A felszámolási eljárás befejezése
52. § (1) * A felszámoló a felszámolás befejezésekor felszámolási zárómérleget, a
bevételek és költségek alakulásáról kimutatást, záró adóbevallást, zárójelentést és
vagyonfelosztási javaslatot készít, és mindezeket megküldi a bíróságnak és a záró mérleg
elkészítésének napját követő napon az adóhatóságnak, valamint intézkedik a gazdálkodó
szervezet iratanyagának az elhelyezéséről.
(2) * A felszámolás kezdő időpontjától számított két év elteltével a felszámolási
zárómérleg elkészítése kötelező, kivéve, ha az adós ellen folyó per hitelezője pernyertessége
esetében - a hitelezőnek a kielégítési sorrendben elfoglalt helyére tekintettel - mód van a
hitelező követelésének legalább részbeni kielégítésére.

56. § (1) * A bíróság a felszámolási zárómérleget és a vagyonfelosztási javaslatot a
kézhezvételtől számított 30 napon belül megküldi a hitelezőknek. Bármelyik hitelező a
kézbesítéstől számított 30 napon belül a felszámolási zárómérlegben és a vagyonfelosztási
javaslatban foglaltakat írásban kifogásolhatja. A kifogás benyújtására rendelkezésre álló
határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A bíróság tárgyalást tűz ki, amelyre megidézi a
kifogást előterjesztőt, valamint a felszámolót. A bíróság a kifogásról a tárgyaláson határoz, és
annak eredményeképpen a kifogásnak helyt ad, vagy azt elutasítja.
57. § (1) A gazdálkodó szervezetnek a felszámolás körébe tartozó vagyonából a
tartozásokat a következő sorrend figyelembevételével kell kielégíteni:
a) a felszámolás (2) bekezdés szerinti költségei, Nagykommentár
b) * a felszámolás kezdő időpontja előtt körülírással meghatározott zálogtárggyal biztosított
követelések a zálogtárgy értékének erejéig, figyelembe véve a 49/D. § (2) bekezdése alapján
már kifizetett összeget is; ha a zálogtárgyat több zálogjog terheli, akkor a kielégítés
sorrendjére a Ptk. 5:118-5:122. §-a az irányadó,
c) * a gazdálkodó szervezetet terhelő tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék, sérelemdíj,
bányászati keresetkiegészítés, továbbá a mezőgazdasági szövetkezet tagja részére a háztáji
föld vagy termény helyett adott pénzbeli juttatás, amely a jogosultat élete végéig megilleti,
d) * a kötvényen alapuló követelések kivételével, magánszemély nem gazdasági
tevékenységből eredő más követelése (így különösen a hibás teljesítésből, a kártérítésből
eredő követelések, a szakmában szokásos várható szavatossági vagy jótállási kötelezettségek
felszámoló által számszerűsített összegét is ideértve), a kis- és mikrovállalkozás, a
mezőgazdasági őstermelő követelése, valamint a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti
Közös Alapja azon követelései, amelyek azon alapulnak, hogy a Szövetkezeti Hitelintézetek
Tőkefedezeti Közös Alapja a biztosított betéttel rendelkező betétesek jogutódjává, illetve
követeléseik jogosultjává vált,

e) * a társadalombiztosítási alapok javára fennálló tartozások, az adók - kivéve a (2)
bekezdés szerinti adó- és járuléktartozásokat - és adók módjára behajtható köztartozások, a
büntetőeljárásban a 6/A. § (8) bekezdés alapján az állam javára fizetendő összeg, továbbá a
visszafizetendő államháztartási, európai uniós vagy nemzetközi szerződésen alapuló más
nemzetközi forrásból származó támogatások, valamint a közműdíjak és a társasházi közös
költség és a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapjának a d) pontban nem
említett követelései,
f) egyéb követelések,
g) * a keletkezés idejétől és jogcímétől függetlenül a késedelmi kamat és késedelmi pótlék,
továbbá a pótlék és bírság jellegű tartozás,
h) * azok a követelések (ide nem értve a kötelező legkisebb munkabér, kizárólag
teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetén pedig az Mt. 138. § (6) bekezdése szerinti
garantált bér kétszeresét el nem érő, hathavi átlagkeresetet meg nem haladó munkabér- és
bérjellegű követeléseket [(2) bekezdés a) pont]), amelyek jogosultja
ha) a gazdálkodó szervezet legalább többségi befolyással rendelkező tagja (részvényese),
hb) a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője,
hc) * az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállaló,
hd) * a ha)-hc) pontban említett személyek közeli hozzátartozója, élettársa,
he) * az adós többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezet,
hf) az adós ingyenes szerződései alapján kedvezményezett szervezet (személy).
(2) * A felszámolási költségek a következők:
a) * az adóst terhelő munkabér és egyéb bérjellegű juttatások, ideértve
b) * a felszámolás kezdő időpontja után az adós gazdasági tevékenységének ésszerű
befejezésével, továbbá vagyonának megőrzésével kapcsolatos költségek, ideértve a környezeti
károsodások és terhek rendezésének, az engedély nélkül más célra hasznosított termőföld
eredeti állapotba történő helyreállításának, valamint a termőföldvédelmi követelmények
betartásának a költségeit is, továbbá a 27/A. § (13) bekezdése szerint létesített polgári jogi
jogviszonnyal összefüggésben felmerült kiadásokat, valamint az adósnak azokat a tartozásait,
adó-, járulék- és egyéb közteherfizetési, kártérítési, kártalanítási kötelezettségeit, amelyek a
felszámolási eljárás kezdő időpontja utáni gazdasági tevékenységből keletkeztek, kivéve a
nyereségből fizetendő adókat;
c) a vagyon értékesítésével és a követelések érvényesítésével kapcsolatos igazolt költségek;
d) * az adóst terhelő, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből kapott
támogatás;

e) * a felszámolással kapcsolatos bírósági és hatósági eljárások során felmerült, a gazdálkodó
szervezetet terhelő költségek;
f) az adós iratanyagának rendezésével, elhelyezésével és őrzésével kapcsolatos költségek;
g) * a felszámoló - 49/D. § (1) bekezdés alapján nem érvényesített - díja [60. § (4) bek.],
amely tartalmazza a felszámoló által nem a 27/A. § (13) bekezdésében meghatározottak
szerint létesített polgári jogi jogviszonnyal összefüggésben felmerült kiadásokat is;
h) * a vagyonfelügyelő (ideiglenes vagyonfelügyelő) ki nem fizetett és a kezesektől meg nem
térült költségei és díja, ha a felszámolási eljárást csődeljárás előzte meg;
i) * a h) pontban nem említett esetekben az ideiglenes vagyonfelügyelő díja;
j) * a katasztrófavédelmi, természetvédelmi vagy környezetvédelmi indokból az adós
vagyonában a környezeti kárelhárítás, illetve a további környezetveszélyeztetés megelőzésére
fordított, állam által megelőlegezett költségek, valamint az építmények élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető állapotának elhárításával közvetlenül összefüggő, hatósági
határozattal elrendelt munkálatok államháztartási forrásból megelőlegezett, igazolt költségei.
(4) * Ha a vagyon a költség, a zálogjoggal biztosított hitelezői követelések és valamennyi
más tartozás kielégítésére nem elegendő, a költség kifizetését és a biztosított hitelezők
kielégítését követően először az (1) bekezdés c) majd d) pontja szerinti hitelezőket
követeléseik arányában kell kielégíteni.
(5) Ha az (1) bekezdés e)-g) pontjában szereplő követelések kielégítésére nincs elegendő
fedezet, az egyes csoportokba tartozó hitelezőket - először az e), az f), majd a g) pontban
szereplőket - követeléseik arányában kell kielégíteni.
(6) * Ha az (1) bekezdés e) pontjába tartozó hitelezők teljes kielégítésére nincs elegendő
fedezet, a csoporton belül először a társadalombiztosítási alapok javára fennálló tartozásokat
(ideértve a szociális hozzájárulási adót is) kell kielégíteni teljes egészében, majd pedig a többi
hitelezőt követeléseik arányában.
58. § (1) * Az 57. § (1) bekezdésének a) és c) pontjában felsorolt követeléseket
esedékességükkor, a d)-g) pontban foglalt követeléseket pedig a zárómérleg vagy záró
egyszerűsített mérleg jóváhagyása után 30 napon belül kell kielégíteni. A d)-f) pontokban
foglalt követelések az 57. §-ban foglaltak szerint a közbenső mérleg alapján is kielégíthetők.
(3) * A felszámoló a jogosultakkal megállapodhat az 57. § (1) bekezdésének c) pontjában
foglalt járadékjellegű követelések egy összegben való kielégítésében; megállapodás
hiányában a felszámoló köteles a jogosultak javára egyszeri díjú járadékbiztosítási szerződést
kötni.
(4) * A felszámoló köteles a szakmában szokásos jövőbeni szavatossági jótállási és
kártérítési kötelezettségek rendezésére - az 57. § (1) bekezdésének d) pontja szerint e
célra elkülönített összeg egyidejű átadásával - más gazdálkodót megbízni és ezt
nyilvánosságra hozni vagy a jogosultak számára egyszeri díjú visszatérítést adni.

59. § * (1) * A felszámoló díjának összege a felszámolás során az eladott vagyontárgyak
bevétele és a befolyt - a felszámolás kezdő időpontja előtt keletkezett - követelések
pénzbevétele együttes összegének 5%-a (ha a felszámolási eljárást a csődeljárás
megszüntetésével egyidejűleg rendelték el, akkor 3%-a), de legalább 300 000 forint.
60. § (1) * A bíróság a felszámolási zárómérleg és a vagyonfelosztási javaslat alapján
végzéssel határoz a költségek viseléséről, a felszámoló díjazásáról, a hitelezők
követelésének kielégítéséről, a pénzforgalmi számlák megszüntetéséről és a központi
értéktár megkeresésével az adós által kibocsátott értékpapírok érvénytelenítéséről, valamint
kötelezi a felszámolót a még szükséges intézkedések megtételére. Ezzel egyidejűleg dönt a
felszámolás befejezéséről és az adós megszüntetéséről, továbbá rendelkezik az adós
leányvállalatának, illetve tröszt esetén a tröszti vállalatnak a megszüntetéséről is.
(3) A bíróság elrendeli az (1)-(2) bekezdés szerinti jogerős végzéseknek a Cégközlönyben
való közzétételét, és azokat megküldi a 29. §-ban felsorolt szerveknek.
(7) * A felszámolási eljárás befejezéséről hozott végzés ellen nincs helye felülvizsgálatnak.
62. § (1) * Az adós vagyonából ki nem elégített hitelezői követelések teljesítéséért az
állam nem felel; felelősséggel tartozik azonban - esedékességükkor - az 57. § (1)
bekezdésének c) pontjában foglalt járadékjellegű követelésekért, továbbá minden
követelés tekintetében a gazdálkodó szervezet olyan vagyontárgyai értékének erejéig,
amelyek a 4. § (3) bekezdése szerint nem képezik a gazdálkodó szervezet felszámolásba
bevonható vagyonát vagy jogszabály rendelkezése folytán forgalomképtelenek, és állami
tulajdonban vannak, valamint a Ptk. 5:42. §-a szerinti esetekben.
(2) * Ha az állam az (1) bekezdésben foglalt felelőssége alapján a járadékjellegű követelések
jogosultjai részére a felszámolás során fizetést teljesít, ezt az összeget - mint állami követelést
- az 57. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felszámolási költségként, az 57. § (2) bekezdésének
b) pontjába tartozó hiteltartozásként kell nyilvántartásba venni és kielégíteni, ha van rá
vagyoni fedezet.
Egyszerűsített felszámolás *
63/B. § * (1) * Ha az adós vagyona a várható felszámolási költségek fedezetére sem
elegendő, vagy a nyilvántartások, illetőleg a könyvvezetés hiányai miatt a felszámolási
eljárás az általános szabályok szerint technikailag lebonyolíthatatlan, a felszámoló a
hitelezői igényt bejelentett hitelezőket tájékoztatja arról, hogy egyszerűsített felszámolás
iránti kérelmet kíván a bírósághoz benyújtani, és legkésőbb a felszámolás kezdő időpontjától
számított 45 napon belül felhívja őket, hogy ha tudomásuk van az adós bárhol fellelhető
vagyonáról, illetve segítséget tudnak nyújtani az eljárás rendes szabályok szerinti
lebonyolításához, azt 15 napon belül neki jelentsék be. A felszámoló - az adós gazdálkodó
szervezet nyilvántartásai, illetve a könyvvezetés hiányosságai esetén - az adós gazdálkodó
szervezet vezetőjét felhívja arra, hogy amennyiben a gazdálkodó szervezet nyilvántartásainak,
illetve könyvvezetésének hiányosságait nem pótolja, egyszerűsített felszámolási eljárást fog
kezdeményezni. A felszámoló a honlapján is köteles közzétenni egy felhívást, hogy

amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós ingatlan- vagy más vagyonáról
(ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), azt neki 15 napon belül jelentsék be.
(2) * Amennyiben az (1) bekezdés szerinti felhívások eredménytelenek, és az eljárás a
felszámolási eljárás általános szabályai szerint nem folytatható le, a felszámoló erről
írásbeli jelentést készít, és kérelmet, illetve javaslatot nyújt be a bíróságnak az adós
vagyonának, illetve be nem hajtott követeléseinek a hitelezők közötti felosztására. A
felszámoló záró adóbevallást is készít, amelyet a kérelem, illetve a javaslat bíróságra történő
benyújtásával és az adó megfizetésével egyidejűleg nyújt be az adóhatósághoz.
A vagyonfelosztási kérelemnek tartalmaznia kell a hitelezői igények összesítését, a
felszámoló költségkimutatását, valamint a behajthatatlan követelések, pénz- és
vagyonmaradvány felosztására vonatkozó javaslatot. A kérelem beérkezését követő 8
munkanapon belül a bíróság a felszámoló jelentését és a vagyonfelosztásra vonatkozó
javaslatát megküldi a hitelezőknek [a (3) bekezdés szerinti eltéréssel], továbbá az állami
és az önkormányzati adóhatóságnak. A jelentésre, illetve a vagyonfelosztási javaslatra
vonatkozó kifogást írásban, 15 munkanapon belül lehet benyújtani. A határidő jogvesztő. A
kifogás arra is irányulhat, hogy a bíróság kötelezze a felszámolót a felszámolás általános
szabályok szerinti lefolytatására. A kifogásnak helyt adó végzés ellen a felszámoló, a kifogást
elutasító végzés ellen a kifogást benyújtó a közléstől számított 8 napon belül fellebbezhet.
(4) * A bíróság a felszámoló jelentése és az az ellen esetlegesen benyújtott kifogás
alapján végzéssel elrendeli az adós vagyonának, illetve be nem hajtott követeléseinek a
hitelezők közötti felosztását az 57. § (1) bekezdése alapján, valamint az adós
megszüntetését.
(5) * A bíróság elrendeli a (4) bekezdés szerinti jogerős végzés kivonatának a
Cégközlönyben való közzétételét.

