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1. A VÉGELSZÁMOLÁS FOGALMA
A végelszámolás az a folyamat és a gazdasági társaság működésének egy olyan sajátos
létszakasza, amely során a jogutód nélkül megszűnő, nem fizetésképtelen cég vagyoni viszonyait
rendezi a hitelezők igényeinek kielégítése és az ezt követően fennmaradó társasági vagyon tagok
közötti felosztása révén.1
jogutód nélkül történő
megszűnés

végelszámolás
hitelezők kielégítése

vagyon tagok közötti felosztása
legfőbb szerv
határozata

A végelszámolás célja a gazdasági társaság jogutód
nélkül történő megszűnése, azaz a társaság vagyoni
viszonyai véglegesen lezárásra kerülnek, tevékenységét
befejezi és kivonul a gazdasági életből. A végelszámolás
alá kerülő gazdasági társaság fizetőképes abban az
értelemben, hogy vagyona meghaladja a tartozásait
biztosítva ezzel a hitelezői igények maradéktalan
kielégítését. A fizetőképesség miatt nincs szükség széles
körben hitelezővédelmi garanciák beiktatására a
végelszámolással történő megszűnés körében. 2 A
fennmaradó vagyon a tagok között kerül felosztásra a
gazdasági társaság jogerős cégbírósági törlését
követően.

A végelszámolás csak a cég kérelmére indulhat.3 Az eljárás során széles körűen érvényesül a
gazdasági társaság döntési szabadsága (például a végelszámolás elhatározása, a végelszámoló
kijelölése és visszahívása esetében vagy a társaság továbbműködéséről szóló döntés
meghozatalához kapcsolódóan). Tekintettel arra, hogy a végelszámolás csak a gazdasági társaság
kérelmére indulhat, így az eljárás jogalapja minden esetben a legfőbb szerv határozata lesz.
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2. A VÉGELSZÁMOLÁS ALANYAI
A végelszámolás alanyai a jogutód nélkül megszűnő
JOGUTÓD NÉLKÜL
cég, annak hitelezői és a végelszámoló. Az eljárás
MEGSZŰNŐ CÉG
megindításáról és lefolytatásáról csak bejegyzett cég esetén
o
bejegyzett cég
dönthet a legfőbb szerv. A végelszámolás nem csupán a
o
gazdasági társaság
gazdasági társasági formában működő jogalanyok
o
Ctv. hatálya alá tartozó
számára
nyújt
jogi
lehetőséget
a
működés
cégek
o
cégjegyzékbe bejegyzett
megszüntetésére, hanem a Ctv. hatálya alá tartozó cégek
egyéb jogalanyok
(például egyéni cég, szupranacionális társasági formák
o
cégnek nem minősülő
szervezetek
stb.), valamint további, a cégjegyzékbe bejegyzett egyéb
cégek esetében is alkalmazható azzal, hogy a speciális
szervezeti formákra (például végrehajtói iroda, közjegyzői iroda stb.) irányadó anyagi jogi
jogszabályok visszautalhatnak a Ctv. előírásaira. Anyagi jogszabály előírhatja, hogy cégnek nem
minősülő szervezet végelszámolása esetén a Ctv. végelszámolási eljárásra vonatkozó szabályait
kell alkalmazni.4

~    ~
A végelszámoló a társaság vagyoni viszonyai
képviselet
lezárásával kapcsolatos érdemi feladatokat ellátó személy üzletvezetés,
legfőbb szerv választja
+ vagyoni viszonyok
lezárása
vagy szervezet lehet. A végelszámolást elhatározó
döntésben végelszámolóként történő eljárásra bármely, a
V É GEL SZ ÁMOLÓ
feladat ellátására alkalmas személy vagy gazdasági
társaság (például a társaság vezető tisztségviselője, a jogi
feladat ellátására
kizáró és
képviseletet ellátó ügyvéd, a felszámolók névjegyzékében
alkalmas személy
összeférhetetlenségi
(nem csak természetes
okok alkalmazása
szereplő szervezet, könyvvizsgáló, adótanácsadó,
személy)
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könyvelő) felkérhető.
A végelszámolói jogviszony
létrejöttének feltétele a kijelölés elfogadása. Az érintett a kijelölést szabadon visszautasíthatja,
illetve az elfogadó nyilatkozat megtételének elmulasztása esetén sem jön létre a tisztség. A
természetes személy végelszámolónak meg kell felelnie a Ptk. vezető tisztségviselővel szembeni
kizáró okainak és összeférhetetlenségi szabályainak mind a jogi személyek általános szabályait,
mind pedig a gazdasági társaságokra irányadó közös rendelkezéseket szem előtt tartva. A
végelszámoló gazdasági társaság a Cstv-ben a felszámolóval szemben támasztott
összeférhetetlenségi okoknak köteles eleget tenni. Ebben az esetben a Ptk. vezető
tisztségviselőkkel kapcsolatos kizáró és összeférhetetlenségi szabályai a végelszámoló társaság
által a feladatellátásra kijelölt személy vonatkozásában érvényesülnek.
A végelszámolás kezdő időpontját követően a végelszámoló minősül a társaság vezető
tisztségviselőjének.6 Az üzletvezetés és a képviselet ellátásán túlmenően a végelszámoló feladata
a társaság vagyoni helyzetének felmérése és rendezése, melynek keretei között nyilvántartásba
veszi a hitelezői igénybejelentéseket, 7 gondoskodik a cég vagyonának megóvásáról vagy
értékesítéséről, behajtja a társaságot megillető követeléseket. 8 Elkészíti a végelszámolás
lefolytatásához szükséges dokumentumokat, különös tekintettel a számviteli jogszabályokban
meghatározott követelményekre, 9 valamint a cégbíróság irányában kezdeményezi a
végelszámolás megindításával, lefolytatásával, befejezésével kapcsolatos eljárásokat. A társaság
2

cégjegyzékből történő törlését követően a végelszámoló gondoskodik a társasági vagyon
felosztásáról.

~    ~
A cégtörvény nem határozza meg a hitelező fogalmát, annak meghatározása a társasági jogban
kialakult ismérvekből vezethető le. A hitelezői minőség a
végelszámolással összefüggésben nem azonosítható a
Hitelező
fizetésképtelenségi
jogban
megkövetelt
feltételek
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• nem azonos a csőd- és felfennállásának a vizsgálatával. A gazdasági társaságok
számolási eljárásban haszjogában hitelezői jogviszonyról akkor beszélhetünk, ha a –
nált fogalommal
szerződésen alapuló – szolgáltatás és az ellenszolgáltatás
• szerződéses vagy szerződételjesítése nem egyidejűleg történik, hanem időben elválik
sen kívüli jogviszony
egymástól, továbbá ha – szerződésen kívüli jogviszony
• nincs relevanciája a teljesítéesetén – a másik fél (a károkozó vagy a jogalap nélküli
si határidőnek
gazdagodást megvalósító személy) magatartása keletkezteti
a gazdasági társasággal szemben
a teljesítési kötelezettséget. Nincs relevanciája tehát annak,
teljesítésre tarthat igényt
hogy a kötelem szerződésen vagy szerződésen kívüli
jogviszonyon alapul-e, ahogyan annak sem, hogy a
teljesítési határidő lejárt-e vagy sem (azaz esedékessé vált-e a követelés). Ebből eredően a
végelszámolás során hitelezőnek minősül mindenki, aki a végelszámolás alá kerülő gazdasági
társasággal szemben teljesítésre tarthat igényt, származzon ez a joga akár a hitelező által korábban
nyújtott szolgáltatásból, akár a gazdasági társaság megelőzően kifejtett – károkozó vagy jogalap
nélküli gazdagodásra vezető – magatartásából.

~    ~

Cégbíróság

regisztratív és
ellenőrző funkció
változásbejegyzési
eljárás, törlési kérelem
elbírálása, törvényességi
felügyeleti eljárások

A cégbíróság a végelszámolásban regisztratív és
ellenőrző funkciót tölt be, a Ctv. szabályai alapján
lefolytatja a végelszámoláshoz kapcsolódó változásbejegyzési, törlési és törvényességi felügyeleti eljárásokat,
amelyek elektronikusan zajlanak. A cégtörvény által nem
szabályozott kérdésekben egyrészt a nemperes eljárások
sajátosságainak figyelembe vételével a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) előírásait,
valamint a bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi
CXVIII. törvény általános rendelkezéseit kell alkalmazni.

~    ~
Egyszerűsített végelszámolás esetén az eljárás megindítását
Adóhatóság
elektronikus úton az adóhatóságnál kell bejelenteni. A Ctv. erre
egyszerűsített végelszámolás
elektronikus adatlap
vonatkozó módosításának indoka az adminisztratív terhek, valamint az
eljáráshoz kapcsolódó költségvonzatok csökkentése. Az adóhatóság az eljárás befejezése során is szerephez jut: a
záródokumentumokat az adóhatóság részére is meg kell küldeni abból a célból, hogy a végelszámolás befejezését
gátolja-e valamely jogszabályban meghatározott adójogi vagy társadalombiztosítási akadály.

3

3. A VÉGELSZÁMOLÁS TÁRGYA
A végelszámolás az érintett cég vagyoni viszonyainak rendezését szolgáló eljárás, ezért tárgyát
az a vagyon képezi, amellyel a cég a végelszámolás megindításáról döntő határozatban
meghatározott időpontban (a végelszámolás kezdőnapján) rendelkezik, valamint amit az eljárás
alatt szerez. A törvény nem korlátozza a végelszámolási eljárás alatt az egyes vagyoni elemek
megszerzésének a módját, biztosítva ezáltal, hogy a végelszámoló a társaság vagyoni viszonyait a
tagok döntéséinek alapul vételével, valamint a fizetőképesség fenntartásával fejezhesse be.11 A
vagyonnak kizárólag az a része szolgálhat a végelszámolás tárgyául, amelyek felett a társaság
rendelkezési jogot szerzett. Azon vagyontárgyak, amelyet a gazdasági társaság a Cstv-ben
meghatározott jogcímeken kezel,12 de más tulajdonába tartoznak (például az állami vagyonkezelő
szervezettel kötött szerződés alapján kezelt vagyon, a társaság munkavállalójának munkabéréből
levont szakszervezeti vagy egyéb érdekképviseleti tagdíj), nem vonhatóak a végelszámolás
körébe.13
4. A VÉGELSZÁMOLÁS FAJTÁI
A végelszámolás megindítása mindig a tagok akarat-elhatározásán múlik; e tárgykörben a
társaság legfőbb szerve jogosult döntést hozni. Az önkéntes végelszámoláson belül
megkülönböztetjük az általános szabályok szerint lefolytatott és az egyszerűsített
végelszámolást.

Az általános szabályok szerint lefolytatásra kerülő végelszámolási eljárás menete három
szakaszra bonható:
1. A végelszámolás kezdeti szakasza magában foglalja a társaságon belüli döntéshozatal
előkészítését és lebonyolítását. Ennek keretei között a társaság legfőbb szerve meghozza a
jogutód nélkül történő megszűnés elhatározását kimondó döntését, meghatározza a
végelszámolás kezdő időpontját, valamint megválasztja a végelszámolót. A végelszámolás
megindításának tényét változásbejegyzési eljárás kezdeményezésével a végelszámoló
jelenti be a cégbíróság felé. Végzését a cégbíróság közzéteszi a Cégközlönyben.
2. A végelszámolás lebonyolító szakaszában történik meg a hitelezői igények bejelentése és
nyilvántartásba vétele, valamint a vagyoni viszonyok rendezése.
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3. A társaság vagyoni helyzetének a rendezését követően a végelszámolási eljárás befejező
szakaszában a legfőbb szerv jóváhagyja a záródokumentumokat és a végelszámoló
kezdeményezi a cégbíróságnál a társaság törlését. A fennmaradó társasági vagyon
felosztására a cég jogerős törlését követően kerülhet sor.
Az egyszerűsített végelszámolás olyan speciális szabályok szerint zajló végelszámolás, amely
a jogutód nélküli megszűnésüket elhatározó cégek gyors és rövidebb időn belül történő rendezését
biztosítja. E különleges eljárás lefolytatására – szervezeti formára vonatkozó korlátozás nélkül –
valamennyi cégforma esetében lehetőség van, amennyiben az alábbi két feltétel együttes
fennállása megállapítható: a) a társaság nem kötelezett a jogszabályok alapján könyvvizsgálatra;
b) az eljárás kezdő napjától számított 150 napon belül befejezik a végelszámolást.
Az egyszerűsített végelszámolás két lényeges eltérést mutat az általános szabályok szerint
lefolytatásra kerülő végelszámolásra nézve: egyrészt az eljárás megindítását az adóhatóság
részére kell bejelenteni, illetve a záródokumentumokat ellenőrzés végett az adóhatóság számára
is be kell nyújtani. Másrészt az egyszerűsített végelszámolásban végelszámoló megválasztására
nem kerül sor, a végelszámolás lefolytatásával kapcsolatos feladatok és a vagyoni viszonyok
rendezését a vezető tisztségviselő végzi.
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