiválasztható, hogy a leválogatni kívánt cégekben a tulajdonosok címe szerint
mely ország képviseltesse magát. Amennyiben egy vagy több országot megjelöl, akkor a
találatok között azok a cégek jelennek meg, amelyekre igaz, hogy a hatályos tulajdonosai közül
valamelyik tulajdonos a cégadatlap szerint a kiválasztott országban címmel rendelkezik.
A listából kiválasztjuk a kívánt országot úgy, hogy az egér bal gombjával rákattintunk a kívánt
feltételre. A feltételt a kijelölt országra történő újbóli kattintással lehet törölni.
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Az Offshore jellegű országok gombra kattintva az aktuális kijelöléshez hozzáadódnak az
offshore jellegű országok is.
Az ablakban található nagyító ikon segítségével lehetősége van szókeresésre. Gépelje be a
keresendő szót, majd az Enter billentyűt leütve az ablakban csak azok a lehetőségek jelennek
meg, amelyekben a keresett szó szerepel.
xi.

Település

A Település dobozban a Cégközlönyben megjelent összes település neve megtalálható abc
sorrendben. Ez azt jelenti, hogy ha egy település neve rosszul jelenik meg a Cégközlönyben,
akkor úgy hibásan található meg a listában is (Például: Budaöpest vagy Budapet).
A listából kiválasztjuk a kívánt települést úgy, hogy az egér bal gombjával rákattintunk a kívánt
feltételre. A feltételt a kijelölt településre történő újbóli kattintással lehet törölni.
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A bal oldali ablakban település lakosság kategóriák alapján szűrhet a települések között. A
kiválasztott intervallumra kattintva a jobb oldali, települések ablakban a kategóriába tartozó
lakosságszámmal rendelkező városok kijelölésre kerülnek.
Az egyes ablakokban található nagyító ikon segítségével lehetősége van szókeresésre. Gépelje
be a keresendő szót, majd az Enter billentyűt leütve az ablakokban csak azok a lehetőségek
jelennek meg, amelyekben a keresett szó szerepel.
xii.

Régiók, megyék kerületek

A Régiók, megyék és kerületek dobozban, a bal választó ablakban találhatók a régiók, ahol
kiválasztva az egyiket, vagy akár többet, a jobb választó ablakban a kiválasztott régióknak
megfelelő megyék automatikusan kijelölésre kerülnek. Ehhez természetesen további megye is
hozzá választható.
Ha csak konkrét megyéket szeretne kijelölni, akkor csak a jobb ablakot használja, melyben az
alábbi sorrendben jelennek meg a kiválasztható feltételek:
•
•
•

Főváros
Megyék abc sorrendben
a Főváros kerületei szám szerinti növekvő sorrendben
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Eredményként azokat a cégeket kapjuk, amelyeknek a hatályos székhelye a kiválasztott
régiókban vagy megyékben, illetve kerületben található.
Az egyes ablakokban található nagyító ikon segítségével lehetősége van szókeresésre. Gépelje
be a keresendő szót, majd az Enter billentyűt leütve az ablakokban csak azok a lehetőségek
jelennek meg, amelyekben a keresett szó szerepel.
xiii.

Alaptőke

Az Alaptőke feltételhez tartozó dobozban tartományok szerinti összegek kerültek felsorolásra.
Itt a megfelelő kategória vagy kategóriák kiválasztásával megadható, hogy a keresett cégek
alaptőkéje milyen nagyságrendű legyen. A legkisebb kategória a 100.000 Ft alatti, a
legmagasabb a 10 milliárd feletti.
FIGYELEM! Alaptőke keresésnél a cég cégkivonatába/cégtörténetébe bejegyzett hatályos
jegyzett tőke értéke alapján történik a leválogatás. Megszűnt cég esetén azt a jegyzett tőke
értéket veszi figyelembe a rendszer, amely a megszűnéskor hatályos volt. A hatályos alaptőke
összegénél együttesen vesszük figyelembe a készpénz és a nem pénzbeli hozzájárulás összegét.
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xiv.

Marketing leválogatások

Ezek a feltételek csak akkor elérhetőek, ha a felhasználó kapott jogosultságot a használatára,
mivel e szolgáltatás csak kiegészítő díj fejében hozzáférhető.
A csoportba tartozó feltételekkel lehetőség van bizonyos leválogatásokra a mérlegek és
eredménykimutatások meghatározott sorai, valamint a létszámadatok alapján is. Ilyenek
például az Értékesítés nettó árbevétele, az Adózás előtti eredmény meghatározott mértéke stb.
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Az itteni leválogatási lehetőségek kombinálhatók a többi ablakban szereplő leválogatási
feltételekkel (kivéve a Szöveges keresés dobozban lévő feltételek).
A felsorolásban szereplő pénzügyi adatok közül akár mindegyik beállításra kerülhet, de
nyilvánvalóan nincs értelme egy leválogatásban nyereséget is és veszteséget is szerepeltetni.
A pénzügyi adatok változásai pont alatt azt értjük, hogy azokat a cégeket keressük, akiknek az
utolsó két év pénzügyi adatai a felhasználó által beállított mértékben változtak. Azok a cégek,
amelyeknek a legfrissebb pénzügyi beszámolója nem áll az OPTEN Kft. rendelkezésére, azok
ebben a leválogatásban nem vesznek részt.
xv.

Marketing lista exportálása

A kapott céglistából egyszerre maximum 200 cég neve és címe egy adatbázisba lementhető a
lista tetején található gomb (Exportálás) segítségével. Az exportálás gomb megnyomása után
az adott oldalon található céglista kerül mentésre. Alapbeállítások mellett egy oldalon 20 cég
jelenik meg, a lista növeléséhez az alábbi teendőket kell elvégezni:
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1.
A találati listában felül az egy oldalon szereplő cégek számát 20-ról 200-ra kell növelni.
Így oldalanként 200 találat kerül felsorolásra, és minden oldalon elvégezhető az exportálás,
melynek hatására az adott oldalon szereplő cégek kerülnek ki fájlba.
A Mentés link megnyomásának hatására megjelenik egy Windows szabvány ablak, ahol
választani lehet a megnyitás, illetve a mentés közül.
Ha a megnyitást választjuk, akkor az Excel program automatikusan elindul (amennyiben ez a
gépen telepítve van) és a cégek megjelennek egy munkalapon soronként, a megfelelő
tagolásban.
A mentés kiválasztása esetén megjelenik a Windows szabványos mentés ablaka, ahol a fájl
nevének a ceglista.xls-t felajánlja a program. A fájl típusaként Microsoft Excel Munkalap van
beállítva. A helyet, ahova a mentést el kell végezni, a felhasználó adja meg. Természetesen a
fájl neve átírható.
2.
A mentés befejezése után az exportált fájl az Excel programmal a mentés helyéről
megnyitható.
Amennyiben egyéb adatokra is szüksége van a címlistában, vagy 100 cégnél többet
szeretne egyszerre fájlba menteni, akkor hívja az OPTEN Kft. ügyfélszolgálatát a (06 1)
696 0696 vagy a (06 1) 222 3126 számok egyikén.
xvi.

Egyéb beállítások

A keresési feltételek felett található az ’Egyéb beállítások’ gomb, amelyben két csoportban
helyezkednek el a bejelölhető kapcsolók. Az első csoportban található három szempont
bármelyik ablakban beállított feltételekre vonatkozik (Általánosan érvényes feltételek). Alatta
külön csoportban találhatók a Szókeresés és a Kapcsolt vállalkozások ablakhoz tartozó egyéb
feltételek.

Először az általánosan érvényes feltételeket soroljuk fel.
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Csak érvényes adószámmal rendelkező cégek (nem törölt adószám) – ennek a jelzőnek a
bekapcsolásakor csak azok között a cégek között keres a rendszer, amelyek érvényes
adószámmal rendelkeznek.
Csak működő cégek – működő cégek alatt azokat a szervezeteket értjük melyek nem állnak
eljárás alatt (végelszámolás, felszámolás, csődeljárás, hivatalbóli törlés/kényszertörlés alatt), és
nem törölte őket a Cégbíróság. Szintén a marketing lista készítésénél lehet jelentősége, mivel
így csak működő cégek kerülnek leválogatásra, és nagyobb az esély, hogy a megkeresés
eredményes lesz.
A feltételeknek NEM megfelelő cégek kiválasztása – ennek a jelzőnek a bekapcsolásakor
azok a cégek jelentkeznek találatként, amelyek a megadott szavakat vagy feltételeket NEM
tartalmazzák.
Például, ha a cégformánál megjelöljük a Bt-t és a Kft-t, valamint az Egyéb feltételeknél
bekattintjuk a feltételeknek NEM megfelelő cégek jelzőt, akkor a leválogatás eredményében
csak olyan cégek szerepelhetnek, amelyek nem Bt-k és nem Kft-k. A jelző az összes ablakban
beállított feltételt negálja úgy, hogy először leválogatja azokat a cégeket, melyek a feltételeknek
eleget tesznek, azután kilistázza azokat a cégeket az összes cég közül, melyek ebben a
halmazban nem szerepelnek.
Alapértelmezésként a jelző kikapcsolt állapotban van.
Csak a szókeresésnél, valamint a kapcsolt vállalkozások keresésnél érvényes feltételek:
Keresés a hatályos adatokban és Keresés a nem hatályos adatokban – ezek a jelzők
alapértelmezésként bekapcsolt állapotban vannak, tehát a keresések mind a hatályos, mind a
nem hatályos adatokban megtörténnek. A felhasználó a két jelző közül bármelyiket
kikapcsolhatja, de egyszerre mind a kettőt nem, hiszen akkor nem lenne hol keresni.
Teljes szavas keresés – Ez a jelző alapértelmezésben bekapcsolt állapotban van, így a megadott
karakterekről a program azt feltételezi, hogy teljes szavak. Ezért csak azokat a cégeket találja
meg, amelyeknek az adatai között a keresett karaktersorozat teljes szóként szerepel. Ha a
felhasználó kikapcsolja ezt a jelzőt, akkor a rész szavakat is megtalálja a program.
(Például: ha a jelző be van kapcsolva, akkor az „erdő” szóra a székhelyben keresve csak azokat
a cégeket találja meg, akiknek az erdő utcában van a székhelyük. Ha viszont kikapcsolt
állapotban adjuk meg az erdő szót, akkor az Epreserdő és az Erdőkerülő utcában lévő cégeket
is megtalálja.)
A szótöredéket a szó elejétől keresse – Ez a jelző alapértelmezésben kikapcsolt állapotban
van, és csak akkor lehet bekapcsolva, ha a Teljes szavas keresés ki van kapcsolva.
(Az előbbi példára visszatérve ez azt jelenti, hogy ha az erdő szótöredéket keressük a
székhelyben úgy, hogy a Szótöredéket a szó elejétől keresse jelzőt bekapcsoljuk, akkor az
Epreserdő utcában lévő cégek kiesnek a találatból, de az erdő utcában lévőek és az erdőkerülő
utcaiak bent maradnak.)
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A megadott szavak egy bejegyzésen belül találhatóak – Ez a jelző alapértelmezésben
kikapcsolt állapotban van. Egy társasági szerződési ponton belül több bejegyzés is lehet.
(Például a székhely egy társasági szerződési pont, és ennek az első bejegyzése az alakuláskori
székhely cím, de ha elköltözött ezután a cég, akkor a második bejegyzés az új címét
tartalmazza.)
Ennek a jelzőnek akkor van jelentősége, ha több szót keresünk egy társasági szerződési ponton
belül, és fontos, hogy ezek egy bejegyzésen belül legyenek.
(Például ha a „Budapest Lajos” szavakat keressük a székhelyben, és ez a jelző nincs
bekapcsolva, akkor olyan céget is talál a program, amelynek székhelye valamikor Budapesten
pl. az Öv utcában volt, de most Dunakeszin a Lajos utcában van. Ha a jelző be van kapcsolva,
akkor csak azokat a cégeket találja meg, ahol a székhelynél együtt szerepel a Budapest és a
Lajos szó.)
A jelző bekapcsolása nem azt jelenti, hogy a megadott szavak szorosan egymást követik,
közöttük szerepelhetnek egyéb szavak is.
(A fenti példánál maradva így a Budapest Kossuth Lajos utcai székhelyű cégeket is megtalálja
a program.)
A szavak sorrendje a megadott szerint szerepeljen – Ez a jelző alapértelmezésben kikapcsolt
állapotban van. Bekapcsolása azt eredményezi, hogy a program csak azokat a cégeket találja
meg, ahol a keresett szavak a találatban is a megadott sorrendben szerepelnek, de közöttük
lehetnek még más szavak is.
A szavak közvetlen egymás után szerepeljenek – Ez a jelző alapértelmezésben kikapcsolt
állapotban van. Bekapcsoláskor csak olyan esetben hoz a keresés találatot, ha a keresett szavak
közvetlenül egymás után találhatók, és szorosan követik egymást, tehát közéjük sehol nem
ékelődik más szó. (Az előbbi példánál maradva a program megtalálja az összes Budapest Lajos
utcai székhelyű céget, de a Budapest Kossuth Lajos utcai cégeket már nem.)
c) Összetett keresés személyre – Személyes Kapcsolati Háló keresés
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Amennyiben feltételként megadásra kerül egy magánszemély neve, a találati listában
megjelenik az összes olyan magánszemély, aki ilyen vezeték illetve keresztnévvel lett
bejegyezve tulajdonosként vagy cégjegyzésre jogosultként a cégjegyzékbe. Gyakori neveknél
előfordulhat, hogy a találati lista terjedelmes, ilyenkor az anyja nevének megadásával szűkíteni
lehet a találatokat. Minden találat mellett megtalálható az anyja neve és címe (amennyiben
rendelkezésre áll) is, hogy a keresett személy azonosítható legyen. Ha egy személynél nincs
közzétéve az anyja neve abban a cégben, ahol ő tulajdonos vagy cégjegyzésre jogosult, akkor
az a személy nem jelenik meg a listában, még akkor sem, ha a címe rendelkezésre áll.
A listában egy személynévre kattintva az adott illető Személyes Kapcsolati Hálója jelenik meg.
Erről a modulról részletesebben a Kapcsolati háló fejezetben olvashat.
d) Összetett keresés címre – Címkapcsolati Háló keresés

A rendelkezésére álló adatokkal töltse ki a megfelelő mezőket. Abban az esetben, ha egy
település részre keres, Pl.: Szeged-Algyő, akkor a Településhez írja be a Szegedet és a Település
részhez az Algyőt. A számokat mindig arab szám formátumban adja meg. Amennyiben a
Közterület jellegével nincs tisztában, úgy nyugodtan üresen lehet hagyni, abban az esetben
viszont, ha beírja, ne használjon rövidítéseket, Pl.: u. helyett utca, lnd. helyett lakónegyed
szerepeljen. Az alapbeállítás alapján a program a hatályos székhelyek, illetve lakcímek között
keres.
Keresés nem hatályos címek között is:
Amennyiben bővíteni szeretné a keresést a nem hatályos címek között, ennek a paraméternek
bekapcsolásával megteheti.
Keresés telephelyek és fióktelepek között is:
Amennyiben bővíteni szeretné a keresést a telephelyek és fióktelepek között, úgy ennek a
paraméternek bekapcsolásával megteheti.
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A megjelenő találati listában egy cégre kattintva az adott cég Címkapcsolati Hálója jelenik meg.
Erről a modulról részletesebben a Kapcsolati háló fejezetben olvashat.
e) Összetett keresés – Mentett keresések
A mentett keresés funkció csak egy felhasználós fiókkal érhető el. A felhasználónak lehetősége
van az előzőleg megadott keresési feltételek elmentésére a ’keresés mentése’ gombra kattintva.
Ilyenkor meg kell adni egy nevet a szűrőfeltételekhez, mely az összetett kereső ’mentett
keresések’ fülén bármikor betölthető. A feltételek betöltése után csupán a keresés gombra kell
kattintani a találati lista eléréséhez.

2. Találati lista
A találati lista mindig egy keresés eredményeként létrejövő ablak, amelyben azok a cégek
kerülnek felsorolásra, melyek a beállított feltételeknek megfelelnek. Amennyiben a beállított
feltételeknek egyetlen cég sem felelne meg, akkor a program kiírja egy ablakban, hogy nincs
találat. Ezután a Vissza a kereséshez gomb segítségével visszatérhetünk a feltételek
beállításához, ahol módosíthatjuk azokat. A program a korábban beállított feltételeket ilyenkor
megjegyzi.

A Találati oldalon a felső részen jelzi a program a Találatok számát (pl.: Találatok száma
összesen: 4), a lista alján pedig azt, hogy most hányadik oldalon állunk.
A jobb felső sarokban a felhasználó meghatározhatja, hogy a találati listában egy oldalra hány
találat kerüljön. Az alapbeállítás 20.
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A további találatok a találati lista alján elhelyezkedő nyilak segítségével, vagy a lenyíló
menüből a kívánt oldalszámot kiválasztva tekinthetők meg.
A fejléc alatt található maga a lista, ahol egymás alatt láthatók a cégek, egyéni vállalkozók,
non-profit szervezetek, költségvetési intézmények. Minden cég neve mellett szerepel a cég
állapota.
Az állapot jelzések az alábbiak lehetnek:
• Működő cég
• Törölve a cégjegyzékből
• Végelszámolási eljárás indult
• Felszámolási eljárás indult
• Csődeljárás indult
• Átalakulás miatt jogutóddal megszűnt
• Hivatalból törlési eljárás indult
• Bejegyzési kérelmét elutasították
• Törlési eljárás indult
• Állapota kérdéses
• Felszámolás befejeződött
• Kényszertörlési eljárás alatt áll
• Szüneteltetett vállalkozói tevékenység
• Eljárással érintett
Az állapot jelzések a Cégközlönyben, illetve az e-cégközlöny weboldalán megjelent információk
alapján kerültek beállításra. Mivel ez több esetben eljárás információt nyújthat a kiválasztott
cégről, ezért a legteljesebb gondossággal járunk el a jelzés beállításakor, de ennek ellenére
előfordulhatnak eltérések a cég valós cégállapotától. (Az eltérés a valóságtól keletkezhet abból
is, hogy az adatforrásban időnként következetlenül, esetleg rossz sorrendben vagy eltérő
formában jelennek meg az adatok, így ennek következtében nem megfelelően kerülnek
feldolgozásra.) Azt tanácsoljuk tehát, hogy mielőtt messzemenő következtetéseket von le a jelzés
alapján a cégről, minden esetben ellenőrizze a részletes adatok segítségével, hogy valóban
fennáll-e az általunk jelzett állapot. Továbbá figyelembe kell venni az adatok utolsó
frissítésének dátumát is, hiszen a frissítés dátuma után közzétett eljárásokat, vagy
Cégközlönyben megjelent adatokat rendszerünk még nem tartalmazza.
A találati listában a cég nevére kattintva eljutunk az adott cég riport nézetéhez, valamint itt
találhatók a céghez elérhető szolgáltatások is. A találati listában a cég székhelyének címe is
kattintható (amennyiben beazonosítható címről van szó), ebben az esetben egy térkép jelenik
meg, melyen megtekinthető, hol helyezkedik el a székhely pontosan.
A találati lista felett megtalálhatók a beállított leválogatási feltételek. Ezek (Összetett keresés
esetén) a találati listából közvetlenül törölhetők a feltétel dobozában található ’x’ segítségével.
Ebben az esetben a rendszer újra elkészíti a találati listát, a megmaradt feltételek figyelembe
vételével.
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Figyelem! A lista könnyebb átláthatósága érdekében, a találati listában a szervezetek teljes
nevei jelennek meg úgy, hogy a cégforma rövidítésre került. Például: OPTEN Informatikai
Korlátolt Felelősségű Társaság (Teljes név), OPTEN Kft. (Rövid név), OPTEN Informatikai
Kft. (Találati listában megjelenő név).

3. Cég adatlap
A találati listában a cég nevére kattintva eljutunk a vállalkozás riport nézetéhez. Az egyes cégek
adatait tartalmazó lapokon minden esetben baloldalon látható azon szolgáltatások listája,
melyek a cégforma, illetve a felhasználó jogosultságának függvényében elérhetőek.

A fejlécben található ikonok jelentése:
A gombra történő kattintással visszatérhetünk a legutolsó

•
találati listához.
•

Az ikonra kattintva megnyílik a Google Maps szolgáltatás, megjelölve a cég
székhelyét.

•

Segítségével kiexportálható az aktuálisan megtekintett oldal pdf formátumban.

•

A nyomtató ikonra kattintva megjelenik az aktuális oldal nyomtatási képe.

•

Partner felvétele figyelési listára.
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A figyelési listákra a későbbiekben térünk ki.

4. Riport
A Riport tartalmazza a vizsgált gazdasági társaság összefoglaló adatait (Cég rövid neve,
Cégállapot, Adószám érvényessége, Kapcsolat eltiltott személlyel, Alapítás dátuma, Létszám,
Főtevékenység), stabilitásra vonatkozó mutatóit, valamint grafikonos formában a
foglalkoztatási adatokat 5 évre visszamenőleg. Külön előfizetésként lehetőség van kockázati
besorolás, kockázati index, kereskedelmi hitelkeret és végső tulajdonosok lekérdezésére.
Alapítás dátuma: A cég létesítő okiratának kelte.
Létszám: A cég legfrissebb létszámadata, tájékoztató jellegű adat. Közhiteles formában a NAV
honlapján található meg.
Stabilitási mutatók
•

Változatlan tulajdonosi háttér: Az elmúlt egy évben nem történt tulajdonosváltás.

•

Változatlan főtevékenység: Az elmúlt 3 évben nem történt főtevékenység váltás.

•

Változatlan székhely: Az elmúlt 3 évben nem történt székhely váltás.

Amennyiben a felhasználó rendelkezik Opten – Idővonal modul előfizetéssel, a részletek
gomb megnyomására az oldal a vizsgált cég Idővonalára ugrik.
Kapcsolt vállalkozások száma
Kapcsolt vállalkozásnak számítanak azok a cégek, melyekben a vizsgált cég tulajdonosai vagy
cégjegyzésre jogosultjai szintén tulajdonosok vagy cégjegyzésre jogosultak voltak az elmúlt
két évben. Ezek közül kiemelten kockázatosak azok, melyek az elmúlt öt évben felszámolás,
kényszertörlés, csődeljárás vagy hivatalbóli törlés alatt álltak.
Amennyiben a felhasználó rendelkezik Opten – Kapcsolati háló modul előfizetéssel, a
részletek gomb megnyomására az oldal a vizsgált cég Kapcsolati hálójára ugrik.
Pozitív negatív információk
Vizsgált események: a hatályos és az elmúlt két évben lezárásra került pozitív és negatív
információk, valamint az egyszeri események. A pozitív események közé beletartoznak a
nyertes EU-s és közbeszerzési pályázatok is.
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Amennyiben a felhasználó rendelkezik EOKR és Cégellenőrző modul előfizetéssel, a
Pozitív/negatív információk fül alatt megtekintheti az elmúlt két évben történt pozitív/negatív
eseményeket. A két évnél régebbi, illetve egyéb részletes információk a Cégellenőrző és
Cégelemzés szolgáltatásokban érhetők el.
Kockázati besorolás
Az évente változó pénzügyi és a hetente változó cégjegyzéki adatok felhasználásával
professzionális módszerekkel kiszámítjuk az adott cég egy éven belül fizetésképtelenségi
eljárás alá kerülésének valószínűségét (scoring modell). Ennek eredményeként a hazai cégeket
4 különböző (A, B, C, D) kockázati kategóriába soroljuk be:
•
•

•

„A” és „B” kategóriájú besorolás esetén a cég működése kiegyensúlyozott, a
fizetésképtelenség kockázata átlag alatti.
„C” kategória esetén ajánlott a Cégelemzés és az OPTEN - Kapcsolati Háló
információiban feltárni és tisztázni az adott cég gazdálkodásával, pénzügyi mutatóival,
tulajdonosi körével kapcsolatos kérdéseket.
„D” kategória esetén különös odafigyelést tartunk szükségesnek, mivel a rendelkezésre
álló információk alapján az adott cég vagy már jelenleg is fizetési nehézségekkel küzd,
vagy számolni kell annak átlagot meghaladó kockázatával, illetve lehetséges, hogy a
vállalkozás újonnan alapított.

Kockázati index
A kockázati index egy fizetésképtelenségi valószínűséggel arányos mutatószám, amely egy 1100-ig terjedő skálán jellemzi, hogy a cég mekkora valószínűséggel fog fizetésképtelenségi
eljárás alá kerülni. A mutató több száz paraméter alapján nagy megbízhatósággal képes előre
jelezni egy cég fizetésképtelenségét. Minél alacsonyabb a mutató értéke, annál megbízhatóbb
a jellemzett vállalat, és annál kisebb a fizetésképtelenségi eljárás alá kerülés valószínűsége.
Kereskedelmi hitelkeret
Az itt javasolt összeg a vizsgált cég még biztosíték nélkül megengedhető kötelezettségvállalását
számszerűsíti a vállalat pénzügyi mutatói és ágazati finanszírozási sajátosságok
figyelembevételével.
Pénzügyi adatok
A pénzügyi adatok alatt megtekinthető a vizsgált cég legutolsó ismert nettó árbevétele és adózás
előtti eredménye, valamint az előző évhez képest számított százalékos változásuk.
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A részletek gombra kattintva láthatóak a szervezet által leadott beszámolók legfontosabb 16
adata, valamint 4 ezekből számított pénzügyi mutató az elmúlt öt évből.
Amennyiben a felhasználó rendelkezik a megfelelő előfizetéssel, a pénzügyi adatok alatt
megtekintheti az egyéni vállalkozók bevétel, és jövedelem adatait, a részletek gombra kattintva
pedig a bevételi, jövedelem és adófizetési kötelezettség adatokat is.
Tulajdonosok és vezetők
A Riportban jogosultságtól függetlenül megjelennek a vizsgált cég hatályos tulajdonosai,
valamint cégjegyzésre jogosultjai a cégben betöltött tisztségükkel együtt.
Végső tulajdonosok
A végső tulajdonosok modul a tulajdonosi struktúra legfelső szintjeinek elemzését teszi
lehetővé. Egy cég végső tulajdonosa lehet magánszemély vagy cég, ezért a modul két különálló
táblázatból áll:
A Végső tulajdonos magánszemélyek és egyéb szervezetek táblázat a tulajdonosi hierarchia
legfelső szintjén lévő magánszemélyeket tartalmazza, illetve minden olyan egyéb szervezet is
megtalálható a listában, amelynek nincs közzétett magánszemély tulajdonosa. A tulajdonosi
struktúrának ebben a nézetében jellemzően hazai és külföldi magánszemélyek, egyéb - nem
cégbíróság által nyilvántartott - hazai intézmények és külföldi gazdasági társaságok
szerepelnek.
A Végső tulajdonos cégek és egyéb szervezetek táblázat a tulajdonosi hierarchia legfelső
szintjén lévő cégeket tartalmazza, illetve minden olyan egyéb szervezet is megtalálható a
listában, amelynek nincs közzétett magánszemély tulajdonosa. A tulajdonosi struktúrának
ebben a nézetében jellemzően hazai cégek, egyéb hazai intézmények, valamint külföldi
gazdasági társaságok szerepelnek. Mivel a táblázat nem tartalmazza a közvetlen tulajdonos
magánszemélyeket, a befolyás mértékének összege nem feltétlen 100%.

5. A cégadatok megjelenítési formái
a) Cégkivonat
A Cégkivonat a kiválasztott cég valamennyi hatályban lévő adatát tartalmazza, amely a
Cégközlönyben megjelent, illetve amit az OPTEN Kft. az IM-től külön megvásárolt.
Alapértelmezésként a Cégkivonat a CÉGTÁR Online rendszer utolsó frissítésének
időpontjában hatályban lévő adatokból kerül összeállításra, de a felhasználó ettől eltérő
időpontot is megadhat a beállítások megjelenítése gombra kattintva. Szintén itt lehet
kiválasztani az exportálandó rovatokat is.

31

Amennyiben a felhasználó által megadott dátum kívül esik a cég működésének időtartamán,
úgy figyelmeztetést kapunk, hogy a dátumot ellenőrizzük, mert nincs megjeleníthető adat.
A szükséges dátum módosítás után a Cégkivonat megjelenítése gombra kattintva a cég adatai a
részletes cégadatokat tartalmazó ablakban jelennek meg.
b) Cégtörténet
A Cégtörténet a kiválasztott cég valamennyi hatályban lévő és törölt adatát tartalmazza, amely
a Cégközlönyben megjelent, illetve amelyet az OPTEN Kft. az IM-től megvásárolt.
Ezzel a funkcióval felderíthetők például a cégek név és székhely változtatásai, még a
cégjegyzékszám változások is (más megyébe történő költözés esetén).
Alapértelmezésként a Cégtörténet a cég alapításától a CÉGTÁR Online rendszer utolsó
frissítéséig kerül összeállításra, de a felhasználó ettől eltérő időtartamot is megadhat a
beállítások megjelenítése gombra kattintva. Szintén itt lehet kiválasztani az exportálandó
rovatokat is.
Időtartam beállítására akkor lehet szükség, ha egy cégnek rengeteg változás bejegyzése volt,
mi azonban ezekből például csak egy adott év változásaira vagyunk kíváncsiak.
A program nem engedi, hogy a fenti időtartamon kívül eső időpontot írjon be a felhasználó.
A szükséges dátum módosítások után a Cégtörténet megjelenítése gombra kattintva a cég
adatai a részletes cégadatokat tartalmazó ablakban jelennek meg.
c) Cégbizonyítvány
A Cégbizonyítvány a kiválasztott cégről, a felhasználó által tetszés szerint meghatározott
társasági szerződési pontokban szereplő, valamennyi hatályban lévő és törölt bejegyzést
tartalmazza, amely a Cégközlönyben megjelent.
A Cégbizonyítvány a cég alapításától a CÉGTÁR Online rendszer utolsó frissítéséig kerül
összeállításra.
A beállítások megjelenítése gombra kattintva, megtalálható az összes társasági szerződési pont
felsorolva a lenyitható menüben. Kiválasztható, hogy szükség van-e rá a nyomtatványban.
Ezeket a kijelöléseket úgy változtathatjuk meg, hogy amelyik társasági szerződési pontot nem
kívánjuk szerepeltetni a nyomtatványban, annak a dobozában rákattintunk az ’x’ betűre. Ha az
összes kívánt elem kijelölésre került, akkor a CÉGBIZONYÍTVÁNY MEGJELENÍTÉSE
ÉS MENTÉSE gombot megnyomva jutunk a kért Cégbizonyítványhoz, a részletes cégadatok
ablakban. A gomb megnyomásával a beállításokat megőrzi a program, és a legközelebbi lekérés
alkalmával a már beállított rovatok jelennek meg a cégbizonyítványban.
Beállítható továbbá az is, hogy a Cégtörténet, vagy a Cégkivonat alapján dolgozzon a program,
azaz, hogy melyikből szeretnénk a bejelölt rovatokat megjeleníteni a részletes cégadatok
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ablakban. Ehhez a lenyíló mezőben ki kell választani vagy a Cégtörténet, vagy a Cégkivonat
szűkítése paramétert.
Cégbizonyítványra akkor lehet szükség, ha a cégnek túl sok megjelenő adata van, ezért
áttekinthetetlen és hosszú a Cégtörténete, Cégkivonata. Itt beállítva azokat a pontokat, amelyek
változásai különösen fontosak (Név, Cím, Cégjegyzésre jogosultak, Tulajdonosok),
könnyebben áttekinthető dokumentumot kapunk.
d) Névjegy
A Névjegy a kiválasztott cég
•
•
•
•
•
•
•

nevét,
székhelyét,
esetleges jogelődjét,
statisztikai számjelét,
adószámát,
bankszámlaszámát,
és eljárás alatti cég esetében az eljárás típusát, annak kezdetét és végét tartalmazza.

Fentiek közül mindazok a hatályban lévő és törölt adatok felsorolásra kerülnek, amelyek a
Cégközlönyben megjelentek.
A Névjegy tulajdonképpen egy előre meghatározott tartalmú Cégbizonyítvány, amely a cég
legfontosabb azonosító adatait tartalmazza.
A cégtörténet, cégkivonat, cégbizonyítvány és névjegy további beállításai
Keresés
Az ablakban az Internetes böngésző segítségével kereshetünk egy vagy több szóra. Ez pl.
Internet Explorer esetén a Szerkesztés – Keresés (ezen a lapon) menüpont segítségével (vagy a
CTRL + F billentyűk együttes lenyomásával) lehetséges.
Rovatra ugrás
Ha egy konkrét rovat tartalmára kíváncsi, és az lejjebb helyezkedik el a képernyőn, akkor annak
gyors elérését segíti elő az Ugrás a rovathoz lenyíló mező.

A kis nyílra kattintva egy listában megjelennek az adott cég rovatai, és a kívánt rovatra kattintva
a program rögtön azt jeleníti meg.
Cégközlönyszám/dátum és tulajdoni hányad megjelenítése
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Az alábbi panelek segítségével megjeleníthető, hogy egy rovat/alrovat bejegyzése, illetve
törlése, mikor és melyik Cégközlönyben került közzétételre, illetve jogosultság esetén
megtekinthetőek a tulajdoni hányadok.

Cégközlönyszám/dátum megjelenítésére csak a különböző cégformáknál van lehetőség. Az
egyéb vállalkozási formák (egyéni vállalkozók, nonprofit szervezetek stb.,) esetében nincs erre
lehetőség, mivel egyéb szervezetek adatváltozását nem teszik közzé a Cégközlönyben.
Összes lenyitása / Összes bezárása
Az összes lenyitása/összes bezárása gombra történő kattintással egyszerre
kinyithatók/bezárhatók az egyes rovatok dobozai. Alapértelmezetten az összes doboz nyitott
pozícióban jelenik meg. A cégtörténet és cégkivonat esetében az utolsó beállítás mentésre kerül
és a továbbiakban e szerint jelenik meg.
Hivatkozásként megjelenő cégjegyzékszám, illetve magánszemélyre kattintás
Amennyiben valahol a cég adatai között egy másik cég is megjelenik akár tulajdonosként vagy
könyvvizsgálóként, és az információk között megtalálható a cégjegyzékszám, akkor az linkként
fog megjelenni. Bármely ilyen cégjegyzékszám linkre kattintva áttérhetünk az adott
cégjegyzékszámhoz tartozó másik cég részletes adatait tartalmazó képernyőre. Amennyiben ezt
az egér jobb gombjával tesszük, úgy az információkat új ablakban is megjeleníthetjük. Az
ablakban szereplő magánszemélyek is linkként jelennek meg, ezekre kattintva a személyes
kapcsolati háló ablakba juthatunk. Ha a személynek van anyja neve is, akkor egyértelműen
azonosítható, így rögtön a háló jelenik meg, ha csak a személy neve és esetleg címe szerepel az
adatok között, akkor az adott névhez tartozó lehetséges személyek listája jelenik meg, és ott
kell kiválasztani a keresett személyt.
Egyéb információk
Előfordulhatnak olyan adatok, amelyeknek nem tudjuk a hatálybalépési dátumát, de a
törlésének dátumát igen, vagy a közzétételkor nem egyezett meg az adattartalma a
hatálybalépési, illetve törlési közzétételnek, ezért külön sorban szerepel az információ. Ezeket
az eltéréseket kézzel folyamatosan javítjuk, de az összes adat visszamenőleges kijavítása
hosszú időt vesz igénybe. Amennyiben a kiválasztott cégnél is adódnak ilyen adatok, akkor erre
a cégkivonat végén egy piros felirat („Az adatok hatályossága esetenként nem megfelelő!”)
figyelmeztet.
Az IM által nyilvántartott rovatokon felül az OPTEN cégtörténet és cégkivonat tartalmaz egy
127. Hirdetmények rovatot. Ebben jelennek meg a cégközlönyben közzétett hirdetmények,
közlemények és határozatok, melyek további fontos információkkal szolgálhatnak a
34

cégjegyzéki rovatok mellett. Egy adott cégnél megjelenik minden olyan hirdetmény, melyben
szerepel a cégjegyzékszáma (ez alól kivételt képeznek az árverési hirdetményekben szereplő
felszámoló cégek).

6. Pénzügyi adatok modul
A Cégtörténetben és a Cégkivonatban található egy 97-es Pénzügyi modul rovat, amely az adott
cég utóbbi öt évben leadott pénzügyi beszámolójának legfontosabb adatait tartalmazza
(természetesen csak azokét a cégekét, akik a mérlegüket az Igazságügyi Minisztérium (IM)
Céginformációs Szolgálatának leadták, és azokat a IM részünkre átadta).
A pénzügyi modul kiegészül négy pénzügyi mutatóval (eladósodottság foka, eladósodottság
mértéke – bonitás, árbevétel arányos eredmény %, likviditási gyorsráta), valamint a legfrissebb
létszámadattal. A létszámadat tájékoztató jellegű adat, közhiteles formában a NAV honlapján
található.
Az önkormányzatok és az általuk fenntartott intézmények esetében a cégek Pénzügyi
moduljához hasonló szerkezetben jelennek meg a szervezetek legfontosabb pénzügyi adatai. A
legfrissebb év itt általában előirányzatot tartalmaz, melyet csillaggal jelzünk a fejlécben az
évszám mögött (pl.: 2015. év*).
A táblázat alatt az önkormányzatok esetében évenkénti bontásban kerül felsorolásra a
fenntartott intézmények listája. Egy évszámra kattintva a lenyíló listában megtekintheti, hogy
adott évben mely intézmények fenntartását végezte az adott önkormányzat. A szervezetek neve
melletti azonosítószámra kattintva, megjelenik annak cégkivonata. A fenntartott intézmények
esetén a lista a fenntartót tartalmazza szintén éves bontásban.
Amennyiben a felhasználó rendelkezik megfelelő jogosultsággal, úgy egyéni vállalkozók
esetében a pénzügyi modulban megjelennek a bevétel, jövedelem és adófizetési kötelezettség
adatok.

7. Mérleg és eredménykimutatás adatok
A modul csak akkor érhető el, ha a felhasználónak erre jogosultsága van. A szolgáltatáslistában
amennyiben nincs kiszürkítve a ’Mérleg- és eredménykimutatás adatok’ opció, akkor
rákattintva megjelenik egy ablak, amelyben évenkénti blokkokban felsorolásra kerülnek a
rendelkezésre álló mérleg és eredménykimutatás típusok. Itt jelennek meg a kép (pdf)
formátumú kiegészítő mellékletek is, amelynek megjelenítéséhez régebbi böngészők esetében
Adobe Acrobat Reader programra van szükség. Ez díjtalanul letölthető az Internetről.
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Lehetőség van a beszámolókat évenként csökkenő vagy növekvő sorrendbe rendezni, attól
függően, hogy a legrégebbi elérhető pénzügyi adatokra van szüksége vagy a legfrissebbekre.
A feldolgozott XLS formátumú beszámolók megnyitásakor lehetőség van a beszámoló
kiválasztott sorait pdf és xls formátumban exportálni, az ablak tetején található ’Exportálandó
sorok kiválasztása’ gombra kattintva:

8. Kapcsolati háló
Az OPTEN Kapcsolati háló a Cégtár céginformációs szolgáltatás kiegészítő modulja.
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FIGYELEM! A szolgáltatásban jelölésként előforduló színek megjelenése kiemelt
előfizetéshez kötött! Ha nem rendelkezik a megfelelő jogosultsággal, úgy a hálóban nem
jelennek meg a színekhez kapcsolódó jelzések.
A háló nem csak a cégek közötti tulajdonosi-érdekeltségi viszonyokat ábrázolja, hanem a
vizsgált céghez kötődő magánszemélyeket és azon hozzájuk tartozó cégeket, amelyekben
tulajdonosként és/vagy cégjegyzésre jogosultként valaha be lettek jegyezve, és közzé lettek téve
a Cégközlönyben. A kapcsolt vállalkozásokat cégállapotuk és regisztrált negatív információi
szerint különböző színekkel jelöli.
A ’Kapcsolati háló’ szolgáltatásra való kattintással a program kikeresi a kiválasztott
(továbbiakban: vizsgált) cég cégjegyzésre jogosultjait és tulajdonosait, valamint összegyűjti,
hogy ezek a cégek/személyek mely más cégekben szerepelnek cégjegyzésre jogosultként vagy
tulajdonosként. Azt is megvizsgálja, hogy a vizsgált cégnek mely más cégekben van
érdekeltsége. Az így összegyűjtött információkat grafikusan megjeleníti.
A megjelenő képernyőn a színes ábra felett található a cég neve, és hatályos cégjegyzékszáma,
a következő sorban középen pedig a lekérdezés időpontja. Ez alapján, ha az ábra kinyomtatásra
kerül, akkor a későbbiekben össze lehet hasonlítani a cégek állapotának változását.
A cég neve feletti blokkban kerülnek felsorolásra a jogelődök, amennyiben a cég valamely más
cég vagy cégek jogutódjaként jött létre.

A színes ábrán minden személyt, illetve céget egy-egy színes „kapszula” (továbbiakban:
névdoboz) ábrázol, melyeket különböző típusú vonalak kötnek össze.
Középen legfelül helyezkedik el a vizsgált cég névdoboza. A baloldalon egymás alatt a vizsgált
cég cégjegyzésre jogosultjai és tulajdonosai, a jobb oldalon egymás alatt a vizsgált cég
érdekeltségei (melyekben a vizsgált cég tulajdonos) találhatók.
A vizsgált cég alatt helyezkednek el a vizsgált cég cégjegyzésre jogosultjainak és
tulajdonosainak az egyéb érdekeltségei.
Az OPTEN Kft. a kapcsolati hálón feltüntetett személyek adott cégekkel kapcsolatos
tevékenységét, illetve az e körben esetlegesen fennálló felelősségét nem vizsgálja, az általa
alkalmazott egyes jelölések (ideértve különösen: az egyes színkódok) ennek megfelelően
semmilyen formában és módon nem jelentenek értékítéletet és / vagy nem jelentik bármely
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negatív esemény, illetve következmény (ideértve különösen: csődeljárás, kényszertörlési,
felszámolási, végrehajtási eljárás, végelszámolás) vonatkozásában a felelősség fennálltának /
fenn nem álltának állítását, vagy az erre történő utalást.
A cégbírósági gyakorlat szerint egyes esetekben a képviselő azonosító adatai kerülnek
közzétételre, a tulajdonosok/tagok azonosító adataira fenntartott helyen. Ezen esetekben az
Opten Kapcsolati Hálón a képviselő megjelenik a tulajdonosok között. Az Opten Kapcsolati
Háló értelmezése csak a cégkivonat/cégtörténet együttes vizsgálatával teljes.
Az OPTEN Kft. kizárja a felelősségét a rajta kívülálló okból a valóságnak nem megfelelően
megjelenített adatok 1, illetve a Kapcsolati Háló és a Személyes Kapcsolati Háló alapján
meghozott üzleti döntések következményei, valamint a helytelen használat tekintetében. Az
üzleti döntések megalapozottsága növelhető az érintett cégek, illetve magánszemélyek
egyenkénti vizsgálatával az OPTEN Kft. egyéb szolgáltatásai (pl.: cégtörténet/cégkivonat,
iratjegyzék, kapcsolati háló, cégelemzés stb.) segítségével. A jelmagyarázatban foglaltak és az
ábrán megjelenített információk kizárólag a Felhasználói Kézikönyvben foglaltakkal együtt
értelmezendőek!
Névdobozok értelmezése:
Minden névdoboz három részből áll, a tartalma és színe pedig attól is függ, hogy magánszemély
vagy cég található benne.
a) Névdobozok értelmezése cég esetén
Attól függően, hogy a beállításoknál a V-T különválasztva paraméter be van-e kapcsolva, az
alábbi két fajta megjelenése lehetséges a névdoboznak:

Amennyiben ez a paraméter nincs bekapcsolva, úgy a vizsgált cég tulajdonosainál és
cégjegyzésre jogosultjainál jelzi az ábra, hogy milyen szerepet tölt be a vizsgált cégben.
Ilyenkor nincs információ arról, hogy az adott cégjegyzésre jogosult vagy tulajdonos az egyéb
cégeiben (amelyek a vizsgált cég alatt kerülnek kirajzolásra) milyen szerepet tölt be.

A valóságtól eltérés keletkezhet a cégnyilvántartás hiányosságaiból, a jogszabályon alapuló, cégeket terhelő
adatszolgáltatási kötelezettség terjedelmének változásaiból, illetve ezen kötelezettségek egyes cégek általi nem
teljes körű teljesítéséből.

1
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Amikor azonban a V-T külön ábrázolva paraméter bekapcsolt állapotban van, akkor minden
egyes tulajdonos és cégjegyzésre jogosult cégben betöltött szerepét az adott céldoboznál
szereplő V, illetve T betű jelzi, attól függően, hogy a vonal melyikbe fut bele.
I. A névdoboz középső részének tartalma:
•
•
•

cég rövid nevének kezdete (amennyi a névdobozba kifér)
székhely címből a település
hatályos cégjegyzékszám

Mivel a névdobozba nem fér ki a cég teljes neve, ezért azt a cég székhelycímével, megszűnt
cég esetén a megszűnés dátumával együtt, tulajdonosok/cégjegyzésre jogosultak számával,
érdekeltségek számával, a köztartozásmentes adózók esetében ezen információt egy
buborékban jelenítjük meg, ha a felhasználó az egeret jelképező jelet a doboz fölé mozgatja.

A doboz középső részének színe:
zöld: A cégről negatív információ nem ismert
zöldessárga: Vitatható tartozás
Gyűjtött követelés adatbázisunkban az utolsó 5 év alatt a követelések összértéke
meghaladja az utolsó ismert árbevételének 1 %-át, ill. ha nem áll rendelkezésre árbevétel
adat, akkor 250 eFt-ot.
Ezek mind lezárt – tehát nem folyamatban lévő – tartozásokra, vagy 180 napon túli késve
fizetésekre vonatkoznak.
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sárga: Regisztrált negatív információ van vagy volt a céggel szemben.
Ezek az alábbiak lehetnek:
JELENLEGI, hatályos adat alapján, ha
•
•
•
•
•

adóhatóság felé tartozással rendelkezik (180 napon túli, 100 MFt-ot meghaladó
adótartozás, jelentős összegű adóhiány)
Törölt adószáma van (Cégjegyzékben bejegyzett és Cégközlönyben közzétett
és/vagy NAV honlapon közzétéve)
Végrehajtási eljárás alatt áll (Cégjegyzékben bejegyzett és Cégközlönyben
közzétett és/vagy NAV honlapon közzétéve)
Hivatalbóli törlési eljárás alatt áll a cég
Nonprofit szervezetek esetén bármilyen eljárás alatt áll a vállalkozás

vagy a MÚLTBAN, hatályon kívül helyezett:
•
•
•
•

Cégközlönyben közzétett végrehajtási eljárás volt ellene az elmúlt 5 évben, ami
legalább 60 napig hatályos volt
NAV honlapján közzétett végrehajtási eljárás volt ellene az elmúlt 2 évben, amely
legalább 15 napig hatályos volt
Adószámát felfüggesztették vagy törölték az elmúlt 5 évben
Hivatalbóli törlési eljárás alatt állt a cég az elmúlt 5 évben
piros: A cég csőd-, felszámolási- vagy kényszertörlési eljárás alatt áll

ciklámen:cégvezetéstől eltiltott magánszemély
szürkéspiros: a cég felszámolás után megszűnt
szürkészöld: a cég egyéb módon (pl. jogutódlással vagy végelszámolással) megszűnt
fehér: külföldi vagy közzétételi adathiány miatt nem pontosan beazonosított cég
VA jelzést kapnak azok a cégek, akik Végelszámolás alatt állnak.
VM jelzést kapnak azok a cégek, akik Végelszámolás után szűntek meg.
II. A doboz bal oldali és jobb oldali csatolt részében lévő információk:
A doboz jobb oldali csatolt részében lévő három darab, „/” jellel elválasztott szám az
alábbiakat jelzi:
Az első szám azt jelöli, hogy az adott cég hány cégben van/volt valaha tulajdonos.
A második szám ezzel összefüggésben azt mutatja, hogy ezen cégekből hány céggel
kapcsolatban áll rendelkezésre negatív információ rendszerünkben.
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A harmadik szám azt jelöli, hogy az első számmal jelölt cégek közül hány áll vagy állt
felszámolás és/vagy csődeljárás alatt.
A jobb oldali csatolt rész színe:
Amennyiben az adott céghez kapcsolódó cégekről rendelkezésre áll regisztrált negatív
információ, tehát a második számjegy nem nulla, akkor a cégdoboz jobb oldali csatolt része
sárga színű. Mindettől függetlenül, amennyiben az adott céggel kapcsolatban van olyan cég,
amely felszámolás vagy csődeljárás vagy kényszertörlés alatt áll vagy állt, tehát a harmadik
számjegy nem nulla, akkor a regisztrált negatív információtól függetlenül a doboz jobb oldali
csatolt részének színe piros.
Alapesetben, ha a jobb oldali csatolt részben az első számjegy nem nulla, a második és
harmadik számjegy viszont nulla, akkor a doboz jobb oldali csatolt részének színe zöld. Kivéve,
ha az adott cég jelenleg tulajdonos, vagy a vizsgált időszakon belül tulajdonos volt olyan
cégben, amely vitatható tartozással rendelkezik - tehát zöldessárga színű a tulajdon cégdoboz
középső része –, mert akkor a tulajdonos dobozának jobb oldali csatolt része is
zöldessárga színű.
Ha mind a három szám 0, akkor az azt jelenti, hogy az adott cég jelenleg nem tulajdonos,
illetve nem volt tulajdonos más cégben, ahol az adott cég szabályosan közzétett
cégjegyzékszámmal be lett volna jegyezve a tulajdonosok közé. Ilyen esetben a cégdoboz jobb
oldali csatolt részének színe fehér.
A cégdoboz bal oldali csatolt részének felső felében található három darab, „/” jellel
elválasztott szám az alábbiakat jelzi:
Az első szám azt jelöli, hogy az adott cégben hány cég tulajdonos és/vagy cégjegyzésre jogosult
van vagy volt a paraméterként beállított vizsgált időszakban.
(A vizsgált időszakon kívül eső tulajdonosokat/cégjegyzésre jogosultakat nem veszi
figyelembe.)
A második szám ezzel összefüggésben azt mutatja, hogy e cégekből hány céggel kapcsolatban
áll rendelkezésre negatív információ a rendszerünkben.
A harmadik szám azt jelöli, hogy az első számmal jelölt cégek közül hány áll vagy állt
felszámolás, csődeljárás vagy kényszertörlés alatt.
A bal oldali csatolt rész felső részének színe:
Amennyiben az adott cég tulajdonos/cégjegyzésre jogosult cégeivel kapcsolatban
rendelkezésre áll regisztrált negatív információ, tehát a második számjegy nem nulla, akkor
a cégdoboz bal oldali csatolt felső része sárga színű. Mindettől függetlenül, amennyiben az
adott céggel kapcsolatban van vagy volt olyan cég a tulajdonosai között, amely
felszámolás, csődeljárás vagy kényszertörlés alatt áll vagy állt, tehát a harmadik számjegy
nem nulla, így a regisztrált negatív információtól függetlenül a doboz bal oldali csatolt felső
részének színe piros.
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Alapesetben, ha a bal oldali csatolt részben az első számjegy nem nulla, a második és harmadik
számjegy viszont nulla, akkor a doboz bal oldali csatolt felső részének színe zöld. De ha az
adott cég jelenlegi, illetve vizsgált időszakon belüli korábbi tulajdonos cégek között van
olyan, amely vitatható tartozással rendelkezik – tehát zöldessárga színű a tulajdonos
cégdobozának középső része –, akkor az adott cég bal oldali csatolt részének felső fele
zöldessárga színű. Ha mind a három szám 0, akkor az azt jelenti, hogy az adott cégben nincs
és nem is volt a vizsgált időszakon belül a cég tulajdonosa, vagyis szabályosan közzétett
cégjegyzékszámmal be lett volna jegyezve a tulajdonosok közé. Ilyen esetben a cégdoboz bal
oldali csatolt részének színe fehér.
MSZ – (csak bal oldali csatolt részben fordul elő): az itt szereplő szám az adott cég
magánszemély tulajdonosainak és/vagy cégjegyzésre jogosultjainak számát adja (hatályos és
vizsgált időszakon belül megszűnt). Ha ennek háttérszíne ciklámen színű, akkor a cégben
jelenleg, vagy a vizsgált időintervallumon belül van/volt olyan tulajdonos vagy cégvezetésre
jogosult, aki hivatalosan a cégvezetéstől jelenleg el van tiltva.
b) Névdobozok értelmezése magánszemély esetén
Attól függően, hogy a V-T különválasztva paraméter be van-e kapcsolva, az alábbi két fajta
megjelenése lehetséges a doboznak:

Amennyiben ez a paraméter nincs bekapcsolva, úgy a vizsgált cég tulajdonosainál és
cégjegyzésre jogosultjainál jelzi az ábra, hogy milyen szerepet tölt be a vizsgált cégben.
Ilyenkor nincs információ arról, hogy az adott cégjegyzésre jogosult vagy tulajdonos az egyéb
cégeiben (amelyek a vizsgált cég alatt kerülnek kirajzolásra) milyen szerepet tölt be.
Amikor azonban a V-T külön ábrázolva paraméter bekapcsolt állapotban van, akkor
minden egyes tulajdonos és cégjegyzésre jogosult cégben betöltött szerepét az adott
céldoboznál szereplő V illetve T betű jelzi, attól függően, hogy a vonal melyikbe fut bele, így
a tulajdonos/cégjegyzésre jogosult dobozánál ez az információ nem kerül megjelenítésre.
Magánszemély esetén a doboz fő részének tartalma, színe:
Az ábrán csak a személy neve látszik, de az egeret jelképező nyilat a dobozra mozgatva egy
buborékban megjelenik a személy lakcíme, anyja neve (amennyiben ezek az adatok
közzétételre kerültek), valamint az is, hogy mikor volt vagy mióta cégjegyzésre jogosult, illetve
tulajdonos vagy cégjegyzésre jogosult a vizsgált cégben. Magánszemély esetén a doboz fő
részének színe kék.
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Amennyiben egy magánszemélyt hivatalosan eltiltanak a cégvezetéstől, úgy a doboz fő
részének színe ciklámen színű, és a buborékban megjelenik egy időintervallum a
„cégvezetéstől eltiltva” megjelöléssel.

I. Magánszemély esetén a doboz jobb oldali csatolt részének tartalma, színe:
A magánszemély dobozának jobb oldali csatolt részében a három, „/” jellel elválasztott szám
az alábbiakat jelzi:
Az első szám azt jelöli, hogy az adott személy – a vizsgált céget is beleértve – hány cégben
van/volt cégjegyzésre jogosult és/vagy tulajdonos.
A második szám ezzel összefüggésben azt mutatja, hogy e cégekből hány olyan céggel áll/állt
fenn a paraméterként beállított vizsgált időszakon belül kapcsolata, amelyről negatív
információ áll rendelkezésre – tehát a cég doboza sárga.
A paraméterként beállított vizsgált időszaktól függetlenül, amennyiben a
magánszemélynek 10 évnél régebben szűnt meg a kapcsolata a negatív információval
rendelkező céggel, akkor annak negatív információja nem befolyásolja a magánszemély
doboz jobb oldalának színét, illetve nem növeli a második számot.
A harmadik szám azt jelöli, hogy az első számmal jelölt cégek közül hány olyan céggel áll/állt
fenn a paraméterként beállított vizsgált időszakon belül kapcsolata, amely felszámolás vagy
csődeljárás vagy kényszertörlés alatt áll/állt – tehát a cég doboza piros vagy szürkéspiros.
A paraméterként beállított vizsgált időszaktól függetlenül, amennyiben a
magánszemélynek 10 évnél régebben szűnt meg a kapcsolata a felszámolás alatt álló/állt
céggel, akkor annak negatív információja nem befolyásolja a magánszemély doboz jobb
oldalának színét, illetve nem növeli a harmadik számot.
II. A doboz jobb oldali csatolt részének színe:
Amennyiben a vizsgált magánszemélyhez kapcsolódó cégekről rendelkezésre áll regisztrált
negatív információ, tehát a második számjegy nem nulla, akkor a magánszemély
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névdobozának jobb oldali csatolt része sárga színű. Mindettől függetlenül, amennyiben a
vizsgált magánszeméllyel kapcsolatban van olyan cég, amely felszámolás vagy csődeljárás
vagy kényszertörlés alatt áll vagy állt, tehát a harmadik számjegy nem nulla, így a regisztrált
negatívinformációtól függetlenül a doboz jobb oldali csatolt részének színe piros.
Alapesetben, ha a jobb oldali csatolt részben az első számjegy nem nulla, a második és
harmadik számjegy viszont az, akkor a doboz jobb oldali csatolt részének színe zöld, kivéve,
ha a magánszemély jelenleg, vagy a paraméterként beállított vizsgált időszakon belül
korábban olyan cégben volt tulajdonos és/vagy cégjegyzésre jogosult, amely vitatható
tartozással rendelkezik – tehát zöldessárga színű a cég dobozának középső része –, akkor a
vizsgált magánszemély jobb oldali csatolt része zöldessárga színű.
FIGYELEM! Amennyiben egy cégjegyzésre jogosult/tulajdonos kilép egy cégből, majd a cég
évekkel később felszámolás vagy csődeljárás vagy kényszertörlés alá kerül, akkor az adott
cégjegyzésre jogosult/tulajdonos dobozának jobb oldali csatolt része akkor piros, ha az eljárás
kezdetét megelőzően a személy a beállított intervallumon belül (alapértelmezés 2 év) lépett ki
a cégből.
Pozitív példa: Pozitív János 4 cégben hatályosan cégjegyzésre jogosult /tulajdonos (egyenes
vonal), és ezek zöld színűek, tehát negatív eseményük nem ismert. 1 cégben a beállított 2 évnél
régebben, mondjuk 5 éve megszűnt a kapcsolata (pöttyözött vonal), viszont ez a cég 2 évvel
ezelőtt felszámolás alá került. Mivel a felszámolás alá kerülés időpontjához képest több mint
két évvel korábban szűnt meg a kapcsolat Pozitív János és a cég között, ezért nála nem vesszük
figyelembe a felszámolás alá került céget, így a jobb oldali csatolt rész az 5/0/0 számokat
tartalmazza, és a hátterének színe zöld.
Negatív példa: Negatív János 6 cégben szerepel, ebből 3-ban hatályosan (egyenes vonal) és
abból egy zöld, egy sárga, egy piros, 2-ben a beállított 2 éven belül megszűnt kapcsolattal
(szaggatott vonal), és mindkettő piros, 1-ben pedig két évnél régebbi kapcsolattal (pöttyözött
vonal) és az is piros. Így tehát 1 zöld, 1 sárga és 4 db piros doboz kapcsolódik hozzá, a számok
mégis 6/1/3, és a doboz jobb oldali csatolt része piros. Ebben az esetben Negatív János bármely
cégével való üzleti kapcsolat létesítése fokozott körültekintést igényel.
III. A magánszemély doboz bal oldalán megjeleníthető információk:
Ha egy háló túlságosan bonyolult, akkor lehetőség van arra, hogy a vizsgált céghez tartozó
cégjegyzésre jogosultak/tulajdonosok kapcsolatát a magánszemély doboz bal oldalán jelenítsük
meg. Ezt a V-T külön ábrázolva paraméter kikapcsolásával érhetjük el. Ebben az esetben a
magánszemély dobozának bal oldalán jelezzük azt, hogy az adott személy a középső oszlop
első cégeként megjelenített vizsgált cégben
vezető (cégjegyzésre jogosult)
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tulajdonos.
A V és T betűk háttérszíne sötétkék, a betűk fehéren szerepelnek benne.
Amennyiben a felhasználónak jogosultsága van a külön gyűjtött Zrt. tulajdonosok
megjelenítéséhez, akkor a hálóban megjelennek a Zrt. tulajdonosok dobozai is, melyek bal
oldalán a T betű világoskék háttérben sötétkék színnel látható.

Ha a V-T külön ábrázolva paraméter be van kapcsolva, és a felhasználónak van Zrt.
megtekintési jogosultsága, és a vizsgált Zrt-nél rendelkezünk gyűjtött tulajdonosi
információkkal, akkor a Vizsgált cég bal oldalán a speciális Zrt-hez köthető világoskék hátterű
T betű jelenik meg, felhívva ezzel a figyelmet arra, hogy kikapcsolva a V-T külön ábrázolva
paramétert megnézhető, hogy kik azok, akik gyűjtött adatként kerültek a kapcsolati hálóba.
Az eddigiekben felsorolt színek monitor függőek, ezért a megnevezéstől eltérhetnek. Például a
kék egyes monitorokon lilának látszik. Az ablakban található jelmagyarázat azonban segít a
színek és a hozzá tartozó definíciók összepárosításában.

c) Vonalak értelmezése
Az ábrán található dobozokat vonalak kötik össze, melyeknek a típusa attól függ, hogy az adott
kapcsolat hatályos-e még vagy már megszűnt, és ha megszűnt, akkor milyen régen szűnt meg.
Ezek alapján a vonalak típusa:
•
•

•

folyamatos egybefüggő vonal: a hatályos kapcsolatot jelzi.
szaggatott vonal: a kapcsolat már nem hatályos, tehát az adott személy/cég már nem
cégjegyzésre jogosultja/tulajdonosa a cégnek, és a kapcsolat az aktuális dátumtól
számítva a vizsgált időszakon belül szűnt meg.
pöttyözött vonal: a kapcsolat elavult, tehát már nem hatályos, az adott személy/cég
cégjegyzésre jogosult/tulajdonosi kapcsolata az aktuális dátumtól számítva a vizsgált
időszakon kívül szűnt meg.

d) A vizsgált időszak definíciója
Működő (zöld színnel jelölt) cég esetén:
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a mai napi dátum mínusz 2 év (ez a szám a Beállítások ablakban a felhasználó által
megváltoztatható)
Felszámolás vagy csődeljárás vagy kényszertörlés alatt álló (piros színnel jelölt) cég esetén:
Az eljárás kezdetének dátuma mínusz 2 év (ez a szám a Beállítások ablakban a felhasználó által
megváltoztatható)
Felszámolás után megszűnt (szürkéspiros színnel jelölt) cég esetén:
Az utolsó felszámolási eljárás kezdetének dátuma mínusz 2 év (ez a szám a Beállítások
ablakban a felhasználó által megváltoztatható)
Csődeljárás vagy kényszertörlés után megszűnt (szürkéspiros színnel jelölt) cég esetén:
Az utolsó eljárás lezárásának dátuma mínusz 2 év (ez a szám a Beállítások ablakban a
felhasználó által megváltoztatható)
Egyéb módon megszűnt (szürkészöld színnel jelölt) cég esetén:
A megszűnés dátuma mínusz 2 év (ez a szám a Beállítások ablakban a felhasználó által
megváltoztatható)
FIGYELEM! A vizsgált cég cégjegyzésre jogosultjai/tulajdonosai között nem jelenítjük meg
azokat a cégeket/magánszemélyeket, akiknek a vizsgált időszakon kívül szűnt meg a
kapcsolatuk a céggel. Tehát a vizsgált cég cégjegyzésre jogosultjai/tulajdonosai nem
kapcsolódnak pöttyözött vonallal a vizsgált céghez.
Mivel a vizsgált időszak szabadon változtatható, ezért az összes valaha volt kapcsolat
megjeleníthető, ha a Beállítások ablakban a 2 évet átírja a felhasználó annyi évre, ahány éve a
cég működik.
A cégjegyzésre jogosultak/tulajdonosok egyéb érdekeltségei és a vizsgált cég érdekeltségei
(amely cégekben a vizsgált cég szerepel tulajdonosként) között azonban megjelenítjük azokat
a cégeket is, ahol a vizsgált időszakon kívül szűnt meg a kapcsolat, tehát itt már lehet pöttyözött
vonallal ábrázolt kapcsolat.
A cégbírósági gyakorlat szerint egyes közzétételek azonnal visszavonásra/lezárásra kerülnek,
ilyen esetekben az érintett cégtörténeti rovatok 1 napig élnek. Az Opten Kapcsolati Háló
felhasználói élményének maximalizálása érdekében az 1 napig érvényes, lezárt hatályossággal
rendelkező tulajdonosok és cégjegyzésre jogosultak nem kerülnek megjelenítésre. Az Opten
Kapcsolati Háló értelmezése csak a cégkivonat/cégtörténet együttes vizsgálatával teljes.
e) Alapértelmezett beállítások megváltoztatása
A kapcsolati háló alapértelmezett beállításai megváltoztathatók, a kapcsolati háló felett
megjelenő Beállítások gombra kattintva.
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Mivel egyszerre több paraméter is változtatható, ezért csak a Rendben gombra kattintva rajzolja
át a rendszer a hálót az új paramétereknek megfelelően.
Az átállított Megjelenítendő kapcsolattípusra vonatkozó paramétereket a program a Kapcsolati
Háló Jelmagyarázatában jelzi:
A paraméterek az átállítás után:

Jogelőd/jogutód: a Kapcsolati hálón alapbeállítással megjelennek a cégek jogelődjei
(jelmagyarázat és a háló között) és a jogutódok (háló alatt). Ezen névdobozok megjelenítése
kikapcsolható.
A V-T külön ábrázolva kapcsolóról a Dobozok értelmezése fejezet b) Magánszemélyek
dobozáról szóló részben olvasható a leírás. A Kiegészítő adatok kapcsolóról a „Kapcsolati
háló modul kiegészítése ügyfél adatokkal” fejezetben talál részletes információt.
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Kapcsolatok kiemelése kapcsoló
Egyes bonyolult hálókon nehezen követhetők a kapcsolatok a sok vonal miatt. Ezért lehetőség
van arra, hogy kiemeljük a hálón az egy-egy elemhez tartozó kapcsolatokat. Ehhez be kell
pipálni a Kapcsolatok kiemelése kapcsolót, amely a Jelmagyarázat feletti blokkban található.

Amikor a fenti kapcsoló bekapcsolt állapotban van, akkor az egeret bármely dobozra húzzuk, a
dobozhoz kapcsolódó összes vonal és többi doboz kék színű keretbe foglalva jelenik meg az
ábrán. Ha pl. egy olyan személy dobozára visszük az egeret, akinek nagyon sok a kapcsolata,
és a hozzá tartozó cégek nem mindegyike látszik a képernyőn, akkor a kék kijelölés
megjelenése után az egeret navigáljuk a doboz mellé a fehér területre, és az egér görgető
részével navigáljunk lejjebb a lapon, így láthatóvá válnak az eddig nem látható kapcsolatok is.
Ha az egéren nincs ilyen lehetőség, akkor a jobb oldali görgetősávot kell használni, de az egeret
úgy vigyük el a jobb oldali görgető sávhoz, hogy közben ne haladjunk át vele más cégdobozon,
mert különben a kiemelés átrajzolódik az érintett új dobozhoz tartozó kapcsolatokra.
Amíg a kapcsoló bekapcsolt állapotban van, addig a képet nem lehet vágólapra másolni, és
nyomtatni is csak a felső sorban elhelyezett ikonsorban található nyomtató ikonra való
kattintással lehetséges.
Megjelenítendő kapcsolat típusok módosítása:
Lehetőség van arra, hogy bizonyos kapcsolatokat a hálóban ne jelenítsünk meg. Erre a
funkcióra elsősorban bonyolultabb kapcsolatrendszerek esetén lehet szükség, hogy a
megjelenést egyszerűsítsük. Figyelni kell azonban arra, hogy ebben a blokkban a paraméterek
átállítása után csak a Rendben gomb megnyomására rajzolja újra a hálót a program.
A kapcsolatok változtatása az alábbi 3 téma köré csoportosítható:
1. Tulajdonosok, Cégjegyzésre jogosultak
(csak az egyik paramétert érdemes kikapcsolni a kettő közül)
2. Nem hatályos, Elavult kapcsolatok
Nem hatályos kapcsolatnak nevezzük a beállított időszakon belül megszűnt kapcsolatot.
Elavultnak azt a kapcsolatot nevezzük, amely a beállított időszaknál régebben szűnt meg.
Amennyiben csak a hatályos kapcsolatokat szeretné látni a hálóban, akkor távolítsa el a Nem
hatályos kapcsolatok mellől a kis kék pipát. Ezzel egyidejűleg az elavult kapcsolatok is eltűnnek
a hálóból, még akkor is, ha be voltak kapcsolva. A Nem hatályos kapcsolatok
visszakapcsolásakor az Elavult kapcsolatok paraméter a kikapcsolást megelőző állapotba kerül
újra.
Amennyiben a hatályos és nem hatályos kapcsolatokat szeretné látni, de az elavult
kapcsolatokat nem, akkor távolítsa el az elavult kapcsolatok melletti dobozból a pipát, és
ellenőrizze, hogy a hatályos és a nem hatályos kapcsolatok mellett szerepeljen a pipa.
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3. A kapcsolatok hatályossága
Alapértelmezésben a háló a hatályos és a 2 éven belül megszűnt kapcsolatokat mutatja a vizsgált
cég tekintetében. Tehát meg sem jelenik a hálóban a vizsgált cégből 2 évnél korábban kilépett
tulajdonos és cégjegyzésre jogosult. A tulajdonosok és cégjegyzésre jogosultak egyéb cégei
között felsorolásra kerülnek azok a cégek is, ahol a beállított időszaknál régebben szűnt meg a
kapcsolat, de az ábrán ezek a kapcsolatok pöttyözött vonallal jelennek meg.
Az időszak átállításával ezeket a megjelenéseket lehet szabályozni.
Megszűnt cégek elrejtése: lehetőség van arra, hogy a megszűnt cégeket elrejtsük az ábrán.
Amennyiben folyamatosan az új beállításokkal szeretné használni a rendszert, akkor a
Beállítások mentésére kattintva a legközelebbi bejelentkezéskor is a kapcsolati háló
lekérdezésekor a beállított paraméterek alapján dolgozik a program mindaddig, amíg vagy az
Alapbeállítások gombot meg nem nyomja a felhasználó, vagy egyéb más beállításokat nem
ment el. A beállított paraméterek kijelentkezés és újra bejelentkezés után is megmaradnak.
Figyelem! A böngésző program előzményeinek törlése (cookie) a beállítások elvesztését vonja
maga után.
A kapcsolati hálóban bármely cég dobozára kattintva a program átrajzolja a hálót úgy,
hogy a kiválasztott cégből lesz a vizsgált cég.
Nyomtatás
A kapcsolati háló a fejlécben található
bontja a hálót, és beszámozza azokat.

ikonra kattintva kinyomtatható, a program oldalakra

f) Személyes kapcsolati háló
Ez a funkció több útvonalon érhető el.
A.) Az összetett kereső ’Személy’ füle alól
Ha a felhasználó megadja a keresett személy nevét vagy nevét és anyja nevét, akkor a Keresés
gombra kattintva megjelenik egy listában az összes magánszemély, mely megfelel a megadott
feltételeknek. Ezek valamelyikére kattintva kirajzolódik az adott személy Személyes
Kapcsolati Hálója
Például Nagy János szavakra felsorolásra kerül az összes különböző anyja nevű Nagy János a
lakcímmel együtt, illetve olyanok is, akiknek 3 tagból áll a neve, de ebből 2 egyezik a keresett
szavakkal, pl. Nagy Péter János.
B.) Részletes cégadatok ablakból
A részletes cégadatok ablakban a magánszemélyek neve linkként jelenik meg, így arra
kattintva, ha a személy egyértelműen azonosítható, közvetlenül a személyes kapcsolati háló

49

jelenik meg, ha nem egyértelműen azonosítható, akkor a személyek listáját láthatjuk, amelyből
kiválasztható a kívánt személy neve.
C.) Kapcsolati hálóból
A Kapcsolati hálóban olyan dobozra kattintva, amelyben a személy neve mellett rendelkezésre
áll az anyja neve is, a háló átalakul személyes kapcsolati hálóvá. Az átrajzolás a másik irányba
is működik, tehát a személyes kapcsolati hálóban bármely cégre kattintva az adott cég
kapcsolati hálóját tekinthetjük meg.
A személyes kapcsolati háló egy adott személy jelenlegi, illetve korábbi érdekeltségeit,
valamint az azokhoz tartozó további tulajdonokat tartalmazza.
Egy adott személyről csak akkor készülhet személyes kapcsolati háló, ha a neve és az anyja
neve őt egyértelműen azonosítja. Így tehát akinél nem áll rendelkezésünkre az anyja neve, ott
nem készül személyes kapcsolati háló. Olyan is előfordulhat, hogy a közzétételkor hibásan
jelent meg a név vagy az anyja neve, akkor ott lehetnek a kapcsolati rendszerben hiányosságok.
Ezeket az eltéréseket folyamatosan javítjuk.
A személyes kapcsolati háló megjelenítési formája hasonlít a céges Kapcsolati hálóhoz, de itt
a bal oldali oszlopban egyetlen személy doboza helyezkedik el. Ehhez kötve a középső
oszlopban jelennek meg azok a cégek, amelyekben az adott személy cégjegyzésre jogosultként
vagy tulajdonosként valaha részt vett. A különböző vonaltípusok értelmezése, a dobozok
tartalma megegyezik a kapcsolati hálónál leírtakkal, így ezt itt nem részletezzük.
Kiemelésre érdemes azonban, hogy a középső oszlopban felsorolt összes
cégérdekeltségnek a tulajdonában álló cégei is megjelennek az ábrán a jobb oldali
oszlopban.
g) Kapcsolati háló Ügyféladatok modul
Elkészítettünk egy olyan kiegészítő lehetőséget a kapcsolati hálóhoz, hogy a felhasználó saját
maga összeállíthat egy előre meghatározott formátumú txt fájlt, amit az OPTEN szerveren egy
megadott könyvtárban elhelyez.
Ebben a fájlban megadhat olyan információkat (két szöveges és két ábrás megjelenítési
lehetőség), amelyeket a hálóban akár ügyfeleiről, akár más cégekről látni szeretne.
Az információk megjelenítése ki-be kapcsolható a háló tetején a Beállításoknál található alábbi
kapcsoló segítségével:

Például megjelenhet az az információ a kapcsolati hálóban, hogy a cég a felhasználónak
jelenleg ügyfele vagy volt ügyfele, illetve akár az is, hogy van-e fizetetlen számlája, ha igen,
akkor annak mennyi az összege.
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Plusz információként meg tudjuk jeleníteni az árbevétel és/vagy a létszám adatot is, ez esetben
az adatállomány összeállításához segítséget nyújtunk.
Az ábrán megjelenhet az OPTEN Scoring modell segítségével minden céghez meghatározott
kockázati besorolási szint, A, B, C, D betűkkel is.
Minden plusz információhoz magyarázat is fűzhető, amely a céghez tartozó szürke buborékban
megjelenik.
Az információkat csak a konkrét felhasználó névvel belépők láthatják, minden
felhasználó névhez egyedi ügyfél információs fájl köthető.
Példa a kiegészítő adatok megjelenésére:

A kiegészítő adatok megjelenítésének segítségével leolvasható, hogy a felhasználónak hány cég
partnere egy adott cég a kapcsolati hálójában, kit érdemes megkeresni ahhoz, hogy egyszerre
több céggel is üzletet lehessen kötni a közös cégjegyzésre jogosult/tulajdonoson keresztül.
Az ügyfélinfó modul a Kapcsolati háló kiegészítő modulja, így az kiegészítő díj megfizetése
esetén vehető igénybe.
h) Kapcsolati háló Zrt. tulajdonosok modul
Az országban egyedülálló módon összegyűjtöttük a Cégbíróságoktól a Zrt. tulajdonosokat,
amelyeket a Cégtörténetben és a kapcsolati hálóban is meg tudunk mutatni. Az adatok frissítése
51

folyamatos, azaz rendszeresen vizsgáljuk, hogy történik-e változás a Zrt. tulajdonosok
összetételében.
A Kapcsolati hálóban a Zrt. tulajdonosok neve melletti T betű háttere világoskék:

Ez a modul a Kapcsolati háló modul kiegészítő modulja, így kiegészítő díj megfizetése
esetén vehető igénybe.
i) Kapcsolati háló Időállapot modul
A Kapcsolati háló időállapot funkciója a cégadatok időbeli vizsgálatát teszi elérhetővé a
grafikus Kapcsolati háló felületen. Az Időállapot modul segítségével a Kapcsolati hálót
2010.01.19-ig visszamenőleg bármely múltbeli időállapotban meg lehet tekinteni. Ehhez a
beállítások közt az Időállapot menüpontnál kell beállítani a kívánt dátumot. A dátum beállítását
követően a Rendben gomb megnyomását követően a kiválasztott dátum szerinti Kapcsolati
háló kerül kirajzolásra. Az ábra fejlécében a lekérdezés időpontja mellett zárójelben láthatjuk a
kiválasztott időállapotot.

A Kapcsolati hálón a kiválasztott időállapotnak megfelelően jelenik meg a vizsgált cég
kapcsolatrendszere, a céghez kapcsolódó tulajdonos és cégjegyzésre jogosult magánszemélyek,
kapcsolt vállalkozások, illetve a kapcsolati háló színezését is az időállapot pillanatának
megfelelő eljárások és egyéb események szabályozzák.
Alapértelmezett értékként minden esetben az aktuális dátum szerint jelenik meg a kapcsolati
háló, az időállapot beállítása nem kerül mentésre.
Ez a modul a Kapcsolati háló modul kiegészítő modulja, így kiegészítő díj megfizetése
esetén vehető igénybe.

9. Címkapcsolati háló
A Címkapcsolati Háló az OPTEN Kapcsolati Háló székhelycímre vonatkozó továbbfejlesztett
változata. Ezen opció kiegészíti a Kapcsolati hálót azokkal a cégekkel, non-profit
szervezetekkel, költségvetési szervekkel, egyéni vállalkozókkal, bármely cég tulajdonosaival
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és cégjegyzésre jogosultjaival, amelyeknek Cégjegyzékbe bejelentett székhely/lakcíme
megegyezik a vizsgált cég hatályos székhelyével.
Használatával felderíthetők:
•

•
•
•

olyan kapcsolatok, amikor egy adott lakcímen bejelentett magánszemélyeknek (esetleg
családtagoknak) nincs közös cégük, de az azonos cím miatt mégis egy ábrán jelennek
meg
olyan esetek, amikor egy magánszemély egyéni vállalkozó vagy non-profit szervezet
képviselője és egyben cégtulajdonos cégjegyzésre jogosult is valamely cégben
olyan veszélyes címek, ahol gyakrabban fordulnak elő eljárás alá került cégek (pl.
hajléktalan szálló címére bejelentett tulajdonos esetén)
olyan ipari parkok, irodaházak, üzletközpontok, ahol több cég székhelye
koncentrálódik, így az adott címen potenciálisan több vevő érhető el

A Címkapcsolati Hálót a Kapcsolati Háló képernyőn lehet aktiválni a Beállítások megjelenítése
gombra kattintás után a beállításokra szolgáló négyzetek segítségével:

Amennyiben a Címkapcsolati Háló opciót bekapcsoljuk, akkor az ablakban lévő Kapcsolati
Háló kiegészül a vizsgált cég hatályos székhelycímén található egyéb elemekkel (cég, nonprofit szervezet, költségvetési szerv, egyéni vállalkozó, cégjegyzékben szereplő
tulajdonos/cégjegyzésre jogosult). Ezeket az elemeket tartalmazó dobozokat a program a
kapcsolati háló alá, a középső oszlopban található Címkapcsolatok feliratot követően rajzolja
ki.

Alapértelmezettként a program teljes címegyezést vizsgál („Csak teljes cím egyezésekor”
paraméter bekapcsolva), tehát ha a kiindulási címben a házszám után emelet, ajtó is szerepel,
csak azokat az egyéb találatokat jeleníti meg, ahol ugyanazon a címen ismert az emelet és ajtó,
és ezek egyeznek a vizsgált címmel.
Lehetnek azonban a közzétételkor olyan címek, ahol annak ellenére, hogy a cím egy emeletes
házat jelöl, nem adják meg cégbejegyzéskor az emeletet és az ajtószámot. Ilyen esetben nem
dönthető el egyértelműen, hogy a megtalált cég/személy ugyanabba a lakásba van-e
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bejegyezve. Ezek a találatok akkor jelennek meg a Címkapcsolati Hálóban, ha a „Házszámig
ismert címnél is” paramétert bekapcsoljuk, és a Rendben gombra kattintunk.
Amennyiben a Címkapcsolati Hálót a Személyes Kapcsolati Háló ablakban kapcsoljuk be, vagy
a Címhálóban rákattintunk egy magánszemély dobozra, akkor a Személyes Címkapcsolati
Hálót kapjuk eredményként, a vizsgált cím a kijelölt személy lakcíme lesz. Így a Személyes
Kapcsolati Háló azokkal az egyéb elemekkel fog kiegészülni, amelyeknek a hatályos vagy nem
hatályos címe legalább 1 napos átfedéssel megegyezik a vizsgált személy lakcímével.
A Címkapcsolati Háló jelölései:
A címkapcsolati hálóban minden doboz tetején buborékban két szám található.

Az első szám azt mutatja, hogy a dobozban lévő cég/magánszemély hatályos címén hány egyéb
magánszemély található a beállított paraméterekkel.
A második szám azt mutatja, hogy a dobozban lévő cég/magánszemély hatályos címén hány
egyéb cég/non-profit szervezet/költségvetési szerv/egyéni vállalkozó található a beállított
paraméterekkel.

A Kapcsolati Háló alatt középen megjelenik a
felirat, és alatta a bal oldali
oszlopban kerülnek felsorolásra azok a személyek, amelyeknek a hatályos vagy nem hatályos
lakcíme legalább egy napos átfedéssel azonos volt a vizsgált címmel.
Az így felsorolt személyek érdekeltségei (vállalkozásai) is megjelenítésre kerülnek a középső
oszlopban a megfelelő vonallal jelölve azt, hogy a közöttük lévő tulajdonos/cégjegyzésre
jogosult kapcsolat hatályos, nem hatályos vagy elavult.
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A hálóban a címkapcsolatok típusait ikonokkal jelöljük.
Általánosságban a kék háttér az ikonoknál azt jelenti, hogy a vizsgált cég/személy hatályos
címe egyezik annak a cégnek/személynek hatályos címével, amelyiken a kék hátterű ikon
található.

Az egyes ikonok jelentése az alábbi:
Amelyik dobozon az alábbi ikonok egyike megjelenik, ott azt jelenti, hogy
a dobozban található cég/személy hatályos címe minimum egy napos átfedéssel
teljesen megegyezik a vizsgált cég/személy hatályos címével.
a dobozban található cég/személy csak házszámig ismert hatályos címe minimum
egy napos átfedéssel megegyezik a vizsgált cég/személy házszámnál részletesebb
hatályos címével.
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a dobozban található cég/személy hatályos címe egymást követő időszakban
egyezik a vizsgált cég/személy hatályos címével.
a házszámig ismert hatályos cím egymást követő időszakban egyezik a vizsgált
cég/személy házszámánál részletesebb hatályos címével.
egy nem hatályos cím minimum 1 napos átfedéssel egyezik a vizsgált cég/személy
hatályos címével.
egy házszámig ismert nem hatályos cím minimum 1 napos átfedéssel egyezik a
vizsgált cég/személy házszámnál részletesebb hatályos címével
egy nem hatályos cím egymást követő időszakban egyezik a vizsgált cég/személy
hatályos címével.
egy házszámig ismert nem hatályos cím egymást követő időszakban egyezik a
vizsgált cég/személy házszámnál részletesebb hatályos címével.
Kockázatos cím = Hajléktalan szálló
(Vannak olyan címek, ahol gyakrabban fordulnak elő eljárás alá került cégek, pl.
hajléktalan szálló címére bejelentett tulajdonos esetén).
Frekventált székhely: Székhelyszolgáltató, vagy irodaház, vagy ipari park, vagy
több mint 50 bejegyzett vállalkozás található egy címen.
Objektum csoportok
Bizonyos objektumok besorolhatók egy-egy gyűjtőnév alá, mint például az ipari parkok,
üzletközpontok, székhelyszolgálatok. Amennyiben rendelkezünk olyan információval, hogy
egy adott cím mely objektum típusba tartozik, akkor az adott dobozhoz tartozó szürke
buborékban felhívjuk erre a figyelmet.
Mivel a Cégjegyzékben a címhez tartozó objektum típusa nem jelenik meg, ezért ez külön
gyűjtés eredménye, így minden igyekezetünk ellenére nem mondható teljeskörűnek, és lehetnek
eltérések.

56

Címkeresés:
Lehetőség van egy adott címen lévő összes cég, társadalmi szervezet/alapítvány/nonprofit
szervezet és költségvetési intézmény, valamint egyéni vállalkozó megjelenítésére.
Kattintson a Címkeresés fülre az összetett kereső ablakban:

A rendelkezésére álló adatokkal töltse ki a megfelelő mezőket. Abban az esetben, ha egy
település részre keres, Pl.: Szeged-Algyő, akkor a Településhez írja be a Szegedet és a Település
részhez az Algyőt. A számokat mindig arab szám formátumban adja meg. Amennyiben a
Közterület jellegével nincs tisztában, úgy nyugodtan üresen lehet hagyni, abban az esetben
viszont, ha beírja, ne használjon rövidítéseket, Pl.: u. helyett utca, lnd. helyett lakónegyed
szerepeljen. Az alapbeállítás alapján a program a hatályos székhelyek, illetve lakcímek között
keres.
A Keresés gombra kattintva az adott címen bejegyzett összes cég, társadalmi és nonprofit
szervezet, egyéni vállalkozó, a cégjegyzékbe bejegyzett magánszemély (lakcím alapján)
megjelenítésre kerül.
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Keresés nem hatályos címek között is:
Amennyiben bővíteni szeretné a keresést a nem hatályos címek között, ennek a paraméternek
bekapcsolásával megteheti.
Keresés telephelyek és fióktelepek között is:
Amennyiben bővíteni szeretné a keresést a telephelyek és fióktelepek között, úgy ennek a
paraméternek bekapcsolásával megteheti.

10. Kapcsolati térkép
A Kapcsolati Térkép a Cégtár céginformációs szolgáltatás kiegészítő modulja.
FIGYELEM! A szolgáltatásban előforduló bizonyos kapcsolattípusok megjelenése
előfizetéshez kötött! Ha nem rendelkezik a megfelelő jogosultsággal, úgy a térképen nem
jelennek meg ezek a kapcsolattípusok.
A Kapcsolati Térkép egy új generációs hálózat elemző eszköz, mely legnagyobb újdonsága,
hogy a megjeleníthető hálózat nem áll meg az első, másod, harmad szintű kapcsolatoknál,
hanem a hálózat tetszőleges elemének további kapcsolatai is megjeleníthetőek a korábbi
kapcsolatok mellett. Az eszköz segítségével akár 8-10 mélységű összetett kapcsolatrendszerek
is megjeleníthetőek egy képernyőn.
A Kapcsolati Térkép szolgáltatás gráfként megjelenített elemző eszköz, mely alkalmas
felhasználói interakciók széles körű ábrázolására, többek között üzleti kapcsolatok egyedi
megnyitására és bezárására. A gráfban található összeköttetések az OPTEN Kft. algoritmusa
révén kerülnek megjelenítésre.
Az Kapcsolati térképre való kattintásra a program kikeresi a kiválasztott cég beállításoknak
megfelelő kapcsolatait és egy ábrán megjeleníti őket. Alapértelmezett beállításként a cég
hatályos tulajdonosai, cégjegyzésre jogosultjai és jogelődjei/jogutódjai jelennek meg az ábrán.
A közvetlen kapcsolatokon túl megjelennek a következő szintű, közvetett kapcsolatok is.
Az ábrán – a Kapcsolati Hálónál ismertetet módon – minden személyt, illetve céget egy-egy
színes „kapszula” (továbbiakban: névdoboz) ábrázol, melyeket különböző típusú vonalak
kötnek össze. A Kapcsolati hálóval ellentétben azonban itt nincs egy kiemelt „vizsgált” cég,
minden névdoboz egyenlő rangú.
A megjelenített Kapcsolati Térkép egy – akár időben eltolódott, egyedi – felhasználói
interakciók kumulált eredményeként létrejött gráf, mely eltérhet az alapértelmezett
kezdőképernyőtől.
Használat:
Egy névdobozra bal egérgombbal duplán kattintva megnyithatóak a további kapcsolatai, ezáltal
lépésről-lépésre felderítve a teljes céghálózatot.
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A bal egérgombot nyomva tartva egy névdobozon, odébb húzhatja azt. Ha üres területre kattint,
az egész ábrát odább húzhatja.
Vonalra dupla kattintással elhelyezhet rajta egy töréspontot, amit utána szintén arrébb húzhat,
ismételt dupla kattintással pedig eltávolíthat.
Egyszeri kattintással kijelölhet egy vonalat vagy dobozt, melyet a billentyűzet Delete
gombjával törölhet.
Jobb gombos menü:
Egy névdobozra kattintva az alábbi lehetőségek jelennek meg:
•
•
•
•
•
•

Újrarajzolás innen: az elmentett beállításoknak megfelelően az adott cégből vagy
személyből új Térképet rajzol. Ezt a lehetőséget választva a jelenlegi állapot elveszik!
Alapértelmezett cégadatlap megnyitása: új böngészőlapon megnyílik a Cégkivonat.
Kapcsolati háló megnyitása: új böngészőlapon megnyílik a megfelelő Kapcsolati háló
Kiemelés/Elhalványítás: elhalványítja az adott névdobozt és a hozzá kapcsolódó összes
vonalat.
Megnyitás új lapon: az elmentett beállításoknak megfelelően az adott cégből vagy
személyből új Térképet rajzol egy új böngészőlapon.
Törlés: törli az ábráról a kiválasztott névdobozt és a hozzá kapcsolódó összes vonalat.

Üres területre kattintva az alábbi lehetőségek jelennek meg:
•
•

Képernyőhöz igazít: az ábra nagyítási szintjét úgy állítja be, hogy minden névdoboz
látszódjon.
Halványok törlése: törli azokat a névdobozokat és kapcsolatokat, melyek el lettek
halványítva.

Egy vonalra kattintva a Kiemelés/Elhalványítás lehetőség jelenik meg, mely ugyanúgy
használható, mint a névdoboz esetében.
Beállítások:
A beállítások között megadható, hogy a térkép megnyitásakor az alapértelmezett közvetett
kapcsolatok helyett csak a közvetlen, vagy akár a második szintű közvetett kapcsolatok (a
közvetett kapcsolatok további kapcsolatai) is megjelenjenek. Itt van lehetőség a nem hatályos
kapcsolatok engedélyezésére is, és megfelelő jogosultság esetén elérhetővé válnak a Zrt.
tulajdonosi, a Végső tulajdonosi és Címkapcsolati kapcsolatok is.
Ha a további kapcsolatokat más beállítással szeretné megnyitni, mint az elmentett állapot, a
beállítások módosítására menet közben is lehetőség van. Ebben az esetben nem kell rányomni
beállítások menü alján található egyik gombra se.
Az Alapbeállítások gomb megnyomásával az ábra újrarajzolódik, és az alapértelmezett
beállítások kerülnek elmentésre. Tehát a hatályos tulajdonos, cégjegyzésre jogosult és
jogelőd/jogutód a közvetlen és közvetett kapcsolatok jelennek meg.
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A Beállítások mentése gomb elmenti a beállításokat, és újrarajzolja a Térképet.
A Rendben gomb újrarajzolja a Térképet, de a beállításokat nem menti el, új ábra rajzolása
esetén a korábban mentett beállítások lesznek érvényben.
Kiegészítő ablakok:
Információk: a kijelölt névdobozhoz tartozó cég vagy személy részletes adatait tekintheti meg
benne, mint a teljes név, cím, érdekeltségek száma, cég esetén a cégjegyzékszám és a
tulajdonosok, cégjegyzésre jogosultak száma.
A tulajdonosok, cégjegyzésre jogosultak és az érdekeltségek esetén három szám jelenik meg
11/5/2 formában. Az első szám az összes kapcsolt vállalkozás számát mutatja, a második ezek
közül a regisztrált negatív információval rendelkező vállalkozásokét, míg a harmadik a
felszámolás vagy csődeljárás alatt álló cégek számát. Mivel a beállítások az adatok újratöltése
nélkül is módosíthatóak, az itt megjelenő adatok ettől függetlenek és minden esetben a nem
hatályos kapcsolatok is beszámításra kerülnek.
Térkép: megmutatja, hogy az ábra melyik kerületén jár, illetve kiemelten jelenik meg benne a
kiindulópont.
Jelmagyarázat: a vonalak és névdobozok színeinek magyarázata.
Ikonsor:
Teljes képernyő: a bal felső sarokban található

ikonnal teljes képernyőssé teheti a térképet

Kép mentése: egy összeállított ábrát a
ikonnal menthet el. Ez nem csak az aktuális nézetet
menti, hanem a képről kilógó részeket is.
Újrarendezés: ha a sok megnyitott kapcsolat átláthatatlanná válna, a

ikon segítségével

elrendezheti a névdobozokat.
Igazítás képernyőhöz: a

ikon az ábra átrendezése nélkül állítja be a megfelelő nagyítási

szintet, hogy minden névdoboz látszódjon a képernyőn.
Névdobozok színezése:
A cégek névdobozának színezése megegyezik a Kapcsolati Háló szolgáltatásnál leírtakkal.
Magánszemélyeknél a névdoboz jobb oldali kapcsolt része nem kerül színezésre, az egész
névdoboz színe minden esetben megegyezik a középső rész színével.

11. Egységes
Cégellenőrző

Online

Követelés-nyilvántartó

Rendszer

(EOKR)

és

A Követelés-nyilvántartó Rendszer és a Cégellenőrző szolgáltatás létrehozásának célja: a
felhasználók pénzügyi biztonságának növelése, a gazdaságban felhalmozódott körbetartozások,
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lánctartozások csökkentése, az adósságállomány növekedésének megállítása, ill. a piac azon
szereplőinek kiszűrése, akik önhibájukból vagy önhibájukon kívül fizetésképtelenek.
Az OPTEN Kft. honlapján elérhető alapszolgáltatás tartalmazza azt a lehetőséget, hogy az
előfizető bármely gazdálkodó szervezetről lekérdezhesse, van-e valamilyen követelés vele
szemben nyilvántartva a rendszerben, illetve azt a gazdálkodó szervezetet, aki felé követelése
van, felvetetheti a rendszerbe, mint adóst.
Cégenkénti követelésellenőrzés
Amennyiben önnek van jogosultsága a Cégellenőrző szolgáltatás használatához, akkor a
cégadatlapok között a Cégellenőrző szolgáltatásra kattintva megjelennek a cégről ismert
negatív és pozitív információk, mint végrehajtások, megszüntetésre irányuló eljárások,
adószám törlések, bejelentett követelések, elmarasztaló határozatok (munkaügy, Nemzeti
Fogyasztóvédelmi hatóság, stb.), vagy köztartozásmentes adózónak minősül a cég, esetleg
engedélyezett gazdálkodó.
Ha a cégnév után nem jelenik meg tartozásadat, az azt jelenti, hogy a keresett cégnek jelenleg
nincs a rendszerbe bejelentett tartozása.
A Cégellenőrző szolgáltatásban megjelenő adatokat 6 kategóriába soroljuk a következőképpen:
a) Megszüntetésre irányuló eljárás
•
•

•
•

Felszámolási eljárás (A fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek jogutód nélküli
megszüntetésére szolgáló eljárás)
Kényszertörlési eljárás (A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszüntetését
szolgálja. Az eljárás célja, hogy a Cégnyilvántartásban lehetőség szerint ne
szerepeljenek olyan „passzív” cégek, amelyek gazdasági tevékenységet már nem
folytatnak, és a törvényes működés szabályait hosszabb ideje egyebekben sem tartják
be.)
Végelszámolási eljárás (A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén, ha a cég nem
fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz)
Hivatalból törlési eljárás (A cégbíróság rendeli el, ha a cég a székhelyén, telephelyén,
fióktelepén nem található, továbbá a cég képviseletére jogosult személyek tartózkodási
helye ismeretlen.)

b) Semleges információk
•

Csoportos áfaalany (A csoportos adóalanyiság egy választható és csak az általános
forgalmi adózás tekintetében érvényes adóalanyi formáció. A csoportban résztvevő
tagok önálló forgalmi adóalanyisága megszűnik és a csoportos adóalanyiság
időszakában a tagok együttesen minősülnek egy csoportazonosító számmal rendelkező
adóalanynak.)
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c) Negatív információk
•

•

Csődeljárás folyik a cég ellen. (A csődeljárás olyan eljárás, amelynek során az adós —
a csődegyezség megkötése érdekében — fizetési haladékot kap, és csődegyezség
megkötésére tesz kísérletet.)
Végrehajtási eljárás alatt áll - Cégkivonatba bejegyezve (a 33-as rovatba) és
Cégközlönyben közzétéve (A cégkivonat 33-as rovatában megtekinthető, hogy ki
rendelte el a végrehajtást: NAV vagy valamelyik bíróság, esetleg közjegyző)

•

Végrehajtási eljárás alatt - NAV honlapon közzétéve www.nav.gov.hu (csak akkor
jelennek meg a rendszerben, ha hatályosan fennállnak vagy több, mint 15 napig
fennálltak, de már lezárásra kerültek). Ha a végrehajtás szó mögött zárójelben az áll,
hogy (NAV), akkor az azt jelenti, hogy a NAV honlapján került közzétételre.

•

NAV kétféle adóslistáján való szereplés (180 napon túli 100 MFt feletti adótartozás
adósok listája, jelentős adóhátralékosok listája www.nav.gov.hu);
A cég adószámát törölték - bejelentés időpontja megjelenítésre kerül
NAV által a www.nav.gov.hu honlapon közzétett adószám törlés – közzététel időpontja
megjelenítésre kerül
Vagyoni részesedés lefoglalása (Tájékoztató jellegű adat, a részletekről a
cégtörténetben, iratjegyzékben tájékozódhat.)
A cég munkaügyi jogsértést elkövető foglalkoztató – határozat kelte, bírság összege
megjelenítésre kerül
Gazdasági versenyhivatal elmarasztaló döntés született a cég ellen
Munkaügyi és/vagy munkavédelmi jogsértést elkövető a cég
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósági elmarasztaló határozat (fogyasztóvédelmi bírság)

•
•
•
•
•
•
•
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•

•

•

•

•
•

•

Biztosítási intézkedés (A biztosítási intézkedés elrendelésének célja annak
megakadályozása, hogy az adós a végrehajtás fedezetéül szolgáló vagyont elvonja.
Biztosítási intézkedés akkor rendelhető el, ha például a követelés olyan határozaton
alapul, amelynek alapján egyébként végrehajtási lapot lehetne kiállítani, de erre azért
nincs lehetőség, mert a határozat még nem jogerős, vagy nem előzetesen végrehajtható,
illetőleg a határozat jogerős ugyan, de a teljesítési határidő még nem telt le. Ugyancsak
biztosítási intézkedés rendelhető el az olyan követelés érdekében, amely iránt belföldi
bíróságnál házassági vagyonjogi keresetet indítottak, vagy pedig egyéb keresetet
indítottak, s egyúttal a követelés létrejöttét, mennyiségét és lejártát közokirattal vagy
teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolták.)
Vagyonrendezési eljárás (A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V törvény 119. § - 124. §-a alapján kérelemre vagy
hivatalból vagyonrendezési eljárásnak van helye, ha utóbb olyan vagyontárgy kerül elő,
melynek azóta már törölt cég volt a tulajdonosa, vagy korlátolt felelősségű társaságban
üzletrésszel rendelkező tag jogutód nélkül úgy szűnt meg, hogy üzletrészéről nem
rendelkeztek, ideértve a végelszámolási és felszámolási eljárást is, ha az előkerült
vagyontárgyról az eljárásokban rendelkezés nem történt.)
Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató (Az állami adóhatóság a munkaügyi
kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő
felhasználása céljából a honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza azoknak az
adózóknak az adatait, akik (amelyek) tekintetében jogerős és végrehajtható
közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem tettek eleget a
munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségüknek.)
Áfa bevallást be nem nyújtó adózó (Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
266. § l) pont alapján az állami adó- és vámhatóság a honlapján folyamatosan közzéteszi
azoknak az adózóknak az adatait, akik áfa-bevallási kötelezettségüknek több mint két egymást követő, a rá irányadó - bevallási időszakon keresztül nem tesznek eleget.)
Büntetőjogi intézkedés (A Cégközlönyben megjelent büntetőjogi intézkedés.)
Súlyos jogsértést elkövető webáruházat üzemeltető vállalkozás (Azon, súlyos jogsértést
elkövető webáruházat üzemeltető vállalkozás, ahol a webáruház jogsértő magatartását
a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, vagy a bíróság jogerősen
megállapította.)
Nem rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező adózó (Az állami adó- és
vámhatóság külön nyilvánosságra hozza a be nem jelentett foglalkoztatottat
foglalkoztató adózók közzétételi listáján szereplő adózók közül azokat, akik az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint nem
felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.)
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A Cégellenőrző szolgáltatásunkban megjelenő bizonyos események úgynevezett ’Egyszeri
események’. Ezek jellemzően egyszeri tényt megállapító határozatok, nem folyamatot jelölnek,
így csupán közzétételi dátummal rendelkeznek. A hatályosság vége dátum hiánya ezáltal nem
jelenti azt, hogy a jelzett állapot jelenleg is fenn áll.
Ilyen egyszeri események:
•
•
•
•
•
•
•

Munkaügyi és/vagy munkavédelmi jogsértést elkövető foglalkoztató
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elmarasztaló határozat
Gazdasági Versenyhivatal döntés
Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató
Súlyos jogsértést elkövető webáruházat üzemeltető vállalkozás
Munkaügyi bírság (rendezett munkaügyi kapcsolatok megsértése)
Külföldi engedély nélküli foglalkoztatása miatt befizetésre kötelező határozat

A fenti esetekben az esemény leírásánál megjelenik hogy ’Egyszeri esemény’.

d) Pozitív információk
•
•
•
•

•

A cég szerepel az adóhatóság „Köztartozásmentes adózók” adatbázisában
A cég szerepelt az adóhatóság „Megbízható adózók nyilvántartásában”.
A cég Kiemelt adózónak minősül (nagy összegű adót fizet)
A cég szerepel az „Engedélyezett gazdálkodók” - Authorized Economic Operator
(AEO) listáján. (Európai Uniós közösségi vámszabályozási törvény alapján
nyilvántartott pozitív EU-s lista. A listára azon vállalatok kerülhetnek fel, amelyek
vámhatósági engedéllyel rendelkeznek, igazolták fizetőképességüket, és betartják az
irányadó biztonsági előírásokat. Ha egy tagország kiállít egy ilyen igazolást, azt a többi
tagország elismeri, és ezzel jelentősen egyszerűsödik egy másik tagállamban folytatott
tevékenységéhez szükséges engedélyek kiadása.)
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósági pozitív listán szerepel
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Pl.:

•

•

Kormányhatározat stratégiai partnerségről (Magyarország Kormánya és magyarországi
nagybefektetők közötti megállapodás. A megállapodások célja, hogy elősegítsék a
beruházásokat, növeljék a magyar beszállítók arányát, és K+F együttműködésre
ösztönözzenek.)
Kiemelt jelentőségű gazdasági szervezet (A csődtörvény alapján stratégiailag kiemelt
jelentőségűnek minősíthető az a gazdálkodó szervezet, amelynek működése többek
között nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendvédelmi, energiabiztonsági, energiaellátási,
iparbiztonsági, katasztrófavédelmi, vagy a lakosság alapvető közszolgáltatásokkal való
ellátása szempontjából országos jelentőségűnek, vagy a lakosság távhőszolgáltatással
vagy más közműszolgáltatással való ellátása szempontjából kiemelt vállalkozásnak
tekinthető. Azok a cégek is ebbe a kategóriába kerülhetnek, amelyek nemzetgazdasági
szempontból jelentős projekteket valósítanak meg, vagy amelyek a törvény által
meghatározott országos közfeladatot látnak el.)

e) Vitatható követelések
•

Ügyfél által bejelentett lejárt számlatartozások
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f) Fennálló követelések
•
•

az adós gazdálkodó szervezet által teljes bizonyító erejű magánokiratban elismert, lejárt
tartozás;
választott bíróság által az adós gazdálkodó szervezet tekintetében jogerősen megítélt
követelés (ide értve a fizetési meghagyásos eljárást is); a hitelező kérelmére az adós
gazdálkodó szervezettel szemben a bíróság által jogerősen elrendelt felszámolási
eljárásban a hitelező által a bírósághoz benyújtott kérelemben megjelölt követelés
összege.

Azok a rendszerben található követelések, amelyeket az adósok időközben kiegyenlítenek,
azonnal lekerülnek a listáról, amint a fizetésről a hitelező vagy az adós tájékoztatást küld az
OPTEN Kft.-nek. Ezek a követelések ezután már nem láthatók a rendszerben. Ez esetben
kivételt képeznek az NAV által közzétett negyedéves listák.
A fentebb felsorolt információk közül a NAV-tól származóak tájékoztató jellegűek, közhiteles
formában a NAV honlapján találhatóak meg.
Ha a keresett cégnek nem egy konkrét számlatartozása van, hanem valamilyen bírósági eljárás
alatt áll, akkor az eljárás típusa és hivatalos közzétételének dátuma jelenik meg.
g) Monitoring funkció, mint az alapszolgáltatás része
Mivel az Egységes Online Követelés-nyilvántartó modulban szereplő adatok részét képezik az
OPTEN teljes körű cégadatbázisának − amely hetente többször frissül a Cégközlöny alapján –
, így lehetőség nyílik arra, hogy a kintlévőségről nyilatkozó felhasználó figyelmeztető e-mailt
kapjon az adós gazdálkodó szervezet cégbejegyzési adataiban történt bárminemű hivatalos
változás tényéről.
Például: a hitelező/felhasználó által bejelentett adós cég székhelyet vagy tulajdonost vált,
esetleg csökkenti jegyzett tőkéjét stb., a Rendszer egy e-mailben felhívja erre a felhasználó
figyelmét. Ha a felhasználó ezután megkeresi a szóban forgó céget a Cégtárban (ha ezt a
szolgáltatást is megrendelte), a változás minden konkrét részletét megismerheti.
A felhasználó ezen kívül értesül arról, ha harmadik fél által az adós cégről negatív információ
kerül rendszerünkbe.
EOKR rendszerünkbe bejelentett, majd a rendszerbe bekerült partnereit a Saját adóslista
megtekintése menüpont segítségével kérheti le.
h) Partnerfigyelés funkció, mint az alapszolgáltatás része
(csak 2014. március előtt regisztrált felhasználóinknak)
A felhasználó a Cégtár menüpontban egyenként kiválasztva megjelölheti saját partnereit a
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezetek listájában (adószám és/vagy
cégjegyzékszám, név adatokkal). A partner megjelölése, azaz aktiválása rendkívül egyszerű:
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csak kattintson egyet a cég fejlécében lévő szürke színű „smile” ikonra, amely azonnal zöld
színűre változik. Ettől kezdve amennyiben ezen aktivált partnerek közül bármely cég adósként
bekerül az Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszerbe, a felhasználó erről
figyelmeztető e-mailt kap. Így a felhasználó tudomást szerezhet arról, ha egy partnere neki
ugyan nem, de más cégek felé már tartozik.
A hitelező az OPTEN Kft. honlapjának főoldalán található EOKR – Követelés-nyilvántartás
menü alatt „Saját adóslista megtekintése“-re kattintva megnézheti az általa a rendszerbe
bejelentett követelések részleteit, illetve a „Partnerlista-kezelésre“-re kattintva az általa már
aktivált, figyelendő partnereinek listáját tekintheti meg. A figyelendő partnerek listájából itt
törölhet cégeket, vagy akár saját partnerlistát tölthet fel Excel vagy tabulátorral tagolt TXT
formátumban, ezzel elkerülve azt, hogy nagyobb partnerállomány figyeltetésénél egyenként
kelljen a rendszerben partnereit megjelölnie. A partnerfájl első oszlopa tartalmazza a cégek
cégjegyzékszámát, a második oszlop a cégnevet, a harmadik oszlop az adószámot. Az első
és utolsó oszlop valamelyikét kötelező kitölteni, a rendszer csak ez alapján tudja
beazonosítani a partnereket.
A partnerlistában a partnerekre kattintva az alábbi műveleteket végezheti el:
Partner törlése: a kiválasztott partnert a partner törlése gombra kattintva törölheti.
Partner adatai: a partner kiválasztása után erre a gombra kattintva a céglistába juthat el, ahol az
előfizetésétől függően további információkat kérdezhet le partneréről.
Összes partner törlése: erre a gombra kattintva az összes partnerét törölheti a partnerlistából.

A követelés-adatbázis frissítése naponta (hitelezők bejelentései, felszámolási és csődeljárások),
hetente (egyéb eljárások, minősített adózók), illetve alkalmanként (NAV listák - negyedévente,
munkaügyi jogsértést elkövető foglalkoztatók és köztartozásmentes adózók - havonta) történik.

12. Cégelemzés
A szolgáltatás az OPTEN Kft. saját, állandóan frissülő cégadatbázisát és a cégek hivatalosan
hozzáférhető legutolsó mérlegadatait forrásként alkalmazva tudományos összefüggések és
algoritmusok alapján teljes elemzést készít a vizsgált cégről.
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Ezen értékelés, melyet a minősítő program automatikusan hoz létre, mentes minden szubjektív
emberi tényezőtől, így garantálja a cégek egyenlő elvek alapján történő megítélését, ill.
bármikor azonnal hozzáférhető felhasználóink számára.
Az elemzések Alapértékelése tartalmazza azon pozitív (ISO minősítés, EU pályázat nyertese,
Közbeszerzési pályázat nyertese, Köztartozásmentes adózó, Minősített adózó) és negatív
(törölt adószám, Egyéb tartozás, kétféle NAV adóslistán való szereplés, munkaügyi jogsértést
elkövető foglalkoztató, nem kielégítő pénzügyi helyzet stb.) információkat, amelyek
módosíthatják a vizsgált cég megítélését. A NAV-tól származó adatok tájékoztató jellegűek,
közhiteles formában a NAV honlapján találhatóak meg.
A kockázati besorolás a vállalkozás méretét is figyelembe véve az évente változó pénzügyi és
a naponta változó cégjegyzéki adatok felhasználásával, professzionális módszerekkel
kiszámítjuk az adott cég egy éven belül fizetésképtelenségi eljárás alá kerülésének
valószínűségét, így a lekérdezett cégeket négy kategóriába soroljuk (A =>D).
A Kockázati Index egy fizetésképtelenségi valószínűséggel arányos mutatószám, amely egy
1-100-ig terjedő skálán jellemzi, hogy a cég mekkora valószínűséggel fog fizetésképtelenségi
eljárás alá kerülni. A mutató több száz paraméter alapján nagy megbízhatósággal képes előre
jelezni egy cég fizetésképtelenségét. Minél alacsonyabb a mutató értéke, annál megbízhatóbb
a jellemzett vállalat, és annál kisebb a fizetésképtelenségi eljárás alá kerülés valószínűsége.
A kapcsolt vállalkozás információ ábra első szintje azt mutatja, hogy a cégben az elmúlt két
évben összesen hány tulajdonos és hány cégjegyzésre jogosult személy volt. A második szinten
látható, hogy ezek a személyek összesen hány másik cégben töltöttek be tulajdonosi vagy
cégjegyzésre jogosulti pozíciót, a harmadik szint pedig megmutatja, hogy e cégek közül hány
darab ellen indult eljárás az elmúlt öt évben, és hány darab működik rendben.
Ágazati finanszírozási sajátosságok figyelembevételével Kereskedelmi hitelmaximumot is
kalkulál, mely óvatos, de hasznos javaslat biztosíték nélküli átutalásos szerződések megkötése
előtt.
A Bankkapcsolatoknál megjelenítésre kerülnek a vizsgált céghez tartozó élő bankszámlák.
A lekérdezett cég ellen Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszerünkbe bejelentett
követeléseket is felsorakoztatja. Oszlopdiagrammal ábrázolja a Nettó árbevétel és Adózás
előtti eredmény, valamint a Saját tőke és Jegyzett tőke alakulását az utolsó 12 évben, illetve
tájékoztatást nyújt a foglalkoztatottak létszámának elmúlt 5 éves alakulásáról, illetve az
esetleges gépjármű-állományról is.
A Piaci részesedés kalkulátor a vizsgált cég piaci részesedésének arányát mutatja
főtevékenysége alapján ágazati, alágazati és szakágazati bontásban országos, illetve
megyei/fővárosi viszonylat szerint.
A Cégkörnyezet-vizsgálat grafikonja azt mutatja meg több évre visszamenően, hogy a vizsgált
cég főtevékenységének ágazatában, illetve a székhelye szerinti megyében/fővárosban a cégek
68

hány százaléka került fizetésképtelenségi eljárás alá, azaz mennyire "csődveszélyes" ágazatban,
ill. régióban gazdálkodik.
A lekérdezett cég 12 pénzügyi mutatóját (Likviditási mutatók: Likviditási ráta, Likviditási
gyorsráta, Nettó forgótőke aránya; Jövedelmezőségi mutatók: Árbevétel-arányos eredmény,
Vagyonarányos eredmény, Eszközjövedelmezőség; Forgási idők: Rövid lejáratú
kötelezettségek forgási ideje, Követelések forgási ideje, Készletek forgási ideje; Tőkeszerkezeti
mutatók: Eladósodottság, Tőkefeszültség, Tőkeáttétel) a Magyarországon azonos
tevékenységet végző vállalkozások középértékeivel és eloszlásával hasonlítja össze és ábrázolja
grafikonon. Ez egyértelmű választ ad arra, hogy ágazatában/szakágazatában hol helyezkedik el
az adott cég.
Azon cégeknél, amelyeknél fellelhetőek export relációs adatok, elemzésünkben ezeket is
feltüntetjük. A cégelemzések frissítése mérlegadatok tekintetében évente, csőd- és felszámolás
adatok tekintetében naponta folyamatosan többször, egyéb cégadatok esetében a
Cégközlönyben történő közzétételhez igazodva naponta történik.

13. Kapcsolattartási adatlap
A Kapcsolattartási adatlapra kattintva megjelennek a cég elérhetőségei. Az oldal tartalmazza a
cég telefonszámait, faxszámait, e-mail-, web- és hatályos székhelycímét, valamint a szerződés
szerinti kapcsolattartó nevét. A Kapcsolattartási adatlap megtekintése jogosultsághoz kötött.

14. Iratjegyzék
Az Iratjegyzék tartalmazza egyrészt a 2009. január 1. után megjelenő, hivatalos
Cégközlönyben közzétett egyéb, a közleményekkel kapcsolatos iratokat.
Pl.:
•
•

A létesítő okirat módosítása, A közgyűlés jegyzőkönyve (kivonata) és a jelenléti ív,
Ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta, stb.
Nonprofit szervezetek eljárás alá kerülésének határozatai

Továbbá megtalálhatóak az MNB (PSZÁF) által közölt, az adott céget érintő határozatok is.
A listában időrendi, Cégközlönyben való megjelenés sorrendjében jelennek meg a
dokumentumok.
Időrend szerint a lista csökkenő vagy növekvő sorrendbe állítható.
A kiválasztott dokumentumra kattintva a fájl új lapon nyílik meg. A dokumentum elmenthető.
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15. OPTEN – Idővonal modul
Az OPTEN – Idővonal modul a Cégtár Online rendszerében elérhető szolgáltatás, mely
segítéségével egyszerűen és gyorsan átláthatók a cég történetében lezajlott működést
befolyásoló események. A grafikus megjelenítő modul egy függőleges időskálán megmutatja a
lekérdezett vállalkozás működése során bekövetkezett cég- és egyéb adatváltozásokat. Az ábrán
az adatok időrendi sorrendben jelennek meg, lap aljától (a vállalkozás működésének kezdetétől)
a tetejéig (a lekérdezés napjáig).
A szolgáltatás célja, hogy egy ábrán szemléltesse a lekérdezett vállalkozás életútját, így a
felhasználó időrendi sorrend szerint tekintheti meg azokat az eseményeket, amelyek
befolyásolhatják a vállalkozás további működésének lehetséges kimenetelét.
Az Idővonalra kattintva megjelenik a kiválasztott cég ábrája. Az ábrán megjelenő időskála
évenkénti, az adott évszám a skála közepén egy körben található. Az évek és azon belül
megjelenő adatok az időszak beállításától függenek. Alapbeállítás esetében a lekérdezett
időszak kezdete a vállalkozás alakulásának időpontja, a lekérdezett időszak vége pedig a
lekérdezés napja. (Az időszakok bármikor átállíthatóak.)
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Az időskálán kék színű ikonnal jelennek meg a cég életében bekövetkezett nem kiemelt
cégbejegyzési alapadatváltozások, sárga színű ikonnal a kiemelt cégadat változások
(Tulajdonosi háttér, székhely, főtevékenység változásai), zöld ikonnal a pozitív, valamint piros
ikonnal a negatív események.
Az egyes bejegyzések mellett megtalálható a közzétételi dátum, az információs dobozban pedig
a módosított rovat/esemény leírása. Az egyes dobozok alján található nyíllal a megfelelő
rovathoz ugorhatunk a Cégtörténetben, pozitív negatív eseményeknél pedig a Cégellenőrzőre.
FIGYELEM! A cégadat változások közül előfordulhat olyan eset, hogy nem történik kifejezetten
adatváltozás, de egyes alrovatokat hatályon kívül helyeznek, majd új alrovatban ugyanazt az
adatot közzéteszik, kiegészítve plusz adattal. Gyakori példa erre a tagok adatait tartalmazó
alrovat (pl. jogszabályi változás miatt a születési dátumok bejegyzése; a tagok személye nem
változik, de új adat bekerülése miatt új alrovatot tesznek közzé a Cégközlönyben, vagy a tagsági
jogviszony kezdete és vége módosul). Tehát azokban az esetekben, amikor egy rovaton belül
adatváltozás nem történik, és a korábbi alrovat hatályosság végének időpontja megegyezik a
hatályba lépő alrovat hatályosságának kezdetével, úgy ezen bejegyzések nem jelennek meg a
Cégtár Idővonalon. A szabály nem minden cégjegyzéki rovatra érvényes, csak azokra, ahol
egyértelműen azonosítható, hogy nem történt adatváltozás.
Az idővonalon megjelenő adatváltozások típusai:
Tulajdonosi kapcsolatok
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Alapbeállítás esetén nem jelennek meg ezek az információk, az ábra felett a Beállítások
megjelenítése gombra való kattintás, és a Tulajdonosi kapcsolatok mező bejelölése után a
Rendben gombra való kattintással az OPTEN - Idővonal modul megjeleníti azt az információt,
ha a vállalkozásban tagként egy vállalkozást jegyeztek be (és ennek tényét a Cégközlönyben
közzétették).
Ha a lekérdezett vállalkozást tagként bejegyzik egy másik vállalkozásba, és ezt az információt
közzéteszik a Cégközlönyben, az is megjelenik az ábrán.
A Tulajdonosi kapcsolatok megjelenítése OPTEN – Kapcsolati háló modul jogosultságoz
kötött. Ha a Felhasználónak nincs előfizetése a modulra, akkor a Tulajdonosi mező inaktívan
jelenik meg. (Az OPTEN – Kapcsolati hálóra való előfizetéssel kapcsolatban, kérjük,
érdeklődjön Értékesítési csoportunknál.)
Pozitív és negatív információk
Alapbeállítás esetén nem jelennek meg ezek az információk, az ábra felett a beállításoknál
Pozitív információk opció bejelölésével, majd a Rendben gombra kattintva jelenik meg a kért
információ. Negatív információk megjelenítése Egységes Online Követelés-nyilvántartó
Rendszer (EOKR) jogosultsághoz kötött! Bizonyos negatív információk megjelennek a cégek
cégjegyzéki rovataiban is (például: törölt adószám, cégbíróság által közzétett végrehajtások),
ezek jogosultságtól függetlenül is megtekinthetőek az idővonal szolgáltatásunkban.
Ha a Felhasználónak nincs előfizetése az EOKR rendszerre, akkor a Negatív információk mező
inaktívan jelenik meg. (Az EOKR rendszerre való előfizetéssel kapcsolatban, kérjük,
érdeklődjön Értékesítési csoportunknál.)
Pozitív információk típusai, amelyek zöld színű bejegyzéssel jelennek meg az ábrán:
•
•
•
•

Köztartozásmentes adózó
Minősített adózó
Közbeszerzés nyertes
EU-s pályázat nyertes

Negatív információk típusai, amelyek piros színű bejegyzéssel jelennek meg az ábrán:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adós által elismert lejárt tartozás
Bíróság által megítélt eljárás
Lejárt tartozás
Jelentős összegű adóhiány
180 napon túli, 100 millió forintot meghaladó adótartozás
Munkaügyi és/vagy munkavédelmi jogsértést elkövető foglalkoztató
Jogerős fizetési meghagyás
Gazdasági Versenyhivatal elmarasztaló döntés
Adószám törlés (Cégközlönyben közzétett és a NAV honlapján megjelenő eljárások)
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•

Végrehajtási eljárás (Cégközlönyben közzétett és a NAV honlapján megjelenő
eljárások)

A pozitív és negatív adatok több, hivatalos forrásból származnak.
A fentebb felsorolt információk közül a NAV-tól származóak tájékoztató jellegűek, közhiteles
formában a NAV honlapján találhatóak meg.
Eljárás adatok
Az OPTEN - Idővonal modulban megjelennek a társas vállalkozások működését befolyásoló
eljárások (és ezekhez tartozó egyéb végzések), valamint ezen eljárások lezárásai is, amelyeket
a Cégközlönyben, illetve a Cégközlöny hivatalos honlapján közzétettek.
Az eljárások típusai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hivatalbóli törlés
Csődeljárás
Ideiglenes fizetési haladék
Felszámolási eljárás
Vagyonrendezési eljárás
Törlés
Végelszámolás
Kényszer-végelszámolás
Kényszer-törlés

Pénzügyi adatok
Ha a lekérdezett vállalkozás az IM-hez leadta az éves pénzügyi beszámolóját, és az adat
megtalálható Mérlegtárunkban, alapbeállítás esetében az időskála bal oldalán megjelenik
maximum három, különböző színnel jelzett vízszintes sáv, amely a pénzügyi beszámolóból
származó Árbevétel, Mérlegfőösszeg és Adózott eredmény értékét mutatja.
A beállításoknál lévő Pénzügyi adatok mezőből a jelzés kivételével, majd a Rendben gombra
való kattintással az adatok eltűnnek az ábráról.
Beállítások, jelmagyarázat
Az OPTEN - Idővonal modul előtt találhatóak a beállítási lehetőségek, amelyek a Beállítások
megjelenítése gombra kattintva érhetők el.
A rovatok megjelenítésénél a Felhasználó kiválaszthatja, mely rovatokban történt
bejegyzéseket szeretné megjeleníteni. Alapbeállítás esetében automatikusan jelölésre kerülnek
azok a rovatok, amelyek leggyakrabban tartalmaznak adatokat a legtöbb cég esetében. Az
alapbeállítással megjelenő időszakot a Felhasználó bármikor átállíthatja.
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A Pozitív és Negatív információk, a Tulajdonosi kapcsolatok és a Pénzügyi adatok mező mellől
a jelölést kivéve a jelzett adatok nem jelennek meg az időskála mellett.
A Beállítások mentése gombra kattintva a beállított feltételeket elmentheti, így a továbbiakban
lekérdezett Cégtár Idővonalon a megadott beállítások szerint jelennek meg.
A megjelenítés módosításához a Beállításoknál minden esetben a Rendben gombra kell
kattintani!
Az ábra alján a jelmagyarázat mellett megjelenik a Lekérdezés időpontja, a Lekérdezett
időszak, valamint a Megjelenítés módja.
Adatok frissítése:
A Cégtár Idővonalon megjelenő cégjegyzéki adatok és Tulajdonosi kapcsolatok a
Cégközlönyben megjelent adatok alapján frissülnek, amelyek az adatok feldolgozását követően
jelennek meg az ábrán.
A pénzügyi adatok évente frissülnek rendszerünkben.
A pozitív és negatív adatok eltérő gyakorisággal.
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APAFI - Automatikus Partner Figyelő rendszer
Ez a szolgáltatás azon az adatbázison alapul, amely tartalmazza a Cégközlönyökben megjelent
összes csőd-, felszámolási, végelszámolási, törlési, adósságrendezési eljárást, bírósági törlést
és lezárást.

1. Lekérdezés az országos „csődlistából”
Az adatok között a keresés történhet cégjegyzékszám, adószám és a cégnév, illetve annak
kezdete alapján.

A keresési paraméter megadása után (a három közül csak egyet kell kitölteni) a Keresés indítása
gombra kattintva a paraméternek megfelelő cégek listája jelenik meg.
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Ezek közül kiválasztva a keresett céget, megjeleníthetők a hozzá tartozó eljárások.

2. Partnerlista feltöltése
Ez a funkció Intranetes rendszer esetén külön jelszóval működik, és csak az a személy jogosult
használni, aki rendelkezik ezzel a jelszóval. A funkció arra szolgál, hogy a felhasználó partner
adatai az APAFI rendszerbe feltöltésre kerüljenek, így a rendszer figyeli adószám és/vagy
cégjegyzékszám alapján, hogy a felhasználónak mely partnerei kerültek valamilyen eljárás alá.
Az ilyen partnereket megjelöli a rendszer, és az Aktuális Partnerlista megtekintése
menüpontban ezek listázhatók.
A feltöltés három formátumban történhet:
a) MS Excel, vagy más táblázatkezelő segítségével készített .xls, .xlsx, .xml, .ods típusú fájl
Készítsük el a partnerek adatait tartalmazó fájt az Excel-ben: Adószám 1-8 karakter,
Cégjegyzékszám, Partnernév, Partnerkód sorrendű oszlopokban, ahol a Cégjegyzékszám (a
cégjegyzékszám formátuma: xx xx xxxxxx), a partnernév és a partnerkód kihagyható. Fejlécet
ne tegyünk a fájlba!
Ezután egy általunk megadott névvel (ékezetes karaktereket a név ne tartalmazzon) mentsük el
a fájlt a Fájl menü Mentés menüpontjával. Jegyezzük meg azt, hogy milyen útvonalra történt a
mentés, mert arra még szükség lesz.
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b) MS Excel segítségével készített „Szöveg (tabulátorral tagolt .txt)” típusú fájl
Készítsük el a partnerek adatait tartalmazó fájt az Excel-ben: Adószám 1-8 karakter,
Cégjegyzékszám, Partnernév, Partnerkód sorrendű oszlopokban, ahol a Cégjegyzékszám (a
cégjegyzékszám formátuma: xx xx xxxxxx), a partnernév és a partnerkód kihagyható. Fejlécet
ne tegyünk a fájlba!
Ezután egy általunk megadott névvel (ékezetes karaktereket a név ne tartalmazzon) mentsük el
a fájlt a Fájl menü, Mentés másként menüpontjával úgy, hogy a fájltípusnál a „Szöveg
(tabulátorral tagolt)” formátumot állítjuk be. Jegyezzük meg azt, hogy milyen útvonalra történt
a mentés, mert arra még szükség lesz.
c) Fix mezőhosszúságú .txt fájl
Ez azt jelenti, hogy egy olyan szövegfájlt kell készíteni, ahol az adott oszlopok mindig azonos
szélességűek, tehát minden oszlopban az értékes információ után a kimaradó "üres" helyeket
szóközzel kell feltölteni. A sor végét enterrel (CR LF) kell jelölni. A fájlban szerepelnie kell az
Adószám 1-8 adatnak, továbbá megadható a partner név, a cégjegyzékszám és egyedi
azonosítóként a partner kódszám. Az adószám esetében az 1-8 pozíciót, a cégjegyzékszám
esetében, ha megadásra kerül, akkor mind a 12 pozíciót kell megadni szóközökkel (formátuma:
xx xx xxxxxx). Fejlécet ne tegyünk a fájlba!
A fenti formátum sql adatbázisból text formátumba való exportálással könnyen elkészíthető.
Amikor a fájl elkészült, akkor be kell jelentkezni a https://www.opten.hu/ weblap címen az
OPTEN online rendszerbe, és az APAFI menüpontban a Partnerlista feltöltése menüt
kiválasztani. Ekkor megjelenik az alábbi ablak:
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Itt először meg kell adni a feltöltendő fájl típusát (kattintson a fájltípusnak megfelelő szöveg
melletti pöttyre), majd a Tallózás gomb segítségével a megjelenő ablakban navigáljon el a
megfelelő alkönyvtárba, és ott válassza ki a partner adatokat tartalmazó fájlt.
Ezt követően a rendszer bekéri a feltöltött fájl tartalmára vonatkozó információkat.
Az alábbiakban ennek kitöltéséhez nyújtunk segítséget a feltölthető fájltípusok szerint.
FIGYELEM! Az itt megadott adatok alapján értelmezi a rendszer a partner adatokat, így ezeket
különös gondossággal kell megadni!
A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.
A. Az Excelből készített normál .xls fájl formátum esetén arab sorszámokkal (1 vagy 2 vagy
3) kell megadni a feltöltött fájlban található adatok sorrendjét úgy, hogy az adatok neve mellé
az űrlapon annak az oszlopnak a sorszámát írja be, amelyikben az adat megtalálható az Excel
fájlban. Ha valamely adat nem szerepel az Ön által feltöltött fájlban, akkor annak az adatnak a
mezőjébe ne írjon semmit. Az adószám 1-8 karaktere és a partnerkód kötelező adattartalom,
így csak akkor lehet tovább lépni, ha ez a két sorszám megadásra kerül. Szerepelhet a fájlban a
teljes adószám is, tehát ha Ön ezt a formátumot tudja egyszerűbben elhelyezni a fájlban, akkor
nem kell külön levágnia az első 8 karakter utáni részt, mert ebben az esetben a feltöltő program
automatikusan az első 8 karaktert fogja értelmezni. Ha az Ön partnereinek nincs egyedi
partnerkódja, akkor a Partnerkód mellé írja ugyanazt a sorszámot, amit az adószám mellé beírt.
1. pl.: Az alábbi táblázatban a partnerkód az 1. oszlopban van, a partnerek adószáma a 2.
oszlopban van. (Fejlécet ne tegyünk a fájlba!)
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Tehát a beírandó sorrend a következő:

2. pl.: Az alábbi táblázatban az adószám az 1. oszlopban van, a cégjegyzékszám a 2. oszlopban
van, a cégnév a 3. oszlopban van. (Fejlécet ne tegyünk a fájlba!)
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Tehát a beírandó sorrend a következő:

Feltétlenül működő e-mail címet adjon meg, mert a rendszer erre a címre küldi hetente az
értesítést, hogy mely partnerei kerültek eljárás alá, és ezen történik meg a visszajelzés arra
vonatkozóan is, hogy a rendszer hogyan értelmezte a feltöltött partnerlistát.
Amennyiben két e-mail címet kíván megadni, akkor azokat egymás mögé, vesszővel
elválasztva gépelje be. A vessző után nem kell szóközt hagyni!
Több címzett esetén javasoljuk csoportos e-mail cím megadását.
B. Tabulált txt formátumú fájl esetén szintén arab sorszámokkal (1 vagy 2 vagy 3) kell
megadni a feltöltött fájlban található adatok sorrendjét úgy, hogy az adatok neve mellé az
űrlapon annak az oszlopnak a sorszámát írja be, amelyikben az adat megtalálható a fájlban. Ha
valamely adat nem szerepel az Ön által feltöltött fájlban, akkor annak az adatnak a mezőjébe
ne írjon semmit. Az adószám 1-8 karaktere és a partnerkód kötelező adattartalom, így csak
akkor lehet tovább lépni, ha ez a két sorszám megadásra kerül. Szerepelhet a fájlban a teljes
adószám is, tehát ha Ön ezt a formátumot tudja egyszerűbben elhelyezni a fájlban, akkor nem
kell külön levágnia az első 8 karakter utáni részt, mert ebben az esetben a feltöltő program
automatikusan az első 8 karaktert fogja értelmezni. Ha az Ön partnereinek nincs egyedi
partnerkódja, akkor a Partnerkód mellé írja ugyanazt a sorszámot, amit az adószám mellé beírt.
Feltétlenül működő e-mail címet adjon meg, mert a rendszer erre a címre küldi hetente az
értesítést, hogy mely partnerei kerültek eljárás alá, és ezen történik meg a visszajelzés arra
vonatkozóan is, hogy a rendszer hogyan értelmezte a feltöltött partnerlistát.
C. A fix hosszúságú mezőket tartalmazó txt fájl esetén a mező kezdete sorok mindig azt
jelentik, hogy a text fájl soraiban hányadik pozíción kezdődik a megadandó adat. Az adószám
hosszát a rendszer automatikusan 8 karakternek veszi, tehát a megadott pozíciótól kezdődően
az első 8 karaktert fogja beolvasni. A cégjegyzékszám esetén a rendszer által várt formátum:
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XX XX XXXXXX, illetve XX-XX-XXXXXX, tehát az egyes blokkokat szóköz vagy kötőjel
egyaránt elválaszthatja. A partnernév és a partnerkód esetén az adat hosszát is meg kell adni.
Feltétlenül működő e-mail címet adjon meg, mert a rendszer erre a címre küldi hetente az
értesítést, hogy mely partnerei kerültek eljárás alá, és ezen történik meg a visszajelzés arra
vonatkozóan is, hogy a rendszer hogyan értelmezte a feltöltött partnerlistát.
A paraméterek megadását követően a Feltöltés gombot kell megnyomni.
Amennyiben rendelkezik Cégfigyelő Extra modullal, akkor a következő képernyő töltődik be
a partnerlista feltöltés után:

Előfizetőink kiválaszthatják, mely rovatok változásáról szeretnének értesítést kapni. A rovat
választásra kattintva (az OPTEN Online rendszerbe való belépés után az APAFI Partnerfigyelés menüponton belül a Cégfigyelő rovatválasztás menüpontra kattintva) érheti el
a következő oldalt:

A rovatnevek mellett található pipára kattintva jelölheti ki, mely rovatokat szeretné figyeltetni.
A Mindent kijelöl-re kattintva minden rovat megjelölésre kerül, a Mindet letilt-ra kattintva
mindegyik checkbox-ból kiveszi a pipát. A kiválasztott rovatok után minden esetben kattintson
a Mentés gombra!
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Amennyiben a beállítást mellőzni szeretné, a partnerlista feltöltése után kattintson a Vissza az
irányítópultra gombra.
A partnerlista feltöltését követően a rendszer az elküldött fájlban található adatokat értelmezi,
beazonosítja a cégeket, és megjelöli azokat, amelyeket valamilyen ok miatt nem fog tudni
figyelni. Ezután ellenőrzi, hogy van-e a partnerek között olyan, aki ellen valaha eljárás indult,
majd küld egy e-mailt a megadott e-mail címre OPTEN-Apafi feladóként „APAFI
Eljárásfigyelő alaprendszer - partnerlista ellenőrzés” tárgy megnevezéssel az alábbi adat
tartalommal.
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Tisztelt Előfizetőnk!
Az Opten Kft. APAFI (Automatikus Partnerfigyelő) rendszerébe feltöltött partnerlistájának eljárás
alá kerülés szempontjából történő ellenőrzése elkészült.
Az Ön által feltöltött partnerfájl sorainak száma:

26

A feltöltött parnerek közül nem figyelhető partnerek
0
száma:
A nem figyelhető partnerek közül a megadott 0 (Amennyiben a szám 0-nál nagyobb, feltétlenül
adószám és cégjegyzékszám nem ugyanahhoz a
pontosítsa a partner adatokat!)
céghez tartozik:
A feltöltött partnerek közül a figyelés alatt álló partnerek 26
száma:
Figyelt partnerei közül eljárással érintettek száma:

6

Figyelt partnerei közül új eljárással érintettek száma:

1

Figyelt partnerei közül a megszűnt partnerek száma:

3

A partnerlista ellenőrzése a legutolsó feldolgozott Cégközlöny alapján készült: 2016/11
Amennyiben Önnek a fenti statisztika alapján vannak nem figyelhető partnerei, úgy a
www.opten.hu oldalon felhasználónevének és jelszavának megadása után feltétlenül ellenőrizze
ennek okát az APAFI szolgáltatás "Aktuális partnerlista megtekintése" menüpont segítségével,
majd a hiba kijavítása után töltse fel újra partnereit!
Az Ön által feltöltött Partner fájl általunk történő értelmezésének helyességét a fájlban szereplő
harmadik partner adatainak visszajelzésével kívánjuk az alábbiakban ellenőrizni:
A partnerfájl harmadik sorában a rendszerünk szerint Ön az alábbi adatokat szerepeltette:
22222222 01 01 111111 Példa Magyarország Kft.
Ebből a rendszer - az Ön által feltöltéskor beállított paraméterek alapján - az alábbi partner
adatokat értelmezte:
A partner neve:

Példa Magyarország Kft.

A partner adószáma:

22222222

A partner kódszáma:

22222222

A partner cégjegyzékszáma: 01 01 111111

Ha az adatok nem helyesek, nem jelennek meg, illetve felismerhetetlen karaktereket tartalmaznak,
kérem, töltse fel újra partnerlistáját és adja meg helyesen a partnerfájl adatait a feltöltés után!
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Ön az eljárás alatt álló partnereit a www.opten.hu oldalon felhasználónevének és jelszavának
megadása után az APAFI szolgáltatás "Eljárás alatti partnerek lekérdezése" menüpont segítségével
tekintheti meg.
Amennyiben a rendszerrel kapcsolatosan bármilyen kérdése van, hívja ügyfélszolgálatunkat a 2223126-os telefonszámon!

Budapest, 2016.03.18.
Üdvözlettel,
Opten Kft.

A Partnersorok ellenőrzése azért található az e-mailben, hogy a felhasználó ellenőrizhesse,
hogy az általa megadott partner adatbázist a rendszer jól értelmezte-e. Tehát kérjük, hogy a
partner adatbázisból a harmadik partner adatait vesse össze az e-mailben megkapott adatokkal,
és ha ezek egyeznek, akkor volt megfelelő a feltöltés. Eltérés esetén vagy a partnerfájl
elkészítésénél, vagy az adatlap kitöltésénél hibázott. Kérjük, ellenőrizze a partnerfájlt, és töltse
fel újra.
Figyelem! A feltöltött partnerek beazonosítása függ a megadott cégjegyzékszámok és
adószámok helyességétől. Ha a partnerek adószáma vagy cégjegyzékszáma nem egyezik a
cégadatbázisban az adott partnernél található ezen azonosítókkal, úgy a rendszer nem tudja
ezeket a partnereket beazonosítani, így az adott partnerek figyelése nem lehetséges.
A nem beazonosítható partnerek figyeléséért az OPTEN Kft. felelősséget nem vállal. Az
egyéni vállalkozók, bizonyos non-profit és költségvetési szervezetek nem tartoznak a
csődtörvény hatálya alá, ezért nem figyelhetők. A rendszer a levélben a nem figyelhető
partnerek közé számolja ezeket a gazdasági szervezeteket.
A sikeres első ellenőrzést követően minden héten APAFI rendszer OPTEN általi
adatfrissítését követően a program automatikusan elvégzi az azonosítást, és az eredményről
a fenti tartalmú e-mailt elküldi. Ezt követően a felhasználónak kell a rendszerbe
bejelentkezve lekérdezni az eljárás alá került partnereit a 4. fejezetben leírt módon.
A felhasználó partnereinek változása esetén érdemes a már előzőleg a számítógépre elmentett,
de már módosított teljes partnerlistát újból feltölteni a rendszerbe. Minden feltöltés felülírja a
már rendszerünkbe előzőleg feltöltött partnerlistát, ezért minden feltöltésnél a teljes
megfigyelni kívánt partnerlistát töltse fel!
Ilyenkor minden esetben a rendszer ellenőrzi a partnerlistát, és az eredményről elküldi a levelet.
Amennyiben nem növekedett a felhasználó partnereinek száma, akkor nincs szükség az újbóli
feltöltésre, a rendszer a heti figyelés során a legutóbb feltöltött partnerlistát használja.
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3. Aktuális partnerlista megtekintése
A felhasználó által feltöltött partnerlista a képen látható adattartalommal megtekinthető. A lista
az alábbi adatokat tartalmazza:

A Felhasználó által megadott adatok azok, amelyeket a felhasználó a partnerlistájával feltöltött
a rendszerbe. A cégállapot a vállalkozás aktuális állapotát jelzi.
A Figyelhető oszlopban cégenként jelzi a rendszer, hogy az adott partner figyelés alatt áll-e.
Zöld pipa jelenik meg, ha a vállalkozás figyelhető, piros áthúzott kör, ha nem figyelhető. Ennek
okai lehetnek: ha a rendszer az adott partnert a megadott azonosítókkal nem tudta beazonosítani,
vagy a partner non-profit szervezet, vagy költségvetési intézmény. Amennyiben a megjegyzés
rovatban erre a rendszer nem ad megfelelő magyarázatot, kérjük, ellenőrizze a partner
adószámát, és szükség esetén javítás után töltse fel újra a partnerfájlt! A Cégnév OPTEN Cégtár
szerint mezőben a feltöltött azonosítóhoz tartozó nevek jelennek meg, amelyeket a feltöltött
azonosító alapján a rendszer beazonosított. Azoknak az előfizetőinknek, akik rendelkeznek
Kockázati besorolás változásfigyelő modullal, a Kockázati besorolás oszlopban megjelennek
az értékek. Az Adós modullal rendelkező felhasználók a Követelés információ oszlopban a
Cégellenőrző rendszerünkben megtalálható hatályos adatokat láthatják, melyekről a 14.
fejezetében találhatnak részletes tájékoztatást.
Ha a feltöltött partnerek nem férnek ki egy oldalra, akkor a táblázat felett elhelyezett
oldalszámokra vagy nyilakra kattintva közlekedhet az oldalak között.
Ilyen esetben nehézkes lehet a Nem figyelt partnerek összegyűjtése, ezért készítettünk egy
olyan funkciót, amellyel leválogathatók a Nem figyelt partnerek. A Szűrés felirat alatt a
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Figyelhető mező mellett jelölje be a Nem-et, majd kattintson a Keresés indítása gombra. Ekkor
a rendszer kiválogatja az összes nem figyelhető partnert, és megjeleníti a képernyőn.
A partnerlistát a lap alján található xls, xlsx és csv gombokkal exportálhatja.

4. Eljárás alatti partnerek lekérdezése
A felhasználó partnerei közül az eljárás alá kerülteket minden héten az azonosítást követően
érdemes lekérdezni. Az azonosítást a rendszer automatikusan végzi, általában péntekenként.
A lekérdezés különböző szempontok szerint történhet:

A beállításoknál az alábbi lehetőségek közül lehet választani:
a) Lekérdezési feltétel
Újonnan indult eljárások alapján beazonosított cégek
Ez annyit jelent, hogy az utolsó bejelentkezés óta a Cégközlönyben megjelent eljárások
összevetése alapján azokat a partnereket listázza a program, akik ezek alapján eljárás alá
kerültek.
Minden eljárás alatti partner
Ez annyit jelent, hogy a teljes partner adatállományból azokat a partnereket listázza a program,
akik valaha valamilyen eljárás alá kerültek.
Leválogatás eljárás típus és közlönydátum alapján
Ekkor azok a partnerek kerülnek listázásra, amelyek a következő sorban beállított típusú eljárás
alá kerültek, az utána beállított dátumú közlönyben.
Leválogatás eljárás típus és közlönyszám alapján
Itt azok a partnerek kerülnek listázásra, amelyek a következő sorban beállított típusú eljárás alá
kerültek, az utána beállított sorszámú közlönyben.
Leválogatás eljárás típus és igénybenyújtási határidő alapján
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Ekkor azok a partnerek kerülnek listázásra, amelyek a következő sorban beállított típusú eljárás
alá kerültek, és az igénybenyújtási határidejük a megfelelő mezőben megadott dátumnál
korábbi.
b) Eljárás típusok
Itt lehet beállítani, hogy azokat az eljárás alá került partnereket szeretné látni a felhasználó,
amelyek a megadott típusú eljárás alá kerültek.
A beállítható eljárás típusok a következők:
•
•
•
•
•
•
•

Minden eljárás
Csőd
Felszámolás
Végelszámolás
Bírósági törlés (Olyan törlési eljárás, ahol a törlést nem előzi meg semmilyen más
eljárás pl. felszámolás)
Törlés
Lezárás

c) Közlönydátum
Az eljárás alá került partnerek Közlönydátum alapján is listázhatók. Ekkor azok kerülnek
kiírásra, amelyeknek a megadott nap óta jelent meg a Cégközlönyben az eljárásuk. Amennyiben
a Közlöny dátumát adja meg, úgy nincs szükség a közlöny számának megadására.
d) Közlönyszám
Az eljárás alá került partnerek a Közlöny azonosító száma alapján is listázhatók. Ekkor azok a
partnerek kerülnek kiírásra, amelyeknek a megadott számú Cégközlönyben, vagy az azt követő
közlönyök valamelyikében jelent meg az eljárásuk. Amennyiben a közlöny számát adja meg,
úgy nincs szükség a közlöny dátumának megadására.
e) Igénybenyújtási határidő
Megadható egy dátum, és ebben az esetben a program azokat az eljárás alá került partnereket
listázza, amelyeknek az igénybenyújtási határideje kisebb, mint a megadott paraméter dátum.
f) A partnerkód kezdődjön így
Ott, ahol egy országos hálózattal rendelkező cég partnereit kell a rendszerrel ellenőrizni,
lehetőség van arra, hogy a partner cégek olyan azonosítót kapjanak, ahol az első néhány
karakter azonosítja azt a cégen belüli kisebb egységet, akihez a partner tartozik. Ha így van
kialakítva a partnerek egyedi azonosítója, akkor érdemes ezt a funkciót használni. Például ha
tudjuk, hogy a dél-dunántúli régióhoz tartozó partnerek azonosítója 111-el kezdődik, akkor
beütve a 111-et azokat a partnereket kapjuk meg, akik a 111-el azonosított régió partnerei közül
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kerültek eljárás alá. Természetesen csak akkor, ha a partnerfájl feltöltésekor az adatok között
szerepelt a partner azonosító.
A fentiekben felsorolt feltételek kombinálhatók egymással. A különböző sorokban beállított
feltételek „és” kapcsolatban vannak egymással, tehát csak a logikusan egymáshoz illő
lekérdezéseket tudja a program helyesen teljesíteni.
A Keresés indítása gomb megnyomására a rendszer kilistázza azoknak a partnereknek az adatait
(a partner adatállományban feltöltött adatokat, valamint a Cégközlönyben megjelent cégnevet,
címet, cégjegyzékszámot, Törzsszámot tehát az adószám 1-8 karakterét, az Eljárás típusát és
Közlöny dátumát), amelyek eljárás alá kerültek, és a beállított feltételeknek megfelelnek.

Az oldal alján ellenőrizhető, hogy mely Cégközlönyig bezárólag történt a partnerek eljárás alá
kerülésének ellenőrzése. A megadott megjelenési dátum után közzétett eljárásokkal kapcsolatos
ellenőrzést a rendszer csak a következő frissítéskor hajtja végre.
Lehetőség van az adatok exportálására is az oldal alján található menüpontok segítségével,
Excel és CSV formátumban.
A Cégközlönyben megjelent cégnév linkként, aláhúzva jelenik meg, így az egérrel
rákattintva egy külön ablakban megtekinthető a cégre vonatkozó összes eljárás lépés.
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5. Eljárás alatti partnerek exportálása
Az eljárás alá került cégek listája ablakban a lista alján található két Export link.
Ezek arra szolgálnak, hogy az eljárás alá került és kilistázott (megadott paramétereknek
megfelelő) partnereket Excel (xlsx) vagy CSV formátumú fájlba az összes eljárás adataikkal
együtt exportálni lehessen. A kiválasztott formátumú linkre kattintva megjelenik egy ablak,
ahol a mentés lemezre menüt kell bejelölni, majd az OK gomb megnyomására megjelenik a
normál windows-os mentésre szolgáló ablak. Ebben a Mentés helyénél be kell állítani azt a
helyet, ahova menteni kívánja a fájlt, a Fájl névnél pedig azt a nevet, amely néven tárolni
kívánja az adatokat (alapértelmezésként a rendszer beírja az OPTEN_export nevet). Ezután a
Mentés gombra kattintva az exportálás megtörténik.
Az így elkészült XLSX kiterjesztésű fájl az Excel program segítségével megnyitható.
A CSV formátumú fájl bármely szövegszerkesztővel megtekinthető, de az Excel program
segítségével oszlopokra is bontható.
Fontos: A fájl megnyitásához mindenképpen először az Excel-t nyissa meg, és onnan a Fájl Megnyitás menüponttal keresse meg az elmentett fájlt. Ügyeljen arra, hogy a fájl típusánál ne
a Microsoft Excel Fájlok legyenek beállítva, hanem vagy a Minden fájl, vagy a Szövegfájlok,
mert csak így fogja látni az ablakban az exportált fájlt. Természetesen csak akkor, ha a mentés
helyét is beállította az ablakban.
Kiválasztva a fájlt a képernyőről a Megnyitás gombbal indíthatja a megnyitás folyamatát, ahol
az Excel érzékeli, hogy szöveges formátumú fájlt nyit meg, így konverziót ajánl. (Ha nem az
Excelből indította a fájl megnyitását, hanem valamely fájlkezelő programból az Enter
megnyomására automatikusan jelenítette meg a fájlt Excelben, akkor ez a lépés kimarad, és
nem az adatok soronként egyetlen cellában jelennek meg.)
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A szövegbeolvasó varázsló 1. lépés ablakában a Tagolt lehetőséget kell kiválasztani, majd a
Tovább gombra megjelenik a 2. lépés, ahol a pontosvessző (;) előtt található kis négyzetbe kell
pipát elhelyezni. Ekkor a Megtekintés felirat alatt már láthatóvá válnak az oszlopok. A Tovább
gombot még egyszer megnyomva a 3. lépésig jutunk. Itt nincs teendő, csak a Kész gombra kell
kattintani. Ekkor megjelenik a képernyőn az exportált fájl tartalma oszlopokba rendezve.
A könnyebb áttekinthetőség kedvéért érdemes a teljes táblát kijelölni, és a Formátum-OszlopLegszélesebb kijelölt menüponttal az oszlopokat olyan szélesre húzni, hogy minden információ
láthatóvá váljon. Ezek után a Fájl-Mentés másként menüponttal Excel (xls), vagy adatbázis
(dbf) formátumban is elmenthető a fájl.
Adatbázis formátumú mentés előtt nem javasoljuk a „Legszélesebb kijelölt” menüpont
végrehajtását.
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