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Gyorskeresés
A kezdőoldalon található gyorskeresővel cégnév, cégjegyzékszám vagy adószám alapú
keresésre van lehetőség.
A találati listában megjelennek a feltételeknek megfelelő cégek alapadatai, valamint a színes
állapotjelző ikonok.

A kiválasztott cég adatlapján a cégkivonat egyes rovatai jelennek meg. Bővebb információ az
adott cégről bejelentkezés után érhető el.

Részletes keresés
Bejelentkezés után megjelenik a részletes kereső, amellyel cégekre, magánszemélyekre és
egyéni vállalkozókra lehet keresni a megfelelő fül kiválasztásával. Hibás formátumú keresés
esetén az oldal tetején hibaüzenet tájékoztatja a felhasználót a hibásan kitöltött mezőről.
A részletes keresés általános opciói:
Keresés hatályos/összes adatban: A megfelelő opció kiválasztásával csak hatályos vagy
hisztorikus adatokra is lehet keresni.
Feltételek törlése: A keresőmezőkben található összes paramétert törli.

1. Cégkeresés
A kereső maga öt szempontcsoportból áll, melyek az alapadatok, a cég elérhetőségek, a
gazdasági adatok, a dátum szerinti feltételek, valamint a tevékenységi körök szerinti keresés. A
különböző keresőcsoportok nem kombinálhatók egymással.
a) Cégkeresés alapadatok szerint
A kereshető alapadatok például:








Cég rövid/teljes neve
Cégjegyzékszám
Adószám
Pénzforgalmi szám
Cégforma (egyéni vállalkozóra a megfelelő fülön lehet keresni)
Működő cégek
Cégállapot (Változásfigyelés előfizetéssel rendelkezőknek)
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b) Cégkeresés elérhetőségek szerint
A keresőfülön beállítható, hogy csak székhelyre vagy a székhely mellett a fióktelepre és a
telephelyre is terjedjen ki a keresés.
Elérhetőség szerint kereshetünk:






Megye
Irányítószám
Város
Utca
Házszám

c) Cégkeresés gazdasági adatok szerint
A funkció pénzügyi modul előfizetés esetén aktív.
A gazdasági adatok fülön a következő feltételek adhatók meg:











Létszám
Jegyzett tőke
Saját tőke
Forgóeszköz állomány
Mérleg szerinti eredmény
Értékesítés nettó árbevétele
Befektetett eszközök
Kötelezettségek
Üzleti tevékenység eredménye
Adózott eredmény

Mindegyik feltételnél intervallumot lehet megadni, az adatok létszámnál személyek számaként,
minden más adatnál ezer forintban értendők.
d) Cégkeresés dátum szerint
A dátum szerinti feltételek fül lenyitásával megadhatók az alapításra, a bejegyzésre vagy a
törlésre vonatkozó dátumok intervallumos formában. A dátum megadható a mezőben
található naptár segítségével is.
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e) Cégkeresés tevékenységi körök szerint
A tevékenységi körök fül lenyitásával elérhetővé válik a TEÁOR kategóriák szerinti keresés.
A TEAOR gyorskeresőben szám vagy név megadásával gyorsíthatjuk a keresést. A kívánt
tevékenységi kört a gyorskereső alatti listából is ki lehet választani. A feltétel a megfelelő
Kiválasztás gombra kattintással aktiválódik. A mező alján kiválasztható, hogy fő- vagy minden
tevékenységi körre vonatkozzon a keresés.

2. Magánszemély keresése
A funkció Kapcsolati ábra modul előfizetés esetén aktív.
A magánszemély fülön a következő adatok adhatók meg:








Név
Anyja neve
Születési dátum
Irányítószám
Település
Utca
Házszám

Magánszemélyre történő keresés esetén a személynév teljes (vezeték és keresztnév) és pontos
megadása szükséges. Az anyja neve és a cím megadása a találatok szűkítésére szolgál,
személynév megadása nélkül a kereső ezekre nem ad eredményt!

3. Egyéni vállalkozó keresése
A keresőfül két szempontcsoportból áll, melyek az alapadatok és tevékenységi körök szerinti
keresés.
a) Egyéni vállalkozók keresése alapadatok szerint
A következő alapadatok megadása lehetséges:









Név
Adószám
Nyilvántartási szám
Megye
Irányítószám
Város
Utca
Házszám

b) Egyéni vállalkozók keresése tevékenységi kör alapján
A tevékenységi körök fül lenyitásával elérhetővé válik a TEÁOR kategóriák szerinti keresés.
A TEAOR gyorskeresőben szám vagy kategórianév megadásával gyorsíthatjuk a keresést. A
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kívánt tevékenységi kört a gyorskereső alatti listából is ki lehet választani. A feltétel a megfelelő
Kiválasztás gombra kattintással aktiválódik. A mező alján kiválasztható, hogy fő- vagy minden
tevékenységi körre vonatkozzon a keresés.

Találati lista
A keresés eredményeként megjelenő lista a keresési feltételeknek megfelelő cégeket,
magánszemélyeket vagy egyéni vállalkozókat tartalmazza. A lista mellett jobb oldalon felül
beállítható, hány találat jelenjen meg egy oldalon, a találati oldalak közötti navigálás a lista
alján található nyilakkal lehetséges. A találati lista aktuális oldala elmenthető .xls formátumban
az oldal tetején megjelenő exportálás gombbal.

Cégadatlapok
A találati listából kiválasztott cég/egyéni vállalkozó adatlapjának fejlécében megtalálható:









Cégnév/Egyéni vállalkozó neve
Alapítás éve
Székhely
Adószám
Cégjegyzékszám/Azonosító
Árbevétel (csak cégeknél)
Utolsó mérleg leadásának éve (csak cégeknél)
Létszám (csak cégeknél)

Azoknál a szervezeteknél, melyek nem tartoznak a cégbírósági hatáskör alá, Azonosító szám
jelenik meg a cégjegyzékszám helyett. Ez az Azonosító a Céginfo.hu által generált egyedi
azonosító.
A jobb oldalt található Figyelés gombra kattintással a megjelölt cég/egyéni vállalkozó
állapotában vagy információiban bekövetkező változás esetén a rendszer értesíti a felhasználót.
(Változásfigyelő modullal rendelkező felhasználóknak)
A fejléc alatti fülek – az ún. cégadatlapok – témakörönként csoportosítva tartalmazzák a
cégekről elérhető információkat:
Cégkivonat: A kiválasztott cég valamennyi hatályban lévő adatát tartalmazza azok közül,
amelyek a Cégközlönyben megjelentek.
Cégmásolat: A cég hatályos és már hatályon kívül helyezett adatait is tartalmazza, amelyek a
Cégközlönyben megjelentek (cégtörténet).
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Változás: A cég cégadat-változásainak, valamint pozitív/negatív információinak listázása a
felhasználó által megadott intervallumra. (Változásfigyelés modul előfizetőknek)
Hirdetmény: A céghez kapcsolódó Cégközlönyben közzétett hirdetményeket tartalmazza.
Mérleg: Az éves pénzügyi beszámolókat (mérlegeket és eredménykimutatásokat) tartalmazza
évenkénti blokkokban. (Pénzügyi modul előfizetőknek)
Elemzés: A cégadatbázis és mérlegadatok alapján értékelést készít a cég helyzetéről, beleértve
a pozitív és negatív információkat. (Pénzügyi modul előfizetőknek)
Kapcsolati ábra: A kapcsolódó cégeket, tulajdonosokat, tisztségviselőket jeleníti meg ábra
formájában. (Kapcsolati ábra modul előfizetőknek)
Tisztségviselők: A cégjegyzésre jogosult tisztségviselők neve, tisztségük kezdő és végdátuma.
(Kapcsolati ábra modul előfizetőknek)
Tulajdonosok: A tulajdonosok neve, tulajdonlásuk kezdő és végdátuma. (Kapcsolati ábra
modul előfizetőknek)
Cikkek: A céggel kapcsolatban kiadott sajtóhírek.
IM: Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban
Közreműködő Szolgálatától (OCCSZ) kérhet le hivatalos cégadatokat.

Magánszemély adatlap
Kapcsolati ábra modul előfizetéshez kötött funkció.
A listából kiválasztott magánszemély adatlapjának fejlécében megtalálható:





Név
Születési dátum
Cím
Anyja neve

A fejléc alatti fülek további információkkal szolgálnak:
Érdekeltségek: Azon cégek listája, amelyekben a magánszemély tulajdonos vagy
tisztségviselő.
Kapcsolati ábra: A kapcsolódó érdekeltségeket jeleníti meg ábra formájában.

Kapcsolati ábra
Kapcsolati ábra modul előfizetéshez kötött funkció.
A kapcsolati ábra a kapcsolódó cégeket, tulajdonosokat, tisztségviselőket jeleníti meg ábra
formájában. Az ábra teljes képernyőre állítható, valamint elmenthető .png formátumban.
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A kapcsolati ábra beállítópanel a megjelenítő mező jobb felső sarkában található. A jobb oldali
csúszkán beállítható, hogy milyen szintig jelenítsen meg kapcsolatokat az ábra. Emellett
közvetlenül helyezkednek el az egyéb megjelenítési beállítások, melyek:
Csak hatályos kapcsolat: Alapértelmezetten be van jelölve, a jelölés megszüntetése esetén a
nem hatályos kapcsolatok is megjelennek az ábrán.
Cégjegyzésre jogosult: Alapértelmezetten be van jelölve, a jelölés megszüntetése esetén az
ábrán nem jelennek meg a céggel kapcsolatban álló cégjegyzésre jogosult személyek.
Tulajdonos: Alapértelmezetten be van jelölve, a jelölés megszüntetése esetén az ábrán nem
jelennek meg a cégtulajdonosok.
A megváltoztatott beállítások a fül alján található Alkalmaz gombra kattintással aktiválhatók.
A mozgató gombok a mező alján elhelyezkedő Navigáció fülben szerepelnek.

Változásfigyelő modul funkciói
Partnerlista feltöltés
A partnerlista szerkesztésének két típusa:
-

Egyesével történő partner feltöltés és törlés a találati listáról, vagy a cég adatlap
fejlécéről
Tömeges importálás a „Megfigyelt cégek” menüpontból, a megfigyelni kívánt cégek
törzsszámának feltöltésével.

Változás oldal
A fókusz céget érintő cégadat-változások és a pozitív/negatív információk listázására alkalmas.
A vizsgált időintervallum a felhasználó által vezérelhető.
Esemény/Figyelmeztetés típusok:
-

Alapadat változás
Kiemelt alapadat változás
Negatív információ
Kiemelt negatív információ
Pozitív információ

A „Változás” oldal a Céginfo.hu Kft. üzleti logikája alapján képzett értékeket tartalmaz. Az
átláthatóság növelése érdekében a változások között a technikai jellegű közzétételek (pl.:
tényleges változást nem tartalmazó ismételt közzététel) nem kerülnek megjelenítésre. További
információért ellenőrizze a céget a „Cégmásolat”, illetve a „Változásértesítő e-mail”
szolgáltatások segítségével is.
A „Változás” oldalon megjelenő figyelmeztetések között találhatók bizonyos „egyszeri
események”, melyek nem rendelkeznek hatályosság végével (ilyenek például: Munkavédelmi
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és munkaügyi bírsághatározatok, Gazdasági Versenyhivatal elmarasztaló döntés, Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás, Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató stb.). Ezekben
az esetekben a „Hatályos” oszlopban megjelenő dátum a határozat keltét jelöli.

Változásértesítő e-mailek
A változásértesítő e-mail 3 típusa:
-

-

-

Partnerlista ellenőrzés
o Heti ellenőrző levél a következő adattartalommal: Partnerlistában lévő cégek
száma, eljárás alatti partnerek száma, újonnan eljárása alá került partnerek
száma, megszűnt partnerek száma.
Pozitív-negatív információk
o Napi levél a partnerlistát érintő pozitív/negatív információs események
változásáráról. A levél tételesen tartalmazza az események részleteit.
(Szövegtörzsben felsorolva és excel táblázatra mutató linkként is)
Cégadat változások
o Heti levél a partnerlistát érintő cégadat változásokról. A levél tételesen
tartalmazza a cégadat változások részleteit. (Szövegtörzsben felsorolva és excel
táblázatra mutató linkként is)
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