KÉNYSZERTÖRLÉSI ELJÁRÁS
Kényszertörlési eljárás elrendelésének esetei:
1. CB törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja
2. a cég a végelszámolást három éven belül nem fejezte be, törlési kérelmet nem nyújt be
3. a cég a végelszámolás általános szabályaira történő áttérést nem hajtotta végre, vagy
4. a cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, és végelszámolási eljárás
lefolytatásának nincs helye.
Hogyan érinti a cég működését a kényszertörlés?
- a cég az eljárás során üzletszerű gazdasági tevékenységet nem végezhet,
- a cég képviselője a kényszertörlési eljárás alatt a hitelezői érdekek figyelembevételével járhat el, a
cég vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatot nem tehet,
- a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját követően a cég szervei nem hozhatnak a kényszertörlési
eljárás céljával ellentétes döntéseket, a cég nem dönthet átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról.
A kényszertörlést elrendelő CB végzésben felhívás: Akinek
a) a céggel szemben követelése van,
b) a cég tulajdonában lévő eszköz van a birtokában, a cég vagyontárgyára tarthatna igényt,
c) bérkövetelése, vagy munkaviszonyból származó egyéb követelése van
60 napon belül jelentse be a cégbíróságnak.
CB által végzett vagyonfelmérés
A közzététellel egyidejűleg a cégbíróság megkeresi a közhiteles nyilvántartást vezető szervezeteket, a
nyilvántartás a cég vagyonára vonatkozó adatot tartalmaz-e.
Pl.: - gépjárműveket nyilvántartó hatóságot,
- az ingatlanügyi hatóságot,
- az ingó jelzálogjogi nyilvántartást vezető szervezetet,
- a bírósági végrehajtási ügyek központi nyilvántartását vezető végrehajtói kamarát.
- megkeresi a pénzforgalmi szolgáltatókat, befektetési vállalkozókat, árutőzsdei szolgáltatókat a cég
vagyonára vonatkozó adatszolgáltatás teljesítése érdekében.
Vezető tisztségviselő feladata
- A cégbíróság végzésének közzétételével egyidejűleg felhívja az elérhető vezető tisztségviselőt és
tagokat a cég vagyonára és kötelezettségeire vonatkozó információk közlésére.
- A vezető tisztségviselő köteles záró adóbevallást készíteni, valamint tevékenységet lezáró
beszámolót készíteni, majd azt letétbe helyezni és közzétenni.
Felhívás eredményétől függően, CB az alábbi intézkedéseket teszi:
1. Nincs bejelentett követelés, nincs vagyon, törli a céget a cégjegyzékből.
2. Nincs bejelentett követelés, van vagyon, intézkedik a vagyon tagok közötti felosztásáról
és törli a céget a nyilvántartásból.
3. Követelés bejelentésére került sor, de nincs a cégnek vagyona, vagy van, de nem elegendő
a felszámolás költségeire, törli a céget a cégjegyzékből. ELTILTÁS van!
4. Követelés bejelentésére került sor, a cégnek van vagyona, és a vagyon előreláthatóan
fedezi a felszámolás költségeit, felszámolás indítása iránt intézkedik. ELTILTÁS van!
VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ ELTILTÁSA
Ctv. 9/C. § Kényszertörlés esetén cégbíróság eltiltja azt a személyt, aki a kényszertörlési eljárás
megindításának időpontjában vagy az azt megelőző évben vezető tisztségviselő volt.
 az eltiltott 5 évig nem lehet cég vezető tisztségviselője.
 eltiltást kell alkalmazni akkor is, ha a kényszertörlésből felszámolás lett
végzésben történik
 a vezető tisztségviselőt a cégbíróság törli minden cég adatai közül, ahol mint vezető
tisztségviselő szerepel, és az eltiltás tényét a cégjegyzékben feltünteti

 az eltiltott személyekre vonatkozó adatok nyilvánosak és ingyenes céginformációként
lekérhetőek.
+ Ptk. 3:22. § (6)

