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Több mint 20 éve jelen a cégeljárásban 1998-2023! 
 
Cégjegyző Gold(XML)  (cégbírósági nyomtatványok)  program : 
„Cégjegyző Gold(XML)” programunk nevével talán már találkozott, a program első verziója 
1998-ban jelent meg.  
Az azóta eltelt több mint 20 év alatt általános tapasztalattá vált, hogy egy sokoldalúan használható 
szoftverről van szó, amely a néhány órás gyakorlás valamint a kezelési segédlet tanulmányozása 
után igen hatékonyan könnyíti a kérelem beadványok valamint az egyszerűsített társasági 
szerződésminták elkészítésének folyamatát. 
VALAMENNYI CÉGTÍPUS cégbejegyzési kérelem, változásbejegyzési kérelem és 
névfoglalási kérelem esetén képes az adatokat a mindig hatályos sémadefiníció szerint XML 
fájlba exportálni. 
A program a 2023.01.01-től hatályos formanyomtatványok szerint működik. 
Szoftverünk XML adatexportjának tesztelését az IRM valamint a MÜK is elvégezte. 
 
EGYEDI ÚJDONSÁGOK: 
a.) Szoftverünk képes a NAV – 17T201T TEÁOR változásbejelentő űrlap XML előállítására is. 
Ez a funkció biztosítja, hogy Ön könnyen és gyorsan, komplett módon lebonyolíthassa a TEÁOR 
változásbejelentéseket is. 
b.) TAGJEGYZÉK, ALÁÍRÁS – MINTA stb. mellékletek gyors elkészítése  
A bejegyzésekhez kapcsolódó gyakori mellékleteket is pillanatok alatt elkészíti a bejegyzési 
kérelemben letárolt adatok átemelésével(cégadatok, tagok beemelése). 
c.) Egyszerűsített társasági szerződésminták gyors elkészítése 
Az előbbiekhez hasonlóan az egyszerűsített társasági szerződésmintákat is elkészíti úgy, hogy 
egyszerűen átemeli a bejegyzési kérelem letárolt adatait (cégadatok, tagok, képviselők, 
könyvvizsgálók stb. beemelése). 
d.) Tömeges TEÁOR adatimport akár WORD dokumentumból is, egyszerű kijelöléssel. 
Akár a teljes TEÁOR adatlistát átemelheti egy word fájlból (pl.: társasági szerződés) egy egyszerű 
kijelöléssel és gombnyomással. 
e.) A kérelem kapcsolódó rovatai között adatcsere lehetséges 
Nem szükséges mindig minden adatot megadni, mert a logikailag kapcsolódó adatok (pl.: Tag és 
Képviseletre jogosult) egymásba beemelhetők. Elkerülhető ugyanazon adatok ismételt beírása. 
 
A szoftver általános szolgáltatásai: 

o Valamennyi cégtípus cégbejegyzési és változásbejegyzési valamint névfoglalási kérelme a 
mindenkor hatályos sémadefiníció szerinti XML fájlba exportálható (e-cégeljárás). 

o XML adatok megjelenítése az export után (beküldés előtt ellenőrizhető a beadandó adat).  
o Programozott egyszerűsített társasági szerződésminták készítése (mind - 7 db.). 
o Gyakori nyilatkozatok, mellékletek készítése a kérelmekhez. 
o TEÁOR 03-08 adatbankok és fordítókulcs, gyors TEÁOR konverzió, átsorolás. 
o Automatikus TEÁOR szövegbeemelés, tömeges TEÁOR import törzsből és WORD 

dokumentumból egyszerű kijelöléssel.  
o Jogi képviselők törzsből behívhatók, a licenc nem a jogi képviselőhöz kötődik.  
o Ctv. szerinti melléklet nevek törzsből választhatók.  
o Helységnevek beemelése.  
o Tárolt adatok-rovatok átemelése új rovatokba, beadvány lapokra. 
o Automatikus frissítés. 
o Megbízható működés több mint 20 éves tapasztalattal. 

 



 
Beszerzés (az előfizetési díjak az ingyenes jogszabálykövetés garanciáját is tartalmazzák): 
Termékeinket úgynevezett „Átalánydíjas Verziókövetés” konstrukcióval lehet beszerezni. Ennek 
lényege, hogy éves időszakokra megállapított átalánydíj megfizetésével, a program megvásárlása 
nélkül használhatja termékeinket. Tulajdonképpen ez egy folyamatos garanciális használatot tesz 
lehetővé, valamint biztosítja a jogszabályváltozások szerinti ingyenes frissítéseket is. 
Az éves díjat szolgáltatási évenként (a megrendelés napjától számított egy év), a fordulónap 
hónapjának ötödik napjáig számlázzuk ki. Az első év a termék leszállításakor kerül kiszámlázásra. 
A jogokat és kötelezettségeket (szolgáltatás, licencjogok, felmondás, stb.) külön szerződésben 
rögzítjük, melynek szövege letölthető weblapunkról (ÁRAINK menüpont =>„atalany.pdf”). 
 
 
„Cégjegyző Gold (XML)” programverziók éves előfizetési díja: 

o Cégjegyző Gold(XML) Professional (a kérelem nyomtatványokon túl, az egyszerűsített 
társasági szerződéseket és a gyakori mellékleteket is tartalmazza programozott formában):    

28 000 Ft. +Áfa/év/gép. 
 
 
Egyéb általános információk: 
A szerződést két példányban, az első éves számlát postai úton juttatjuk el.  
 
a./ postai utánvétel: 
Amennyiben az előfizetési díjat utánvétellel teljesíti, akkor a megrendelést követő 48 órán belül 
elsőbbséggel postázzuk a küldeményt. 
Ez esetben a fenti árakhoz egy egyszeri ún. postázási díj adódik, melynek összege: 2,400 Ft+Áfa. 
 
b./ előre utalás: 
Előre utalás esetén lehetőség van az igazolás elküldése után az azonnali letöltésre és 
regisztrációra(használatra).  
Ez esetben postázási díj nélkül juttatjuk el a szerződést, számlát, segédanyagokat. 
 
Kiszállási díjak: 

 Budapest területén 25 000 Ft.+Áfa 
 Vidékre 500 Ft+Áfa/km (oda-vissza út fizetendő, minimum 25 000 Ft.+Áfa) 

 
Oktatás, karbantartás óradíja: 

 20 000 Ft+Áfa 
 

PROGRAMJAINKAT LETÖLTHETI WEBLAPUNKRÓL ÉS KIPRÓBÁLHATJA! 
 
A letöltés és telepítés lépései: 
1. Lépjen fel a www.vibastile.hu weblapunkra (pl.: internet explorer) 
2. A weblaplap fejlécében keresse meg a LETÖLTÉS nyomógombot (a vízszintesen, egy sorban 

elhelyezkedő, rozsdabarna téglalapok közül a második), és klikkeljen rá. 
3. A képernyő középső sávjában megjelenő új felületet kezdje el felfelé görgetni addig, amíg az 

egyes programokat jelképező kicsi képeket, ikonokat meg nem látja. 
4. A megfelelő program ikonja mellett találja meg a program telepítő anyagára utaló szövegsort, 

arra kell rákattintani (FULL DEMO anyag, majd a regisztrációval lesz teljes értékű).  
5. A letöltést jelképező sorra történő rákattintás után az Ön böngésző programja megjelenít egy 

ablakot, amelyen néhány nyomógomb segítségével választhat, hogy mi legyen a telepítő 
anyaggal. Önnek a FUTTATÁS lehetőséget kell választania. Amennyiben a letöltés során 
további kérdést kapna, mindig jóváhagyólag kell válaszolnia. 

6. Ha a letöltés nem sikerül, akkor a helyi védelem (pl.: tűzfal) nem engedi végrehajtani a 
műveletet. Ez esetben kérjen segítséget. 

 
 



RENDSZERKÖVETELMÉNY 
 

 Hardwer : Pentium 300 MHz, SVGA kártya/monitor (800x600 felbontás), 128 MB RAM, 
egér, Lézer / tintasugaras nyomtató (az íráskép jó minőségének érdekében.) 

Software : Microsoft Windows98/NT/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8/Windows 10 

 
 

MEGRENDELÉS KÜLDÉSE 
 
Minden megrendelést a megrendelés napján e-mailben visszaigazolunk. 
Ha a visszaigazolást nem kapja meg, akkor mi sem kaptuk meg az Ön megrendelését. 
Szoftvereinket megrendelheti a weblapunkon található megrendelő űrlap kitöltésével, az itt közölt 
megrendelő minta segítségével, de saját készítésű, email vagy postai úton eljuttatott írásos 
megrendelővel is. 
A lényeg az, hogy az itt felsorolt cégadat rovatok szerepeljenek benne. A mintától eltérően 
természetesen, értelemszerűen meg kell nevezni valamennyi programot, amennyiben több szoftver 
beszerzéséről van szó. 
A küldeményben elhelyezzük a szerződést két példányban, az első időszakról szóló számlát, egyéb 
segédanyagokat.  
 

 
M E G R E N D E L É S 

 
„A mai napon megrendeljük Önöktől a  hatályos rendeletek, 
valamint a Céginformációs Szolgálat honlapján közzétett "sémadefiníció" szerinti XML 
adatexportot megvalósító "Cégjegyző Gold(XML) Professional"  cégbejegyzési és 
változásbejegyzési kérelmek + szerződésminták + gyakori nyilatkozatok formanyomtatvány 
programjukat, 1 db. számítógépre, 28 000 Ft+Áfa éves verziókövetési átalánydíjért. 
A termékeket internetről töltjük le, az előfizetési díjat előre utalással teljesítjük. 
(Ha az előre utalás helyett postai utánvételt választ, akkor az utolsó mondat helyett:  „A termékeket 
internetről töltjük le, az előfizetési díjat postai utánvétellel (2 400 Ft+Áfa postázási díjért) 
teljesítjük.”) 
 
Fizetési mód: előre utalás 
Szállítás: internetről letöltés 
 
Vevő neve: Dr Kiss És Társa Ügyvédi Iroda 
Vevő címe: 1095 Budapest, Mester u. 35. 
Postázási cím: ugyanaz 
Telefon: 06 1 2345-524 
Mail: kiss@lawoffice.hu 
 
Kelt: 
 
A megrendelést leadta: 
 
 
 
Köszönjük érdeklődését, kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal! 
 
Veresegyház, 2021.01.01. 
 
 
ViBaStile Kft. 

 


