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Cégbírósági Elektronikus Vagyonfelmérési Rendszer 

Felhasználási feltételek 
 

 

A cégbíróságok a 2006. évi V. törvény 117. §-a valamint a kapcsolódó 24/2006. (V.18.) IM 
rendelet 10/C-F. §-ának megfelelően a cégek kényszertörlési eljárása során elektronikus 
úton vagyonfelmérést végeznek. A jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében az 
Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő 
Szolgálata (Cégszolgálat) létrehozta a Cégbírósági Elektronikus Vagyonfelmérési Rendszert 
(CEVR). 
 

Az informatikai rendszer elsődleges célja, hogy a megkeresés útján adatot szolgáltató 
szervezetek a kényszertörlési eljárások során az egyes cégbíróságok számára elektronikus 
okirati formában legyenek képesek a kívánt információt átadni.  

 

A rendszer használatának szabályait jelen dokumentum tartalmazza. 

 

Nyilvánosságra hozatal, módosítás 

A Felhasználási feltételek mindenkori aktuális verziója a CEVR honlapján, a 
https://cevr.e-cegjegyzek.hu/ oldalon elérhető. 

A Felhasználási feltételek módosítása esetén a hatálybalépést megelőzően legalább 30 
nappal az új verzió publikálásra kerül a honlapon, valamint a rendszerbe regisztrált felek 
elektronikus levélben értesítést kapnak a változásról. 

 

Regisztráció 

A CEVR-ben való részvételhez a szervezeteknek előzetesen regisztrálniuk szükséges. Ez a 
https://cevr.e-cegjegyzek.hu/ oldalon elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével történik.  

Amennyiben a megadott adatokban változás áll be, a regisztrált félnek kötelessége jeleznie 
ezt 8 munkanapon belül a honlapon megadott módon. 

 

Adott szervezet esetében a következő személyek adatait kell megadni: 

Általános kapcsolattartó: Az adatszolgáltatási folyamattal kapcsolatban illetékes személy. 

A regisztrációt követően az általános kapcsolattartó jogosult a szervezet adataiban 
bekövetkezett módosítások bejelentésére. 

Technikai kapcsolattartó: Az adatszolgáltatás műszaki hátterével kapcsolatban illetékes 
személy.  

Felhasználó: Az a személy vagy automatizmus, aki vagy amely a konkrét üzenetküldést végzi.  

A CEVR-ben egy regisztrált szervezethez tartozhat több felhasználó is, akik a szervezet 
küldeményeit egyenrangúan tudják kezelni.  
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A regisztrációs űrlap kitöltését és a Cégszolgálathoz történő eljuttatását követően a szervezet 
elsőként a Teszt CEVR rendszerbe kerül felvételre. Az éles rendszerbe való felvétel feltétele 
a teszt rendszerben egy hibátlan üzenetküldési folyamat bemutatása. Az ezzel kapcsolatos 
részleteket a CEVR honlap tartalmazza. 

 

A rendszerhez való csatlakozás technikai feltételei 

A CEVR rendszerben elektronikusan aláírt, titkosított és tértivevényezett küldemények 
kerülnek továbbításra. Ahhoz, hogy egy fél részt tudjon venni az elektronikus 
kommunikációban, szükség van egy olyan szoftverre, amely segítségével a szükséges 
feladatokat el tudja végezni. Ezen kívül szükség van aláíró, titkosító és autentikációs 
tanúsítványra, valamint minősített időbélyeg szolgáltatás előfizetésre is. 

 

Rendszer specifikáció 

A rendszer műszaki leírását a CEVR specifikáció tartalmazza, amely mindenkor aktuális 
verziója megtalálható a CEVR honlapon. A rendszer felhasználói kötelesek a CEVR 
specifikációban foglaltak betartására.  

  

A rendszer által továbbított üzenetek 

A CEVR-ben kizárólag XML formátumú vagyonfelmérési űrlapok küldhetőek. Az előírt XML 
formátum sémadefiníciós állománya (XSD) a CEVR honlapon elérhető. 

 

Üzenetsémák módosításának rendje 

Az üzenetséma módosítását mind küldő- mind fogadó oldalon követni kell. A gördülékeny 
lebonyolítás érdekében a sémamódosítás szabályozott keretek között történik. 

Amennyiben sémamódosításra kerül sor, annak új verziója a tervezett bevezetés előtt 30 
nappal publikálásra kerül a CEVR honlapon, és erről a regisztrált felek kapcsolattartói 
elektronikus úton értesítést kapnak. 

A korábbi verzió érvényességének vége az új verzió bevezetésének dátuma lesz. A korábbi 
verzió lejárta után már nem megengedett annak megfelelő üzeneteket létrehozni, azonban 
a lejárat után még 35 napig tudni kell fogadni a régi sémaverzió szerint küldött üzeneteket 
is. 

 

A CEVR-ben elfogadható szolgáltatói tanúsítványok listája 

A CEVR rendszerben csak olyan tanúsítványok használhatóak, amelyek visszavezethetőek 
valamely, a Cégszolgálat által elfogadott listán szereplő szolgáltatói tanúsítványra. Az 
elfogadott szolgáltatói tanúsítványok listája a következő címen érhető el: 
https://cevr.e-cegjegyzek.hu/truststore/ 
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A rendszerben használható tanúsítványok 

A CEVR rendszerben minden felhasználónak rendelkeznie kell legalább fokozott biztonságú 
aláírói, titkosító és authentikációs tanúsítvánnyal. 

Mindhárom tanúsítványban szerepelnie kell a tulajdonos adatai között (Subject DN) a 
SERIALNUMBER mezőben a tulajdonos globálisan egyedi azonosítójának, amelyet az adott 
hitelesítés szolgáltató osztott ki számára. Az egy felhasználóhoz rendelt tanúsítványok 
esetében ezeknek egyezniük kell1.  

pl. "Tesztelő Péterke" tanúsítványában a Tulajdonos adatai (Subject DN): 

SERIALNUMBER = 1.3.6.1.4.1.21528.2.2.99.761 
E = info@e-szigno.hu 
CN = ifj. Tesztelő Péterke 
O = Microsec zrt. 
L = Budapest 
C = HU 

 

Tanúsítványok cseréje 

Amennyiben valamely felhasználó tanúsítványa lejár vagy bármely más okból érvénytelenné 
válik, gondoskodni kell új tanúsítvány igényléséről2, majd a CEVR-ben a régi tanúsítványt le 
kell cserélni az újra3. Az adatmódosítást az Általános kapcsolattartó kezdeményezheti. 

Ha egy felhasználónak nincs érvényes titkosító tanúsítványa a rendszerben, akkor számára 
nem lehet üzenetet titkosítani. Amennyiben egy regisztrált szervezet egyetlen felhasználója 
sem rendelkezik érvényes titkosító tanúsítvánnyal, akkor az a szervezet automatikusan nem 
címezhető, felfüggesztett állapotba kerül. Amint feltöltésre kerül legalább egy 
felhasználóhoz érvényes titkosító tanúsítvány, a szervezet automatikusan újra aktív állapotba 
kerül. 

 

A rendszer üzemszerű működését veszélyeztető magatartás 

Amennyiben valamely felhasználó vagy rendszere bármilyen hibából eredően, szándékosan 
vagy véletlenül indokolatlanul nagy, a szolgáltatások normál elérhetőségét veszélyeztető 
terhelést ró a szerverre, akkor a CEVR rendszer védelme érdekében az adott felhasználó 
illetve szervezete hozzáférése korlátozásra kerülhet. 

 

Rendelkezésre állás 

A CEVR folyamatosan, 24 órás üzemben működik. 

Az előre tervezett, üzemszerű karbantartások időpontjai előzetesen kihirdetésre kerülnek a 
CEVR honlapon, valamint a rendszerbe regisztrált szervezetek technikai kapcsolattartói 
elektronikus levélben értesítésre kerülnek. 

 

                                                 
1
 A Microsec által kibocsátott tanúsítványok biztosan ilyenek (de más szolgáltatótól is igényelhető ilyen 

tanúsítvány). 
2
 A megfelelő hitelesítés szolgáltatónál. 

3 Amennyiben a Microsec által kibocsátott tanúsítványokat használnak, akkor új tanúsítvány igénylése esetén a 
régi automatikusan lecserélésre kerül az újra, a régi tanúsítvány lejárta előtt egy nappal.  
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Hibaügyelet 

Az esetleges rendszer hibák bejelentésére hibaügyelet áll rendelkezésre munkaidőben 
(hétköznap 8-16 óra), amelynek elérhetősége megtalálható a CEVR honlapon. 

A hibaügyelet a beérkezett bejelentéseket kivizsgálja, és a lehető legrövidebb időn belül, 
munkaidőben gondoskodik a hiba okának megszüntetéséről.  

A hibaügyelet csak a rendszer hibás működésével kapcsolatos bejelentések fogadására 
szolgál. A rendszerhez való integrációval kapcsolatos műszaki tanácsadást nem folytat. 

 

Adatkezelés  

A CEVR rendszerben küldött üzenetek titkosítottak, azok tartalma csak a feladó és a 
címzettek részére megismerhető. 

A regisztráció (illetve adatváltozás bejelentés) során megadott adatok kizárólag a rendszer 
működtetésével kapcsolatban kerülnek felhasználásra. A Cégszolgálat az adatokat csak a 
törvényben meghatározott személyek részére továbbíthatja. A rendszer felhasználói 
tudomásul veszik, hogy a Cégszolgálat a CEVR üzemeltetésére harmadik személlyel 
szerződést köthet, aki a rendszer üzemeltetése során jogosult az adatok megismerésére. 

A CEVR-be regisztrált szervezet hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a 
Cégszolgálat és a rendszer üzemeltetésével általa megbízott személy a vonatkozó 
jogszabályok szerint kezelje. 


