JOGUTÓD NÉLKÜLI MEGSZŰNÉSRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁSOK
VÁZLAT, MELY A CTV. ISMERETÉT NEM HELYETTESÍTI!
Megszűnési eljárások: felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés
Végelszámolásból lehet kényszertörlés, vagy felszámolás, kényszertörlésből lehet felszámolás.
A VÉGELSZÁMOLÁS
Fogalma:
A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén, ha a cég nem fizetésképtelen, végelszámolásnak van helye.
Végelszámolásra a cég legfőbb szervének elhatározása alapján kerülhet sor.
Végelszámolás-felszámolás viszonya:
Végelszámolás nem határozható el a cég fizetésképtelenségét megállapító végzés kézhezvételét követően
(felszámolási eljárás kezdete).
Melyik bíróság előtt folyik az eljárás?
A végelszámolásra a cég székhelye szerinti cégbíróság illetékes.
Kezdő időpontja:
A végelszámolásról rendelkező határozatban megállapított időpont, ami nem lehet korábbi, mint a határozat kelte.
Pl.: határozathozatal napja: 2012. február 17.
Végelszámolás kezdő időpontja lehet: 2012. február 17., 2012. március 01., vagy más későbbi időpont, de nem
lehet 2012. február 01.
A végelszámolásról döntő határozat tartalma:
A cég legfőbb szerve határoz:
- a cég jogutód nélküli megszűnéséről,
- a végelszámolási eljárás lefolytatásáról,
- végelszámolás kezdő időpontjáról,
- végelszámoló személyéről, díjazásáról.
Vezető tisztségviselő – végelszámoló státusza:
A végelszámolás kezdő időpontjában a cég vezető tisztségviselőjének megbízatása megszűnik.
A végelszámolás kezdő időpontjától a cég önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a
végelszámoló minősül.
A végelszámoló személye, kritériumok:
 Ptk. vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
 legfőbb szerv bárkit megválaszthat, ha az a vezető tisztségviselővel szemben támasztott
követelményeknek megfelel, és a megbízatást elfogadja.
 jogi személy is választható, összeférhetetlenség Cstv.
Végelszámoló felelőssége:
 ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal,
 a végelszámolás alatt álló cég, valamint a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával köteles eljárni.
 kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért a polgári jogi felelősség általános szabályai szerint felel.
Vezető tisztségviselő feladatai
Kezdő időpont+30 napon belül
a) tevékenységet lezáró beszámolót, adóbevallást készít,
b) a cég iratanyagának átadása,
c) végelszámolót tájékoztatja,
d) a végelszámolásról munkavállalókat tájékoztatja.
Hogyan értesül a cégbíróság a végelszámolásról, milyen határozatot hoz?
A végelszámoló a végelszámolás megindítását változásbejegyzési kérelemben köteles 15 napon belül bejelenteni a
cégbíróságnak.
A cégbíróság a végelszámolás megindításáról végzést hoz, amelyet a Cégközlönyben közzétesz.
Ez tartalmazza a hitelezőknek szóló felhívást, hogy követeléseiket a közzétételtől számított negyven napon belül a
végelszámolónak jelentsék be.
Hitelezők helyzete:

 Cégbíróság végzéséből értesülnek,
 igénybejelentés 40 napon belül végelszámolónak,
 a bejelentés elmulasztása nem jogvesztő, végelszámolás lezárásáig (zárómérleg elfogadása) be lehet
jelenteni,
 cég törlését követően, igényérvényesítés tagokkal szemben.
Végelszámoló értesítési az eljárás megindításáról (csak a jellemzőbbek)
 állami munkaerőpiaci szervezetet, ha vannak munkavállalók
 a cég pénzforgalmi számláit vezető pénzforgalmi szolgáltatót,
 NAV
 a cég által vagy ellen indított hatósági és bírósági eljárásokban az eljáró hatóságot vagy bíróságot.
A végelszámoló feladatai:
1) vagyon felmérése, megóvása
2) nyitómérleg készítése,
3) követelések behajtása,
4) tartozások rendezése,
5) jogait érvényesíti és kötelezettségeit teljesíti,
6) vagyon szükség szerinti értékesítése (módja?)
7) vagyonfelosztás javaslata (likvid hányad, felosztás módszere a gazd. társ., Kft., rt. spec. rendelkezések)
8) üzleti évenként beszámoló, adóbevallás készítése
9) évente tájékoztató legfőbb szerv és a cégbíróság részére hogyan áll a végelszámolás
10) hitelezők jegyzéke (vitatott követelés esetén a hitelező külön értesítése, aki pert indíthat)
11) korrigált végelszámolási nyitó mérleg (amennyiben a 40 napon belül olyan hitelező is bejelentkezett, akinek
követélése nem szerepelt a mérlegben)
FELSZÁMOLÁS KEZDEMÉNYEZÉSE
- Hitelezők bejelentkezése után a cég vagyona a hitelezők követeléseinek fedezetére nem elegendő,
- végelszámoló felhívja a tagokat, hogy 30 napon belül egészítsék ki a cég vagyonát.
- Ennek elmaradása esetén, haladéktalanul köteles felszámolási eljárás iránti kérelmet benyújtani.
Végelszámoló feladatai a végelszámolás befejezésekor:
- végelszámoló elkészíti és a legfőbb szerv elé terjeszti jóváhagyásra:
a) az adóbevallást,
b) a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült beszámolót,
c) a vagyonfelosztási javaslatot,
d) zárójelentést
- iratanyag elhelyezése
- biztosítottak adatainak átadása nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek
- benyújtja a cég törlésére irányuló kérelmet (eddig az időpontig lehet dönteni a továbbműködésről)
A végelszámolás max. időtartama: 3 év
Visszafordítható-e a végelszámolás?
A legfőbb szerv a végelszámolás folyamata alatt - a cég törlésére irányuló kérelem cégbírósághoz történő
benyújtásáig - elhatározhatja a végelszámolás megszüntetését és a cég működésének továbbfolytatását.
Mikor kerülhet sor a cég törlésére?

Ctv. 62. § (1) A cég a végelszámolási eljárás lefolytatása után, illetve - ha a cégformára irányadó törvény
ezt megengedi - ennek hiányában is kérheti a törlését a cégnyilvántartásból. A kérelem elbírálására a
változásbejegyzési kérelem elintézésére vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók
*
(4) A cég a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. Ha a cég törlésére nem felszámolási eljárást
követően kerül sor, a cégbíróság a céget akkor törölheti a cégjegyzékből, ha az állami adó- és vámhatóság
elektronikus úton arról tájékoztatja, hogy a cégnél adóhatósági eljárás nincs folyamatban, és ellenőrzést,
végrehajtást nem kezdeményez vagy ennek hiányában az 56. § (1) bekezdésében, vagy 84. § (1)
bekezdésében meghatározott elektronikus értesítéstől, illetve a végelszámolást lezáró beszámoló
közzétételétől számított 90 nap eltelt. Amennyiben a tájékoztatás szerint az adóhatóság a cégnél eljárást

folytat, vagy ellenőrzést, végrehajtást kezdeményez, vagy a cég köztartozással rendelkezik, a cég csak az
adóhatósági eljárások jogerős befejezéséről szóló, végelszámolás esetén pedig ezen felül a köztartozást
érintően nemlegesnek minősülő elektronikus tájékoztatást követően törölhető a cégjegyzékből.
Mikor és hogyan kerülhet sor a megmaradt vagyon kiadására?
a cég törlésére vonatkozó végzés meghozatalát követően lehet a megmaradt vagyont a tagok között
szétosztani,
fő szabály, vagyoni
hozzájárulásuk arányában.
- Kft.: Ptk. 3:217. §
Rt.: Ptk. 3:322. §
EGYSZERŰSÍTETT VÉFELSZÁMOLÁS
Mikor van helye egyszerűsített végelszámolásnak?
- Bt., Kkt.
- egyéni cég
végelszámolásának cégbejegyzése egyszerűsített módon történhet.
Mennyi lehet az időtartama?
Kezdő időponttól számított 150 napon belül a végelszámolást be kell fejezni.
Mit jelent, hogy egyszerűsített végelszámolás?
- nincs változásbejegyzés, nem kell illetéket fizetni,
- a végelszámolás megindulásáról szóló közlemény + hitelezői felhívás Cégközlönyben történő
megjelentetéséről végelszámoló gondoskodik a kezdő időponttól számított nyolc napon belül (közzétételi
díjat fizetni kell),
- a végelszámoló saját személyét a végelszámolás befejezésével és a törlési kérelemmel együtt jelenti be a
cégbíróságnak, amely rendelkezik a törlés bejegyzéséről és közzétételéről.
Miért és hogyan kell áttérni az általános szabályokra?
A végelszámoló egyszerűsített végelszámolás helyett a végelszámolásra vonatkozó általános szabályok szerint jár
el, ha az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására előírt 150 nap lejárt.
Az áttérés azt jelenti, hogy be kell nyújtani a változásbejegyzési kérelmet és meg kell fizetni az illetéket, igazolni
kell, hogy a hitelezői felhívás a Cégközlönyben megtörtént.

