A felszámolási eljárás megindítása
22. § (1) A felszámolási eljárás az adós fizetésképtelensége esetén
- hivatalból,
- az adós, a hitelező vagy a végelszámoló kérelmére vagy
- a cégbíróság értesítése alapján, ha a cégbíróság a gazdálkodó szervezet felszámolását
kezdeményezte,
- a büntetőügyben eljáró bíróság értesítése alapján (ha a jogi személlyel szemben alkalmazott
pénzbírság behajtása érdekében lefolytatott végrehajtás nem vezetett eredményre)
folytatható le.
- jogi képviselet kötelező.
Az adós a felszámolási eljárás lefolytatását akkor kérheti, ha a csődeljárás lehetőségével nem tud,
vagy pedig nem kíván élni.
24. § (1) * Ha a felszámolási eljárás megindítását a hitelező kéri, a kérelemben meg kell nevezni az
adós tartozásának jogcímét, a lejárat (esedékesség) időpontját és annak rövid ismertetését, hogy az
adóst miért tartja fizetésképtelennek. A kérelemben foglaltak bizonyítására a szükséges iratokat - a 27.
§ (2) bekezdés a) pontja esetén az adós írásbeli felszólításának igazolását is - csatolni kell.
Ha a felszámolási eljárás lefolytatását a hitelező kérte, és a bíróság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül
nem utasította el, a bíróság a kérelem benyújtásáról - a kérelem egy példányának megküldésével haladéktalanul értesíti az adóst.
Az adós köteles az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a bíróságnak nyilatkozni arról,
hogy a kérelemben foglaltakat elismeri-e.
- Ha az adós a kérelemben foglaltakat elismeri, egyidejűleg nyilatkoznia kell arról is, hogy kér-e a
tartozás kiegyenlítésére haladékot.
- Ha az adós a fenti határidőn belül a bíróságnak nem nyilatkozik, a fizetésképtelenség tényét
vélelmezni kell.
26. § (1) A bíróság megvizsgálja az adós fizetésképtelenségét.
(3) * A bíróság az adós kérelmére a tartozás kiegyenlítésére legfeljebb 45 napos határidőt
engedélyezhet, kivéve, ha a felszámolási eljárás megindítását a 21/B. § szerint csődeljárás előzte meg.
A tartozás kiegyenlítése - az adós ilyen tartalmú nyilatkozata hiányában - nem minősül
tartozáselismerésnek, a teljesítés polgári peres eljárásban történő visszakövetelését nem zárja ki.
(3a) * A felszámolási eljárás iránti kérelemtől az ellenérdekű fél hozzájárulása nélkül el lehet állni a
felszámolás kezdő időpontjáig. Az eljárás megszüntetéséről az a bíróság rendelkezik, amely előtt az
eljárás az elállás bejelentésekor folyamatban van.
(4) * Szünetelésnek kizárólag az adós és a felszámolási eljárás lefolytatását kérő hitelezők együttes
kérelmére, a felszámolás elrendeléséről szóló végzés jogerőre emelkedéséig van helye.
27. § * (1) * A bíróság az adós felszámolását végzéssel elrendeli, ha az adós fizetésképtelenségét
állapítja meg. A bíróság a felszámolást elrendelő végzést az eljárás lefolytatására irányuló kérelem
beérkezését követő 60 napon belül hozza meg. A felszámolást elrendelő végzés ellen nincs helye
felülvizsgálatnak. A felszámolás kezdő időpontja a felszámolást elrendelő jogerős végzés
közzétételének napja.
(2) * A bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha
a) az adós szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő
20 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követő hitelezői írásbeli fizetési
felszólításra sem teljesítette, vagy
b) az adós a jogerős bírósági határozatban, fizetési meghagyásban megállapított teljesítési határidőn
belül tartozását nem egyenlítette ki, vagy
c) az adóssal szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy
d) az adós a fizetési kötelezettségét csődeljárásban vagy felszámolási eljárásban kötött egyezség
ellenére nem teljesítette, vagy

e) a korábbi csődeljárást megszüntette
f) az adós, illetve a végelszámoló által indított eljárásban az adós tartozásai meghaladják a vagyonát,
illetőleg az adós a tartozását (tartozásait) az esedékességkor nem tudta vagy előreláthatóan nem tudja
kielégíteni, és a végelszámoló által indított eljárásban az adós gazdálkodó szervezet tagjai
(tulajdonosai) felhívás ellenére sem nyilatkoznak arról, hogy kötelezettséget vállalnak a tartozások
esedékességkor történő kifizetéséhez szükséges források biztosítására.
(2b) akkor nyújtható be az adós felszámolása iránti kérelem, ha a követelés összege (kamatok
és járulékok nélkül számítva) meghaladja a 200 000 forintot.
(2c) A fizetési felszólításnak tartalmaznia kell legalább a követelés jogcímét, összegét,
megfizetésének határidejét. A fizetési felszólításban meg kell határozni azt a végső határidőt is,
amelynek eredménytelen elteltét követően a hitelező meg kívánja indítani a felszámolási eljárást
vagy egyéb jogi úton kívánja érvényesíteni a követelését.
Az adós vitatásának legkésőbb a hitelező fizetési felszólításának kézhezvételét megelőző napig
írásban van helye. Amennyiben az adós vitatása elkésett, a tartozás kiegyenlítése nem minősül
tartozáselismerésnek, az a teljesítés polgári peres eljárásban történő visszakövetelését nem zárja ki. Az
adós vitatását megállapítani, ha az érdemben kétségbe vonja a fizetési kötelezettség jogcímét,
fennállását, esedékességét, mértékét vagy összegét.
Ha az adós nem fizetésképtelen, a bíróság az eljárást soron kívül megszünteti.
27/A. § * (1) * A bíróság elektronikus, véletlenszerű kiválasztás segítségével - a külön jogszabályban
meghatározott eljárási szabályok szerint - haladéktalanul kirendeli a felszámoló szervezetet (a
továbbiakban: felszámoló).
Felszámolóként az a gazdálkodó szervezet rendelhető ki, amely szerepel a felszámolók
névjegyzékében.
A felszámolóként kirendelhetők körét a Kormány rendelettel állapítja meg.
(3) * A felszámoló az adós felszámolásának lefolytatására felszámolóbiztost jelöl ki, aki büntetlen
előéletű, nem áll felszámolóbiztosi vagy felszámolói tevékenységben való közreműködést kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, nem áll fel vele szemben a (4) bekezdés szerinti
összeférhetetlenségi, illetve kizáró ok, és megfelel az e törvényben meghatározott feltételeknek.
Felszámolóbiztosnak csak a 27/C. § (1) bekezdésében említett felszámolási és vagyonfelügyeleti
szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy.
(12) * A kirendelt felszámoló a felszámolási eljárás lefolytatását másnak nem engedheti át. A
felszámoló az adós gazdálkodó szervezet képviseletében jár el, ezt a jogkörét az általa kijelölt
felszámolóbiztos útján látja el.
(13) * A felszámoló feladatait elsősorban az adós munkaszervezete, illetve saját munkaszervezete
igénybevételével látja el, ideértve a jogszabályban meghatározott szakképzettségű, kötelezően
foglalkoztatandó személyek polgári jogi jogviszonyban történő alkalmazását is. A felszámoló a
feladatai ellátása érdekében polgári jogi jogviszonyt létesíthet továbbá:
27/B. § * (1) * A felszámoló jogkörét a felszámolóbiztos gyakorolja.
Felszámoló gazdasági társaság legalább két-két felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú
szakképzettséggel rendelkező személyt, továbbá közgazdászt, jogi szakvizsgát tett jogászt, a Magyar
Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett és könyvvizsgálói igazolvánnyal rendelkező könyvvizsgálót
foglalkoztat. Az említettek közül - a könyvvizsgálót kivéve - legalább egy-egy főnek
munkaviszonyban kell állnia a gazdasági társasággal.

A felszámolás lefolytatása
28. § (1) * Ha az adós felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedett, a bíróság a jogerőre
emelkedést követően haladéktalanul kirendeli a felszámolót, majd elrendeli a felszámolást elrendelő és
a felszámolót kirendelő végzés kivonatának a Cégközlönyben való közzétételét. A Cégközlönyben
történő közzétételre a Cégközlöny honlapján napi feltöltéssel kerül sor.
(2) A közzétételnek tartalmaznia kell:
f) * a hitelezőknek [ideértve a zálogjogosultakat, és a 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti függő
követelés jogosultjait is] szóló felhívást, hogy ismert követeléseiket - kivéve a felszámolási
eljárást közvetlenül megelőző csődeljárásban [27. § (2) bekezdés e) pont] már bejelentett és
nyilvántartásba vett követeléseket - a felszámolást elrendelő végzés közzétételétől számított 40
napon belül a felszámolónak jelentsék be;
g) * a felszámoló nevét, székhelyét,
31. § (1) * A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője köteles:
a) * a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal záróleltárt, valamint éves beszámolót
(egyszerűsített éves beszámolót) (a továbbiakban együtt: tevékenységet lezáró mérleg), továbbá az
eredmény felosztása után zárómérleget és adóbevallást készíteni, azokat a felszámolás kezdő
időpontját követő 30 napon belül a felszámolónak és az adóhatóságnak átadni és nyilatkozni arról,
hogy a tevékenységet lezáró mérleg, illetve az eredmény felosztása után készített zárómérleg az adós
vagyoni helyzetéről valós és megbízható képet ad.
b) * a nem selejtezhető iratokról iratjegyzéket készíteni, és azt, az irattári anyagot, valamint a vagyont
leltár szerint átadni a felszámolónak
folyamatban lévő ügyekről, eljárásokról tájékoztatást adni, továbbá nyilatkozni arról, hogy
valamennyi vagyontárgyra, iratra vonatkozóan teljesítette az átadási kötelezettségét,
c) * környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak, felszámolónak nyilatkozatot tenni arról, hogy
maradtak-e fenn olyan környezeti károsodások, környezeti terhek,
e) * a felszámolás elrendeléséről a munkavállalókat tájékoztatni,
(3) * A felszámoló az e törvény szerinti feladatainak teljesítése érdekében az adós helyiségeibe
beléphet, bármely vagyontárgyát átvizsgálhatja. Az adós a lezárt helyiségét, vagyontárgyát (bútorát,
egyéb ingóságát) a felszámoló felhívására köteles haladéktalanul felnyitni, a vagyontárgy meglétéről
és hollétéről tájékoztatást adni.
34. § (1) A felszámolás kezdő időpontjában megszűnnek a tulajdonosnak a gazdálkodó szervezettel
kapcsolatos külön jogszabályokban meghatározott jogai.
(2) * A felszámolás kezdő időpontjától a gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos
jognyilatkozatot csak a felszámoló tehet. A felszámolás kezdő időpontjától az adós cég nevét a
„felszámolás alatt” („f. a.”) toldattal kiegészítve kell használni. A felszámolónak haladéktalanul be
kell jelentenie az adós számláit vezető pénzforgalmi szolgáltatóknak a kijelölését tartalmazó jogerős
végzést, és hitelt érdemlő módon igazolt aláírását.
35. § (1) A felszámolás kezdő időpontjában a gazdálkodó szervezet valamennyi tartozása lejárttá
(esedékessé) válik.
37. § (1) * Az adóssal szemben fennálló olyan követeléseket, amelyeket a felszámolás
közzétételétől számított 40 napon túl, de 180 napon belül jelentettek be, a felszámoló
nyilvántartásba veszi, és - az egyezségkötést kivéve - akkor elégíti ki, ha az 57. § (1)
bekezdésében felsorolt tartozások kiegyenlítése után van rá vagyoni fedezet.
a 180 napos határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
(3) A felszámolás kezdő időpontjától a gazdálkodó szervezet ellen a felszámolás körébe tartozó
vagyonnal kapcsolatos pénzkövetelést csak a felszámolási eljárás keretében lehet érvényesíteni azzal,
hogy a hitelező - a gazdálkodó szervezet által indított perben - a gazdálkodó szervezettel szemben a
felszámolás kezdő időpontjában fennálló követelését beszámítási kifogásként érvényesítheti, feltéve,
hogy a követelés jogosultja a felszámolás kezdő időpontjában is a hitelező volt.
39. § (1) A hitelezői választmány megalakítása vagy hitelezői képviselő megválasztása céljából a
felszámoló a felszámolást elrendelő végzés közzétételi időpontjától számított 75 napon belül köteles a
nyilvántartásba vett hitelezőket összehívni.

(4) A felszámoló a hitelezői választmánynak (a hitelezők képviselőjének) negyedévente elszámolást
és jelentést küld a tevékenységéről, az adós vagyoni és pénzügyi helyzetének (bevételének,
költségeinek) alakulásáról és a felszámolási költségekről.
40. § (1) A tudomásszerzéstől számított 90 napon, de legfeljebb a felszámolást elrendelő végzés
közzétételének időpontjától számított 1 éves jogvesztő határidőn belül a hitelező - vagy az adós
nevében a felszámoló - a bíróság előtt keresettel megtámadhatja az adósnak a törvényben
meghatározott tartalmú szerződéseit és jognyilatkozatait. KÜLÖN TÉTEL
FELSZÁMOLÓ ELJÁRÁSA

Felszámoló felelőssége
A felszámoló a felszámolás során az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható
gondossággal köteles eljárni.
Kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért a polgári jogi felelősség szabályai szerint
felel.
Felelőssége az adósnak a felszámolás kezdő időpontjában meglévő -, illetve a felszámolás
alatt szerzett – vagyonával összefüggésben áll fenn.
Kifogás a felszámolóval szemben
A felszámoló jogszabálysértő intézkedése vagy mulasztása ellen a tudomásszerzéstől
számított 8 napon belül kifogás tehető.
Felszámolást elrendelő törvényszék dönt.
- felszámoló intézkedését megsemmisíti, és az eredeti állapotot helyreállítja, vagy
- felszámoló részére új intézkedés megtételét írja elő, vagy kifogást elutasítja.
Felszámoló főbb feladatai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

felméri a gazdálkodó szervezet vagyoni helyzetét
felméri a hitelezői követelések nagyságát
nyitó felszámolási mérleget készít
megtervezi a gazdasági tevékenység befejezését, munkaerő leépítését
hitelezők nyilvántartásba vétele
az adós által kötött szerződéseket azonnali hatállyal felmondhatja, vagy elállhat
(bérleti, biztosítási, lízing szerződés). Munkaszerződés nem!

7. dönt a munkavállalók sorsáról,
8. gondoskodik adós vagyonának megóvásáról, környezeti terhek rendezéséről,
megszüntetéséről.
9. adós követeléseit behajtja, igényeit érvényesíti,
10. közbenső mérleget készít 1 év után, minden évben (hitelezők első érdemi
tájékozódása a követelés nagyságáról, vagyon nagyságáról)
11. adós vagyonának értékesítése:

- pályázat vagy árverés keretében,
-

nyilvános felhívás Cégközlönyben,
ajánlatok felbontása, árverés közjegyző jelenlétében
elektronikus árverés .

Egyszerűsített felszámolás
 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 bejelentkezett hitelezőket tájékoztatja arról, hogy egyszerűsített
felszámolás iránti kérelmet kíván a bírósághoz benyújtani és felhívja őket, hogy 15
napon belül jelentsék be, ha tudnak az adós bárhol fellelhető vagyonáról, illetve
segítséget tudnak nyújtani az eljárás rendes szabályok szerinti lebonyolításához,
 felszámoló az adós vezetőjét is felhívja, hogy a hiányzó iratokat, könyvelési anyagokat
pótolja.
 Felhívás eredménytelensége esetén, felszámoló írásbeli jelentést készít, adóbevallást
valamint vagyonfelosztási javaslatot a bíróságnak és kéri az eljárás egyszerű formában
történő lebonyolítását.
 Ha a hitelezők nem élnek 15 napon belül kifogással, bíróság végzéssel elrendeli a
vagyonfelosztást és az adós megszüntetését.

