
Tisztelt Cégtulajdonos! 
 
A vállalkozások sikeres működése szempontjából meghatározó, hogy mindig megbízható és érdemi 

információkkal bírjanak a piacról, partnereikről vagy akár a konkurens vállalkozásokról. Nem egy vállalkozás 

kerül bajba azért, mert nem rendelkezik elégséges információval, akár még a szerződéskötés előtt a meglévő, 

vagy leendő partnere üzleti tevékenységével, pénzügyi helyzetével, fizetési fegyelmével kapcsolatban.  

 

Célunk a vállalkozások, költségvetési intézmények és non-profit szervezetek kiszolgálása megbízható, naprakész 

gazdasági, marketing és jogi információkkal, valamint a lehető legpontosabb és legteljesebb körű cég-, 

követelés- és pénzügyi beszámoló adatokkal. 

 

E cél érdekében kínálja szolgáltatásait társaságunk, a hazai üzleti és jogi információs piac meghatározó 

szereplője, a 100 százalékban magyar tulajdonú Opten Informatikai Kft. 

 

Cégünk filozófiája, hogy ügyfeleink részére széles körben nyújthassunk valóban hasznos szolgáltatásokat. E 

célból erősítettük meg a hazai és az európai uniós pályázati rendszerhez kapcsolt tanácsadási, pályázatfigyelési 

és pályázatírói szolgáltatásunkat, melyre hazánk uniós csatlakozása óta egyre nagyobb igény jelentkezik. 
 
 

Az SZVMSZK nyilvántartott tagjai által jelentős kedvezménnyel igénybe vehető szolgáltatásaink: 
 

(további információ / megrendelés: Tóth Péter 20/360-8672; toth.peter@opten.hu) 
 

 
CÉGTÁR pénzügyi, létszám és egyéni vállalkozói adatokkal 
 
Valamennyi magyarországi cég összes nyilvános adata megtalálható rendszerünkben, beleértve a törölt cégek 
adatait is, függetlenül attól, hogy a Cégközlönyben közzétették-e vagy sem. Így alapadatok mellett eljárásadatok, 
végrehajtások, céghirdetmények is szerepelnek szolgáltatásunkban.  
 
Egy céggel kapcsolatban lekérhető a cégkivonat (pillanatnyi állapot), vagy az összes hatályos és törölt bejegyzést 
is tartalmazó cégmásolat. 
 
A cégjegyzéket meghaladó adattartalom: 
 
 • A cégadatok mellett az utolsó három év legfontosabb 11 mérleg- és eredmény kimutatás adatai  
                            láthatók több mint 300 ezer cégnél. 
 • A bejegyzett cégadatok mellett megtalálhatók a legfrissebb létszámadatok is. 
 • A céglista kiegészült az egyéni vállalkozók listájával, mely alapadatokat tartalmaz. 
 

A különböző szempontok szerinti céglisták leválogatását rugalmas kereső rendszer teszi lehetővé. A 
feltételeknek megfelelő listák külső adatállományba exportálhatók. 

 
Adatforrásaink: Cégközlöny, az IRM Online rendszere, APEH adatok, IRM. 
Adatainkat online rendszerünkben naponta frissítjük. 
 
Kapcsolati Háló modul 
 
 • egy adott magánszemélyhez kapcsolódó cégek listája 
 • egy adott cég összes tulajdonosának és vezetőjének (beleértve a magánszemélyeket)  
  valamennyi egyéb céghez kötődő kapcsolatát cégenként kockázati szintek szerint különböző 
  színekkel jeleníti meg. 
 

A modul jól átlátható ábrával szemlélteti az adott cég tulajdonosi körének és vezetőinek (cégek, 
magánszemélyek) üzleti érdekeltségeit, előéletét, a hozzájuk kapcsolódó cégek esetleges tartozásait. 

 
Marketing modul 
 
A szolgáltatás pénzügyi és létszám adatokra történő leválogatási lehetőségeket biztosít. 
Bővített Egyéni Vállalkozó, Nonprofit és Költségvetési modulok 
 



MÉRLEGTÁR 
 
A Mérlegtár a cégeknek az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatait 
tartalmazza 2001-ig visszamenőleg. A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok a 2008. december 31-én lezárt 
beszámolókból származnak.  
 
Külön jogosultsággal az önkormányzatok 2006. és 2007.  évi mérlegei is elérhetők. 
 
EOKR (Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer) 
 
A szolgáltatás alapja egy különböző forrásokból építkező adatbázis, mely egy helyen, egy csokorba gyűjtve 
kínálja a lekérdezett cégre vonatkozó összes, hivatalosan elérhető negatív információt. A felhasználó bármely 
gazdálkodó szervezetről lekérdezheti, van-e valamilyen követelés, vagy fizetésképtelenségi eljárás vele szemben 
a rendszerben, valamint a szolgáltatón keresztül bejelentheti adósait a követelés-nyilvántartásba.  
 
A hitelező által bejelentett adósnak az Opten Kft. fizetési felszólítást küld, megemlítve azt a tényt, hogy a 
legnagyobb kereskedelmi bankok is használják a rendszert, így a nyilvántartásban való szereplés komoly 
hátrányt  jelenthet az adós cég számára banki ügyleteinek intézésekor. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az 
adósok 20-30 százaléka inkább kiegyenlíti tartozását annak érdekében, hogy elkerülje az EOKR-be való 
bekerülést. 
 
Adóslisták lehívása nem lehetséges, csak egyedi lekérdezések végezhetőek. Az adatbázis jelenleg mintegy 50 
ezer cégre tartalmaz valamilyen negatív információt, sőt, még a felfüggesztett/törölt adószámú cégeket és a 
munkaügyi jogsértést elkövető foglalkoztatókat is számon tartja. 
 
A rendszer a bejelentett követeléseket két kategóriában jeleníti meg: 
 

• Fennálló követelések (adós által írásban elismert tartozás, jogerősen elrendelt csőd, 
felszámolási, ill.  végrehajtási eljárás, jogerősen megítélt követelés pl. fizetési meghagyás, 
tartozások APEH és Széchényi Kártya hitelnyújtó felé) 

 
• Vitatható követelések (a felhasználók által bejelentett, lejárt számlakövetelések)  

 
A lekérdezés során az adós gazdálkodó szervezetről az alábbi adatok ismerhetőek meg: 
  

• cégnév 
• székhely 
• cégjegyzékszám vagy adószám 
• a számla kiállításának dátuma és lejárata (eljárások esetén a közzététel dátuma) 
• az adatrendszerbe történő bekerülésének dátuma 
• az egyes követelések bruttó összege.  

 
monitoring szolgáltatás:  
 
a kintlévőségről nyilatkozó felhasználónak figyelmeztető e-mailt küld a hozzá tartozó adós gazdálkodó 
szervezeteknek cégbejegyzési adataiban történt bárminemű hivatalos változásának tényétől.  
 
partnerfigyelő opció:  
 
lehetővé teszi, hogy a felhasználó saját partnereit megjelölhesse a Magyarországon bejegyzett gazdálkodó 
szervezetek listájában, s amennyiben harmadik fél bejelentése alapján ezek közül bármely gazdálkodó szervezet 
bekerül a Követelés-nyilvántartó Rendszerbe, úgy a Felhasználó erről figyelmeztető e-mailt kap.  
 
EOKR pecsét:  
 
Az EOKR szolgáltatás részét képező pecsét alkalmazásával a felhasználók felhívhatják ügyfeleik figyelmét – 
nemfizetés esetén - az Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszerbe történő bekerülésre.  
 
Ez a pecsét elhelyezhető a kibocsátott számlán, felszólító levélen, vagy az azt tartalmazó borítékon. A pecsét 
alkalmazása az időben történő fizetésre ösztönzi az ügyfeleket. 



CÉGELEMZÉS 
 
E szolgáltatás ötvözi a teljes információs háttéradatbázist és az ágazati sajátosságokat is figyelembe vevő 
gazdasági modell számításait. A szolgáltatás így tökéletes és gyors megoldást nyújt az üzleti kockázat 
minimalizálásra. 
 
Az elemzés tartalmazza a vizsgált cég javasolt kereskedelmi hitelkeretét, mely óvatos és hasznos javaslat 
utólagos fizetésű szerződések megkötése előtt. 
 
A szolgáltatás a lekérdezett cég ellen a rendszerünkbe bejelentett követeléseket is felsorakoztatja, valamint 
ábrázolja a nettó árbevétel és adózás előtti eredmény alakulását az utolsó 6 évben. 
  
Az elemzések értékelése tartalmazza azon pozitív (ISO minősítés, EU pályázat nyertese) és negatív 
(felfüggesztett/törölt adószám, Széchenyi Kártya hiteltartozás, kétféle APEH adóslistán való szereplés, 
munkaügyi jogsértést elkövető foglalkoztató, nem kielégítő pénzügyi helyzet, stb.) információkat, melyek 
módosíthatják a vizsgált cég megítélését. 
  
A szolgáltatás a lekérdezett cég meghatározó pénzügyi mutatóit a Magyarországon azonos tevékenységet végző 
vállalkozások középértékeivel és eloszlásával hasonlítja össze és ábrázolja grafikonon, ezzel egyértelmű választ 
ad arra, hogy ágazatában/szakágazatában hol helyezkedik el az adott cég. 
 
 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 megmutatja több évre visszamenően, hogy a vizsgált cég 
főtevékenységének ágazatában, illetve a székhelye szerinti megyében/fővárosban a cégek hány százaléka került 
fizetésképtelenségi eljárás alá, azaz mennyire "csődveszélyes" ágazatban, ill. régióban gazdálkodik. 
 
Igény esetén online cégelemzésünkhöz telefonos megkeresésekből származó offline adatbegyűjtés is rendelhető. 
 
 
 
APAFI (AUTOMATIKUS PARTNERFIGYELŐ SZOLGÁLTATÁS) 
 
A rendszer a felhasználó által megadott partnerek hetenként történő automatikus figyelését végzi, annak bármely bejegyzett 
adatának megváltozását nyomon követve, adószám vagy a cégjegyzékszám alapján, melyről ügyfeleink e-mailben értesülnek. 
Egyenként történő lekérdezés esetén a keresett cég összes eljárás adatát kaphatjuk meg. 
 
Az APAFI rendszer az alábbi modulokkal egészíthető ki: 
 
Cégfigyelő modul 
A szolgáltatás az ügyfél által megadott partnerlista alapján a végrehajtási eljárások és hirdetmények kivételével  bármilyen 
céginformációs adatváltozását (a társasági szerződés pontjaiban) figyeli, melyről   e-mailben részletesen informálja az 
ügyfelet. A konkrét céginformációs adatváltozások a Cégtár rendszerben tekinthetők meg.  
 
Cégfigyelő Extra modul 
Szolgáltatásaiban megegyezik a Cégfigyelő modullal, de a változásról küldött e-mail már a konkrét részleteket tartalmazza. 
 
Adós modul 
A szolgáltatás a felhasználó partnereit figyeli az alábbi szempontok alapján: 
 -  Végrehajtási eljárás;  
 -  APEH kétféle adóslistáján való szereplés;  
 -  Opten Egységes Követelés-nyilvántartó Rendszerbe új adósként való bekerülés; 
 -  Széchenyi Kártya hiteltartozás; 
 -  Munkaügyi jogsértést elkövető foglalkoztatók.  
 
Hirdetmény modul 
A felhasználó az általa megadott partnereire vonatkozó, Cégközlönyben megjelent, hirdetményeket és közzétételeket 
tekintheti meg. 

 
 
 
 



TÖRVÉNYTÁR - hatályos magyar jogszabálygyűjtemény 
 
A TÖRVÉNYTÁR a Magyar Közlönyben és 32-féle ágazati közlönyben megjelent jogszabályokat és egyéb 
anyagokat tartalmazza rugalmas kereső- és leválogató rendszerrel támogatva. A hatályos jogszabályok és azok 
változásai egységes szerkezetbe foglalva, világos struktúrában, az egyes módosítások idejének megfelelően, több 
változatban is megjeleníthetők. 
 
Az adatbázis, a jogszabályok mellett, tartalmazza még a Legfelsőbb Bíróság hivatalos lapjában közzétett bírósági 
és jogegységi határozatokat, az ágazati közlönyökben és értesítőkben megjelenő utasításokat, iránymutatásokat, 
irányelveket, rendelkezéseket, állásfoglalásokat, törvényi indokolásokat, törvényjavaslatokat, de helyet kapnak 
benne tájékoztatók, közlemények, hirdetmények, és más, a működéshez különösen fontos kiegészítő anyagok is. 
 
EU TÖRVÉNYTÁR - magyar és uniós jogszabálygyűjtemény 
 
Amióta hazánk csatlakozott az Európai Unióhoz, a magyar vállalkozásoknak egy megváltozott működési térben 
kell megfelelniük a megnövekedett piaci kihívásoknak. E folyamat nélkülözhetetlen eszköze a naponta frissülő 
EU TÖRVÉNYTÁR, mely egy adatbázisban tartalmazza a hatályos magyar és az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában magyar nyelven kihirdetett uniós joganyagot.  
 
Az elsődleges jogforrások (alapító, csatlakozási és társulási szerződések) és a másodlagos jogforrások 
(rendeletek, irányelvek, határozatok) mellett az információcsomag tartalmaz ajánlásokat, véleményeket, egyéb 
jogforrásokat is (nemzetközi egyezmények, tagállamok közötti szerződések, ítéletek, joggyakorlat).  A  fentiek 
mellett az Európai Bíróság és az Elsőfokú Bíróság ítéletei, valamint számos további kiegészítő dokumentum is 
megtalálható a rend-szerben. 
 
A jogszabálygyűjtemények hasznos funkciói 
 
- összehasonlítható egy jogszabály tetszőlegesen kiválasztott két időállapota  
- a joganyagok mennyiségi korlát nélkül átemelhetők szövegszerkesztőbe  
- közlönytár  
- tárgyszavas keresés  
- az időállapot minden jogszabályra vonatkozva a kiválasztott és a kapcsolódó jogszabályok esetén külön- 
              külön állítható 
- a hatályon kívül helyezett jogszabályok eltérő jelölése a jogszabály listában 
 
A jogszabálygyűjtemények kiegészítő- és segédanyagai 
 
iratminta tár, nyomtatványkitöltő program, TEAOR '08 kereső, TEÁOR, VTSZ, SZJ, FEÁOR jegyzékek, új, 
módosult és hatályon kívül helyezett jogszabályok mutatója, APEH által költségelszámoláshoz kiadott 
üzemanyagárak, költségvetési tranzakciók lebonyolításánál alkalmazandó számlaszámok, nyugdíjpénztárak 
listája (számlaszámmal, székhellyel), jegybanki alapkamatok, jogi bibliográfia, törvényjavaslatok, valamint 
törvényindokolások. 
 

 

Nyomtatott kiadványaink 
(további információ / megrendelés: Bak Boglárka 70/337-9433; bak.boglarka@opten.hu) 

 
Zsebtörvénytár 
  
A legfontosabb és leggyakrabban használt magyar jogszabályokat gyűjti össze exkluzív formában, évente 
egyszeri kiadással. 
 
A bibliapapírra nyomott, elegáns  mélykék műbőrkötéses  kivitelű, könnyen kezelhető kiskönyv a kiadvány 
megjelenésekor aktuális jogszabályok teljes hatályos szövege mellett tartalmazza a kapcsolódó BH-k számát, 
részletes tartalomjegyzékkel és tárgymutatóval. 
 
A kötet exkluzív kivitelben, aranyozott gerinccel és él metszéssel jelenik meg, valamint igény esetén saját névre 
is megvásárolható! 



 
KET Kérdezz-Felelek 
  
A közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény gyakorlati magyarázata. 
 
A kézikönyv a KET alkalmazása során felmerülő jogalkalmazói, jogértelmezési kérdésekre ad megoldásokat 
sajátos normamagyarázati technikával, a kérdés-válasz formával. 
 
Szerkezetében, belső tagolásában, a törvény felépítését követi. A kommentár szövegébe beépítésre kerülnek a 
törvény időközbeni módosításai, a témában született állásfoglalások, bírósági határozatok, illetve a KET  
 
Szakértői Bizottság vonatkozói elvi állásfoglalásai. Ahol indokolt, a kiadvány jelzi, mely jogintézményeknél, 
milyen típusú jogalkotási változásokra készülhetnek a jogalkalmazók. 
 
A kötethez CD melléklet is tartozik, mely tartalmazza a teljes hatályos joganyagot. 
 
Az Alkotmány Kommentárja 
 
E hiánypótló kiadvány a Századvég Kiadó gondozásában, az Opten Kft. támogatásával jelenik meg. A 
legmagasabb szakmai elvárásoknak is megfelelő, elemző kötet célja az Alkotmány egységes értelmezésének 
megalapozása, valamint az egyetemi oktatás elősegítése.  
 
A jogi szférában működő szakemberek számára nélkülözhetetlen kötet terjedelmében, valamint tudományos 
színvonalában is jelentősen meghaladja a korábban e témában készült műveket. Nem csupán az 
alkotmánybírósági határozatok elemzésére vállalkozik, de az Alkotmány (minden paragrafusának, sőt az 
alkotmányszöveg lehetőleg minden egyes szavának, esetleg szókapcsolatának) dogmatikai elemzését is elvégzi. 
 
 
Üzleti Navigátor Füzetek (ld. Üzleti Navigátor) 
 
Az Üzleti Navigátor Füzetek évente többször jelentkezik adó, járulékügyi és TB-vel kapcsolatos témakörökkel, 
melyek naprakész nyomtatott segédeszközei a kis- és középvállalkozások vezetői részére. 
 
Aktuális témafeldolgozások: 
 
• De minimis támogatások 
• Munkaügyi kalauz 
• Vagyongyarapodási vizsgálat 
• Pénzügyi navigátor 
• Béren kívüli juttatások 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opten Informatikai Kft. 
1142 Budapest, Rákospatak utca 82. 
 
Ügyfélszolgálat 
Tel.: 06 (1) 222 3130 
Fax: 06 (1) 470 0750 
 
Értékesítés 
Tel.: 06 (1) 696 0688 
Fax: 06 (1) 470 0751 
 
Web: www.opten.hu 
 
 


