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1. A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS FOGALMA, JELLEMZŐI. 

 
A vagyonrendezési eljárás lefolytatására a jogutód nélkül megszűnt, azaz a 

cégjegyzékből törlésre került cég tulajdonában állt vagyontárgy tulajdonjogi hely-
zetének a rendezése, illetve a törölt cég javára közhiteles vagy közérdekvédelmi 
célú nyilvántartásba bejegyzett jog vagy tény nyilvántartásból történő kivezetése 
érdekében van lehetőség. A törvény a végelszámolással megszűnt társaság ese-
tében a volt tag kérelmére szűk körben már lehetőséget teremt arra a vagyonren-
dezési eljárás keretei között, hogy a törölt cég pénzforgalmi számláján található 
pénzkövetelések vitás jogi helyzetének a rendezésére is sor kerüljön. 

Gyakori jelenség, hogy a társaság cégjegyzékből való törlését követően olyan vagyontárgy kerül elő, amely 
korábban, a társaság vagyoni viszonyainak a lezárására irányuló eljárásban nem vált ismertté, nem volt fellelhető 
vagy nem állt rendelkezésre adat a cég javára feltüntetett valamely jogra, tényre vonatkozóan. A vagyonrendezési 
eljárás célja ebből fakadóan az, hogy a jogutód nélkül megszűnt cég tulajdonában állt és a törlést követően fellelt 
vagyontárgy jogi sorsát, tulajdoni helyzetét, illetve közhiteles vagy közérdekvédelmi célú nyilvántartásokba be-
jegyzett jogok és tények kivezetését rendezze arra tekintettel, hogy az a jogalany, amelynek tulajdonában a va-
gyontárgy állt, vagy amely jogosultként van feltüntetve valamely nyilvántartásban, a cégjegyzékből való törlést 
követően már nem rendelkezik jogképességgel. A cégjegyzékből törölt céggel szemben a cég utóbb fellelt vagyo-
nával kapcsolatos igényt érvényesíteni csak a vagyonrendezési eljárás megindítása útján lehetséges.1 

Ezen eljárástípus lefolytatására csak a cég törlését követően van lehetőség, ugyanakkor a vagyonrendezési 
eljárás nem pótolja, helyettesíti vagy hosszabbítja meg a gazdasági társaság jogutód nélkül történő megszűnésére 
irányuló eljárásokat, amelyek keretei között a társaság vagyoni viszonyainak rendezése megtörtént. Az eljárás le-
folytatása szempontjából – főszabály szerint – nincsen annak jelentősége, hogy a társaság jogutód nélkül történő 
törlésére végelszámolási, felszámolási vagy kényszertörlési eljárásban került-e sor. Ez alól kivétel a Ctv. 124/C. §-a 
szerinti egyszerűsített szabályok szerint zajló vagyonrendezési eljárás, melynek végelszámolás során megszűnt cég 
esetében van lehetőség, ha annak volt tagja kérelmezi valamely, a törölt cég tulajdonában állt vagyontárgy vagy 
pénzforgalmi számlán lévő pénzkövetelés vitás jogi helyzetének a rendezését.  
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A vagyonrendezési eljárás törvényi szabályainak rendszere az alábbiak szerint 
épül fel: 

 ha olyan vagyontárgy kerül elő, amely a jogutód nélkül megszűnt, azaz a 
cégjegyzékből törlésre került cég tulajdonában állt, akkor a Ctv. 119-124. 
§§-ai alapján az általános szabályok szerint zajló vagyonrendezési eljárás 
kezdeményezhető és kerülhet lefolytatásra; 

 az általános szabályok szerint zajló vagyonrendezési eljárás sui generis 
esete, ha a vagyonrendezés tárgya korlátolt felelősségű társaság üzletré-
sze. Az eljárás megindítására a korlátolt felelősségű társaság köteles; a 
vagyonrendezési eljárás lefolytatásának menetét tekintve az általános 
szabályoktól eltérő speciális előírásokat a Ctv. ebben az esetben nem ne-
vesít; 

 a Ctv. 124/B. §-a szerint különleges vagyonrendezési eljárás megindítá-
sára van lehetőség, ha a jogutód nélkül törölt cég közhiteles vagy közér-
dekvédelmi célból vezetett nyilvántartásban valamely vagyontárgyra vo-
natkozó jog jogosultjaként szerepel, vagy valamely vagyontárgyat illetően 
a javára, illetve érdekében tény van feltüntetve. Ebben az esetben tehát 
más személy tulajdonában álló vagyontárgyra, a jogutód nélkül megszűnt 
társaság javára vagy érdekében bejegyzett jog vagy tény rendezése a cél; 
tulajdonjogi igény érvényesítésére ezen jogalapon nincsen lehetőség; 

 ha a végelszámolást követően megszűnt cég volt tagja kéri, akkor a va-
gyonrendezési eljárás egyszerűsített szabályok szerint, a Ctv. 124/C. §-a 
alapján kerül lefolytatásra. Az egyszerűsített szabályok szerint zajló va-
gyonrendezési eljárás lefolytatásának feltétele, hogy a kezdeményezésére 
csak a végelszámolási eljárást követően megszűnt cég volt tagja jogosult, 
illetve a fellelt vagyontárgy felosztására vonatkozó vagyonfelosztási javas-
latot el kell készíteni és a bíróság részére benyújtani. 

A Ptk. korlátolt felelősségű társaságra irányadó rendelkezéseiből, valamint a Ctv.  előírásainak egybevetéséből 
megállapítható, hogy a törvény egy esetben kötelezővé teszi a vagyonrendezési eljárás lefolytatását. Erre akkor 
kerül sor, ha a korlátolt felelősségű társaság tagja jogutód nélkül akként szűnt meg, hogy az őt megillető üzletrész-
ről a tag végelszámolására, felszámolására vagy kényszertörlésére irányuló eljárásban nem rendelkeztek. Ebben 
az esetben a vagyonrendezési eljárás lefolytatását a korlátolt felelősségű társaság köteles kezdeményezni. 

A vagyonrendezési eljárás kérelemre vagy hivatalból induló nemperes eljárás, melynek lefolytatására a jog-
utód nélkül megszűnt cég utolsó bejegyzett székhelye szerint illetékes törvényszék rendelkezik hatáskörrel. Az eljá-
rás megindítása illetékköteles; az eljárásban jogi képviselet nem kötelező. A vagyonrendezési eljárás lefolytatására 
a Ctv. rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a nem szabályozott kérdésekben a Polgári perrendtartásról szóló 
2016. évi CXXX. törvény (Pp.) előírásainak a megfelelő alkalmazásával, továbbá a 2017. évi CXVIII. törvény bírósági 
polgári nemperes eljárásokra vonatkozó általános szabályai alapján jár el a bíróság. 

 

2. A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS ALANYAI. 

 
A kérelemre indult vagyonrendezési eljárást a törölt cég volt hitele-

zője, volt tagja, illetve az kezdeményezheti, akinek az eljárás lefolytatásá-
hoz jogi érdeke fűződik, mivel az általa megjelölt vagyontárgyra vonatko-
zóan követelése áll fenn. A jogutód nélkül megszűnt, a cégjegyzékből törölt 
cég nem alanya az eljárásnak, mivel jogalanyiságát elvesztette; a kérelme-  

Kivéve, ha a Ctv.124/C. §-a alapján kezdemé-
nyezik az eljárást. 
 
Vizsgálati módszerek: 

- amennyiben a benyújtó személye tag, ak-
kor a Ctv. 124/C. §-a alapján történő eljá-
rásnak akkor van helye, ha a társaság 
végelszámolás során szűnt meg; 

- az eljárás tárgya szempontjából pénzfor-
galmi számlán levő követelés tekinteté-
ben csak az előbbi feltételekkel a Ctv. 
124/C. §-a alapján indulhat a vagyonren-
dezési eljárás; 

- felszámolás vagy kényszertörlés alatt álló 
társaság volt tagja a Ctv. 119-124. §§-ai 
szerinti eljárást kezdeményezheti. 
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zőnek ugyanakkor kérelmében meg kell adnia ezen cég azonosításához szük-
séges adatokat. A kérelem beérkezését követően, illetve amennyiben a bíró-
ság a vagyonrendezési eljárás lefolytatását elrendeli, akkor a vagyontárgy a 
törvényben meghatározott feltételek szerint a kérelmező(k) tulajdonában ad-
ható, illetve természetben a részükre kiadható. 

Az eljárás kezdeményezésére elsődlegesen a törölt cég volt hitelezője jo-
gosult. Amennyiben a cég törlésére végelszámolási vagy kényszertörlési eljá-
rásban került sor, akkor a vagyonrendezési eljárásban a kérelmezői minőséget 
nem befolyásolja az, hogy a hitelező részéről a társaság jogutód nélkül történő 
megszűnésére irányuló eljárásban a korábbiakban igénybejelentésre nem ke-
rült sor arra tekintettel, hogy a bejelentés elmulasztása ezekben az eljárások-
ban nem jár jogvesztéssel. Ezen túlmenően azonban vizsgálni kell, hogy az el-
járás megindítására csak az jogosult, aki a végelszámolásra vagy a kényszer-
törlési eljárásra irányadó szabályok szerint – figyelembe véve a követelés jel-
legét és jogalapját is – hitelezőnek tekinthető. Ha a cég cégjegyzékből való 
törlésére felszámolási eljárás vezetett, akkor a vagyonrendezési eljárás kezde-
ményezésére a törölt cég volt hitelezőként csak az jogosult, aki igényét a fel-
számolási eljárásban bejelentette. A vagyonrendezési eljárás megindítására a 
törölt cég hitelezőjeként jogosult lehet a felszámoló is, ha kielégítetlen köve-
telése maradt. 

A társaság volt tagja, részvényese is jogosult a vagyonrendezési eljárás megindítását kérelmezni. Az eljárás 
megindítására vonatkozó jogosultság megállapítása szempontjából a cég törlésének időpontjában a társaság cég-
jegyzékébe bejegyzett tagjai vehetőek figyelembe. Részvénytársaság esetén a részvénykönyvi bejegyzés, részvény, 
értékpapírszámla igazolhatja a (részvényesi) tagi minőséget. Amennyiben a társaság jogutód nélkül történő meg-
szűnésére végelszámolási eljárás vezetett, és annak volt tagja kezdeményezi a vagyonrendezési eljárás lefolytatá-
sát, akkor a törvényszék egyszerűsített szabályok szerint jár el. 

A vagyonrendezési eljárás megindítását kezdeményezheti az is, akinek az eljárás lefolytatásához jogi érdeke 
fűződik arra tekintettel, hogy a fellelt vagyontárgyra valamilyen követelése áll fenn. A követelés nem csupán tulaj-
donjogi igény, hanem kötelmi igény is lehet. 

Ha a vagyonrendezési eljárás megindítására a megszűnt cég javára, illetve érdekében közhiteles vagy közér-
dekvédelmi célú nyilvántartásba bejegyzett jogosultság vagy tény rendezése érdekében kerül sor, akkor a joggal 
és ténnyel érintett vagyontárgy tulajdonosa nyújthatja be az eljárás lefolytatására vonatkozó kérelmet. 

Amennyiben a vagyonrendezési eljárás lefolytatására a törvény kötelező rendelkezése folytán kerül sor, úgy 
azon korlátolt felelősségű társaság köteles a kérelmet benyújtani a megszűnt tag korábban bejegyzett székhelye 
szerint illetékes törvényszékhez, amelyben a jogutód nélkül megszűnt tag üzletrésze található. A társaság a tag 
megszűnéséről való tudomásszerzéstől számított egy hónapon belül köteles a vagyonrendezési eljárás megindítá-
sára. 

A vagyonrendezési eljárás hivatalból indul valamely közhiteles vagy közérdekvédelmi célú nyilvántartást ve-
zető szerv bejelentésére, hiszen előfordulhat, hogy az érintett szervezet által vezetett nyilvántartásban a törölt 
cég még valamely vagyontárgy tulajdonosaként szerepel. A vagyonrendezési eljárás alapjául szolgáló bejelentés 
következtében a közhiteles vagy közérdekvédelmi célú nyilvántartást vezető szervezet – eljárásjogi szempontból 
– bejelentőnek minősül és nem tekinthető félnek az eljárásban.  

Amennyiben a törvényszék a vagyonrendezési eljárás lefolytatását elrendeli, akkor végzésében rendelkezik a 
vagyonrendező kijelöléséről is a felszámolók névjegyzékében szereplő felszámolók közül. A vagyonrendező nem 
tekinthető a jogutód nélkül megszűnt cég képviselőjének, vezető tisztségviselőjének, valamint nem minősül fel-
számolónak sem. Törvényen alapuló feladata, hogy a hozzá beérkezett bejelentéseket nyilvántartsa, 
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gondoskodjon a vagyontárgy megőrzéséről, megóvásáról, valamint értékesíté-
séről. A vagyonrendező a vagyontárgy értékesítését követően összeállítja a be-
folyt összeg felosztására vonatkozó ún. vagyonfelosztási javaslatot. A vagyon-
rendező tevékenységét díjazás ellenében látja el. Vagyonrendező kirendelé-
sére nem kerül sor a különleges és az egyszerűsített szabályok szerint zajló va-
gyonrendezési eljárásban. 

A vagyonrendezési eljárás lefolytatása iránti kérelmet nem a cégbíróság-
hoz, hanem a törölt cég utolsó székhelye szerin illetékes törvényszékhez kell 
benyújtani. A bíróság a kérelem benyújtását és formai vizsgálatát követően 
mérlegeli, hogy a vagyontárgy értékesítéséből befolyt összeg fedezi-e az eljá-
rás költségeit; e tekintetben (i) a kérelem elutasítása mellett határoz a vagyon-
tárgy tulajdonba adásáról, ennek hiányában a vagyontárgy uratlan dolognak 
minősül, amelyen bárki tulajdont szerezhet, (ii) dönt a vagyonrendezési eljárás 
elrendeléséről. A bíróság feladata az általános szabályok szerint zajló vagyon-
rendezési eljárásban a vagyonrendező kijelölése, valamint a vagyontárgy érté-
kesítését követően előterjesztett vagyonfelosztási javaslat alapján végzést hoz 
a költségekről, a hitelezői követelések kielégítéséről, a kérelmezők közötti va-
gyonfelosztásról, közhiteles vagy más nyilvántartásba bejegyzett vagyontárgy 

tulajdonjogáról és a vagyonrendező részéről szükséges további intézkedésekről. Nyilvántartásba bejegyzett jog 
vagy tény törlése érdekében – ha korábban nem került sor az érintett jogosultság átengedésére nem került sor 
vagy bejelentés nem érkezett – a törvényszék végzésben megállapítja, hogy a jog mást nem illet meg, illetve a tény 
más javára, vagy érdekében történő feljegyzéséhez érdek nem fűződik. A végelszámolással érintett cég volt tagja 
által kezdeményezett vagyonrendezési eljárásban a bíróság az előterjesztett vagyonfelosztási javaslatot végzéssel 
jóváhagyja. 

 

3. A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS TÁRGYA. 

A vagyonrendezési eljárás lefolytatásának előfeltétele, hogy olyan vagyontárgy váljon ismertté a társaság va-
gyoni viszonyainak végleges lezárását követően, amely a jogutód nélkül megszűnt cég tulajdonában állt.2 A va-
gyontárgy tulajdonosa tehát a törölt cég volt. A vagyonrendezési eljárás nem folytatható le olyan vagyontárgy 
tekintetében, amelyre a megszűnt társaságnak tulajdonjogi igényen kívüli vagyoni igénye állt fenn. A Ctv. nem 
határozza meg fogalmát, viszont a Ptk. dologra vonatkozó szabályainak az alkalmazásával megállapítható, hogy a 
vagyonrendezési eljárásban a vagyontárgy lehet ingó dolog, ingatlan, névre szóló értékpapír vagy üzletrész.3  

A végelszámolási és a kényszertörlési eljárás során megszűnt gazdasági társaságok esetében figyelembe kell 
venni azon jogi előírásokat, amelyek annak meghatározására vagy értelmezésére irányulnak, hogy a gazdasági 
társaság mely vagyoni elemeire nézve kerülhet sor végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás lefolytatására. Bár 
a Ctv. a vagyonrendezésre irányadó szabályok között ugyanakkor nem utal a Cstv. mögöttes alkalmazására abban 
az esetben, ha a törölt cég megszűnésére felszámolási eljárás keretei között került sor. Álláspontunk szerint ugyan-
akkor a felszámolási eljárás során megszűnt cég esetében vagyonrendezési eljárás csak olyan, utóbb fellelt vagyon-
tárgy tekintetében folytatható le – összevetve természetesen a Ptk. dologra vonatkozó fogalmával –, amely a fel-
számolási vagyon részét is képezhette.   

Nem folytatható le vagyonrendezési eljárás az önkormányzat vagyontárgyára, vagy olyan gazdál-
kodó szerv tulajdonába tartozó vagyontárgyra nézve, amelyik a cégnyilvántartásban nem szerepel. 

A kialakult bírói gyakorlat alapján a vagyonrendezési eljárás nem alkalmas 
ingatlan esetében a tulajdoni per helyettesítésére vagy felmerült tulajdoni vita 
rendezésére. Amennyiben a vagyonrendezési eljárás tárgya ingatlan, az eljá-
rás lefolytatására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az ingatlan 



  

5 
 

 

tulajdonosaként a jogutód nélkül megszűnt cég szerepel az ingatlan-nyil-
vántartásban.4 Az ingatlan vevőjének, az adásvételi szerződés alapján ke-
letkező tulajdonjog bejegyzése iránti kötelmi jogi igénye vagyonrendezési 
eljárásban nem érvényesíthető. 

A vagyontárgy természetbeni fellelhetősége szükséges az eljárás meg-
indításához. A vagyontárgy azonosítására vonatkozó adatokat a kérelem-
ben fel kell tüntetni, valamint annak fellelhetőségét igazolni kell; a bíróság-
nak nem feladata a vagyontárgy felkutatása.  

Nem lehet a vagyonrendezési eljárás tárgya olyan vagyontárgy, 
amelyre vonatkozóan a törölt céggel szemben végrehajtási eljárás van fo-
lyamatban. A Ctv. kizárja annak lehetőségét, hogy ugyanarra a vagyon-
tárgyra egyidejűleg végrehajtási eljárás és vagyonrendezési eljárás is lefoly-
tatásra kerüljön, hiszen a végrehajtási eljárásban nagy valószínűséggel ren-
deződni fog a vagyontárgy jogi sorsa. A törölt cég más vagyontárgyára 
nézve, amelyre vonatkozóan végrehajtási eljárást nem kezdeményeztek, a 
vagyonrendezési eljárás megindítható. 

Korlátolt felelősségű társaság üzletrésze abban az esetben lehet vagyonrendezési eljárás tárgya, ha a volt tag 
jogutód nélkül történő megszűnését követően az üzletrész jogi sorsáról nem rendelkeztek. Amennyiben a korlátolt 
felelősségű társaság belföldi székhellyel rendelkező (ebből fakadóan a hazai cégnyilvántartásba bejegyzett) tagja 
jogutód nélkül akként szűnt meg, hogy az őt más korlátolt felelősségű társaságban megillető üzletrészről a vagyoni 
viszonyok lezárására irányuló eljárásban nem rendelkeztek, az üzletrész jogi helyzetének rendezését vagyonrende-
zési eljárás keretei között kell megkísérelni a Ptk. 3:171. §-a alapján. Ha az üzletrésznek a vagyonrendezési eljárás 
következtében sem lesz új jogosultja, a társaság az üzletrész bevonásáról vagy az üzletrész tagok közötti felosztá-
sáról köteles dönteni.  

A vagyonrendezési eljárás nem folytatható le külföldi székhellyel rendelkező megszűnt tag üzletrésze tekin-
tetében. Az érintett korlátolt felelősségű társaság ebben az esetben közlemény közzétételét kezdeményezi a Cég-
közlönyben, amely felhívást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy akinek az üzletrésszel kapcsolatban igénye áll fenn, 
azt három hónapon belül jelentse be a gazdasági társaság részére. A határidő eredménytelen letelte esetén az 
üzletrészt be kell vonni. Amennyiben az üzletrész bevonását követen kerül sor az igény bejelentésére, akkor a 
társaságtól a bevont üzletrész értékét lehet igényelni a közzétételtől számított egy éves jogvesztő határidőn belül. 

Valamely közhiteles vagy közérdekvédelmi célú nyilvántartásba bejegyzett jog vagy tény törlése iránt lefoly-
tatott vagyonrendezési eljárás olyan vagyontárggyal összefüggésben indítható meg, amely nem a törölt cég tulaj-
donában állt, viszont ezen vagyontárgyon valamely jogosultság vagy tény továbbra is fel van tüntetve a nyilvántar-
tásban a jogutód nélkül megszűnt társaság javára vagy érdekében. 

A végelszámolási eljárással megszűnt cégek tekintetében a Ctv. lehetővé teszi, hogy a vagyonrendezési eljárás 
keretei között a törölt gazdasági társaság pénzforgalmi számláján nyilvántartott egyenleg (a pénzforgalmi számlán 
található pénzkövetelés) jogi helyzetének a rendezésére is sor kerülhessen. 
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4. AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK MÓDJAI. 

Az általános szabályok szerint zajló vagyonrendezési eljárás megindítására 
sor kerülhet kérelemre vagy hivatalból. Az eljárás kezdeményezésére jogosult a 
jogutód nélkül megszűnt cég hitelezője, volt tagja, valamint az, akinek az eljárás 
lefolytatásához jogi érdeke fűződik. Korlátolt felelősség társaság üzletrésze te-
kintetében a vagyonrendezési eljárás kérelemre indul azzal, hogy az érintett kor-
látolt felelősségű társaság köteles az eljárás kezdeményezésére. 

Hivatalból kerül sor a vagyonrendezési eljárás lefolytatására valamely köz-
hiteles vagy közérdekvédelmi célú nyilvántartást vezető szerv vagy intézmény be-
jelentése folytán. A vagyonrendezési eljárás hivatalból történő kezdeményezé-
sére csak akkor kerülhet sor, ha a nyilvántartást vezető szervezet azt észleli, hogy 
a törölt cég valamely bejegyzett vagyontárgy tulajdonosaként szerepel az adott 
nyilvántartásban. 

A különleges vagyonrendezési eljárás és az egyszerűsített formában zajló 
vagyonrendezési eljárás csak kérelemre indulhat. 

A kérelemnek tartalmaznia kell a törölt cég és a vagyontárgy azonosításá-
hoz szükséges adatokat, valamint csatolni kell azokat az okiratokat, amelyek a 
vagyontárgy hollétére, tulajdonjogi helyzetének rendezetlenségére utalnak, il- 

etve valószínűsítik a kérelmező követelésének fennállását.5 Meg kell adni az arra vonatkozó információkat, hogy a 
vagyontárgy a jogutód nélkül megszűnt cég tulajdonában állt, illetve meg kell jelölni a vagyontárgy értékét. Ameny-
nyiben a vagyonrendezési eljárás valamely nyilvántartásba bejegyzett jog vagy tény törlésére irányul, akkor mind-
azon okiratok csatolása szükséges, amely a jog vagy tény bejegyzésével összefüggésben a kérelmező rendelkezé-
sére állnak. A kérelemhez mellékelni kell az illeték, valamint a közzétételi költségtérítés megfizetésére vonatkozó 
igazolást is. A beadvány további formai és tartalmi előírásaira, valamint az okirati bizonyításra a Pp. rendelkezései 
az irányadóak.  

Amennyiben végelszámolás során megszűnt cég volt tagja egyszerűsített szabályok szerint zajló vagyonren-
dezési eljárást kezdeményez, akkor a kérelemhez csatolnia kell a végelszámolási eljárásban elfogadott vagyonfel-
osztási javaslatot, valamint a törölt cég volt tagjai által, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az 
utóbb ismertté vált vagyontárgyra vonatkozó vagyonfelosztási javaslatot. 

 

5. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT. 

Ehelyütt a vagyonrendezési eljárás fajtáit, tárgyát, valamint az eljárás kezdeményezésére jogosultak körét 
kívánjuk összefoglaló táblázatban szerepeltetni: 

 

A vagyonrendezési eljárás típusa Az eljárás lefolytatásának feltételei Az eljárás megindításának módja 

általános szabályok szerint zajló 
vagyonrendezési eljárás 

• jogutód nélkül megszűnt cég; 

• a törölt cég tulajdonában álló vagyontárgy 
utóbb ismertté válik. 

kérelemre: 
a megszánt társaság hitelezője, volt tagja vagy aki-
nek az eljárás lefolytatásához jogi érdeke fűzödik; 

hivatalból: 
valamely közhiteles vagy közérdekvédelmi nyilván-
tartást vezető szervezet bejelentése következtében 

az általános szabályok szerint zajló va-
gyonrendezési eljárás sui generis esete 

üzletrész 
kérelemre: 

 korlátolt felelősségű társaság (köteles!) 
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különleges szabályok szerint zajló 
vagyonrendezési eljárás 

• más tulajdonában álló vagyontárgyon; 

• a törölt cég javára vagy érdekében valamely 
közhiteles vagy közérdekvédelmi célú nyilván-
tartásban jog vagy tény van bejegyezve. 

kérelemre: 
a vagyontárgy tulajdonosa 

egyszerűsített szabályok szerint 
zajló vagyonrendezési eljárás 

o végelszámolás során megszűnt cég; 
o a törölt cég tulajdonában álló vagyontárgy vá-

lik utóbb ismertté; vagy 
a törölt cég pénzforgalmi számláján pénzköve-
telés, egyenleg mutatkozik. 

kérelemre: 
a végelszámolás során megszűnt cég volt tagja 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felhasznált szakirodalom  és amelyet további olvasásra ajánlunk  

 
Czene Klára – Papp Tekla „A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény magyarázata” 

(Magyar Közlönykiadó; Bp.; 2008.) 

Gál Judit – Vezekényi Ursula „Cégjogi kalauz 2009” (hvgorac; Bp.; 2009.) 

Papp Tekla (szerk.) „Társasági jog” (Lectum Kiadó; Szeged; 2011.) 

Varga István (szerk.) „A polgári nemperes eljárások joga” (ELTE Eötvös Kiadó; Bp.; 2014.) Online elérhetőség: https://regi.tan-
konyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_527_polgari_nemperes_eljarasok/ch02s03.html 

Bánki-Horváth Mária – Bodor Mária Zsuzsanna – Gál Judit – Koday Zsuzsanna – Rózsa Éva – Vezekényi Ursula „Nagykommentár a cégnyil-
vánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényhez” (uj.jogtar.hu; Wolters Kluwer; Budapest; 
2014) 

Bodnár Zsuzsanna - Fézer Tamás - Metzinger Péter - Osztovits András „A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 
szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) kommentárja” (Opten Kiadó; Budapest; 2015.) 

Auer Ádám – Bakos-Kovács Kitti – Papp Tekla „Jogtár Navigátor - Gazdasági társaságok modul” (elektronikus szakanyag; uj.jogtar.hu; 
2014.) 

 
Végjegyzetek  

 
1 BDT2004. 24. 
2 BDT2015. 3385. 
3 A polgári jogi értelemben vett vagyon fogalmára és a vagyonrendezési eljárásra vonatkozóan lásd: BDT2007. 1631. 
4 BH2016. 66. 
5 BDT2016. 3553. 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_527_polgari_nemperes_eljarasok/ch02s03.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_527_polgari_nemperes_eljarasok/ch02s03.html


 
 

 

 

 

 

 

JELEN TANANYAG A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN KÉSZÜLT AZ 

EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL. PROJEKT AZONOSÍTÓ: EFOP-3.4.3-16-

2016-00014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


