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1. A cégjegyzékbe bejegyzett személynek a céggel kapcsolatos jogviszony törlésére 

irányuló eljárás fogalma, jellemzői. 

A cégjegyzékbe bejegyzett személynek a céggel kapcsolatos jogviszony törlésére 

irányuló kérelme alapján olyan a cégbíróság hatáskörébe tartozó különleges törvényességi 

felügyeleti eljárás lefolytatására kerül sor, amelynek célja, hogy a cégnyilvántartás 

közhitelességének biztosítása érdekében jogi lehetőséget teremtsen a kérelmező 

cégjegyzékbe bejegyzett, ám a céggel megszűnt jogviszonyához kapcsolódó 

cégjegyzéki adatok törlésére. Az eljárás a cég törvényes működésének helyreállítására 

irányul, hiszen a kérelem benyújtására abban az esetben kerülhet sor, ha a cég szervezeti 

képviselője elmulasztotta, tehát nem nyújtotta be a megszűnt jogviszonnyal érintett 

cégjegyzéki adatra vonatkozó, annak törlésére irányuló változásbejegyzési kérelmet.  

Az eljárás lefolytatásának feltételeit vizsgálva megállapítható, hogy a Ctv. 88. §-a egy 

olyan különleges törvényességi felügyeleti eljárást szabályoz, amelynek megindítására abban 

az esetben van lehetőség, ha a cégjegyzékbe bejegyzett személy jogviszonya a cégnél 

megszűnt, és a vezető tisztségviselő e változás bejelentését a cégbíróságnál elmulasztotta. 

A cégjegyzéki adat által érintett jogviszony lehet a cégjegyzékbe bejegyzett tagsági 

jogviszony, kézbesítési megbízás megszűnése, vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági 

vagy könyvvizsgálói feladatok ellátására irányuló jogviszony is. A Ctv. általános szabályai 

szerint a cégjegyzék adataiban bekövetkezett változások bejegyzése főszabályként 

kérelemre történik. A kérelmet a cég szervezeti képviselője köteles előterjeszteni jogi 

képviselő közreműködésével a változás bekövetkeztétől (illetve annak hatálybalépésétől) 

számított 30 napon belül.  Amennyiben a cég szervezeti képviselője ezen kötelezettségének
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nem tesz eleget, akkor az érintett személy először köteles a cég szervezeti képviselőjét 

felhívni a jogsértés orvoslására, a változásbejegyzési kérelem előterjesztésére. A Ctv. 88. 

§-a szerinti különleges törvényességi felügyeleti eljárás megindítására abban az esetben kerül 

sor, ha a felhívás alapján – a törvényben megadott határidőn belül – a törvényes működés 

helyreállítása nem történt meg.  

A cégjegyzékbe bejegyzett személynek a céggel kapcsolatos jogviszony törlésére 

irányuló kérelme alapján a különleges törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatására a 

cégbíróság jogosult. Ezen különleges törvényességi felügyeleti eljárás során egyrészt 

változásbejegyzési, másrészt pedig törvényességi felügyeleti jogkörében jár el a cégbíróság. 

Ez azt jelenti, hogy a kérelem megalapozottsága esetén a cégbíróság hivatalból törli a 

cégjegyzéki adatot a nyilvántartásból, valamint a bejelentési kötelezettség elmulasztása 

okán törvényességi felügyeleti intézkedést alkalmaz a céggel és/vagy vezető 

tisztségviselőjével szemben. Az eljárás illeték, valamint közzétételi költségtérítés megfizetése 

nélkül kezdeményezhető. 

2. A cégjegyzékbe bejegyzett személynek a céggel kapcsolatos jogviszony törlésére 

irányuló eljárás alanyai. 

A különleges törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása iránti kérelmet olyan személy 

terjeszthet elő, akinek olyan jogviszonya szűnt meg a cégnél, amellyel kapcsolatban a 

cégnyilvántartás bejegyzett adatot tartalmaz. Arra tekintettel, hogy az érintett személyre 

vonatkozó cégjegyzéki adat törlése iránt a cég szervezeti képviselője a részére megküldött 

felhívás ellenére sem tette meg a szükséges intézkedéseket, a törvény a cégnyilvántartás 

közhitelessége, a cég törvényes működése mellett előtérbe helyezi a cégjegyzékbe bejegyzett 

személy érdekeit is akkor, amikor az eljárás megindítására jogot biztosít.  

A céggel, mint szervezettel fennálló jogviszonyok sokszínűségéből fakadóan – néhány 

példát említve – a kérelem előterjesztésére sor kerülhet a cég volt tagja (részvényese), volt 

vezető tisztségviselője,1 felügyelőbizottsági tagja, könyvvizsgálója, a cégjegyzékbe bejegyzett 

egyéb képviselők, valamint kézbesítési megbízottak részéről.2 Nem látjuk akadályát annak, 

hogy nem csupán természetes személy, hanem jogi személy tag vagy vezető tisztségviselő 

is benyújthasson kérelmet megszűnt jogviszonyának cégnyilvántartásból történő törlése iránt. 

A különleges törvényességi felügyeleti eljárás alanya a cég. Eljárásjogi szempontból a 

cég fogalma nem szűkíthető le a gazdasági társaságok körére, hanem az eljárás 

megindítására valamennyi, a Ctv. hatálya alá tartozó, a Ctv. 2. § (1) bekezdésének 

alkalmazása által meghatározott szervezettel fennálló, illetve a cégjegyzékbe bejegyzett 

jogviszony megszűnése esetében lehetőség van. A cégjegyzéki adattal érintett jogviszony 

megszűnéséhez kapcsolódó változásbejegyeztetési kötelezettség nem függ a cég 

létszakaszaitól, így felszámolás alatt álló cég is köteles cégjegyzéki adatainak megváltozását 

bejegyzés és közzététel végett a cégbíróságnak bejelenteni.3 A BDT 2014. 3184. szám alatt 

közzétett eseti döntés alapján ha a felszámolás hatálya alá került cég könyvvizsgálójának 

mandátuma megszűnik, és a cég erre vonatkozó változásbejelentési kötelezettségét felhívás 

ellenére sem teljesíti, akkor alappal kezdeményezhető a cégbíróság különleges törvényességi 

felügyeleti eljárása. 
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Az eljárás lefolytatásának további feltétele, hogy a cég szervezeti képviselője valamely, 

a cégjegyzékbe bejegyzett adattal érintett jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó változás 

cégbírósághoz történő bejelentését elmulasztotta. A cég képviseletére vonatkozó 

rendelkezéseket az adott cégformára irányadó jogszabály határozza meg, így ezen 

jogszabályok figyelembe vételével dönthető el annak kérdése, hogy ki köteles – mint 

szervezeti képviselő – a változásbejegyzési kérelem benyújtására. 4  Ennek abból a 

szempontból is jelentősége van, hogy ha a szervezeti képviselő részére megküldött felhívás 

alapján nem kerül sor a törvényes működés helyreállítására, akkor a cégbíróság 

törvényességi felügyeleti intézkedést alkalmazhat a szervezeti képviselővel szemben is. 

3. A cégjegyzékbe bejegyzett személynek a céggel kapcsolatos jogviszony törlésére 

irányuló eljárás menete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jogviszony megszűnésével érintett személy első ízben köteles a vezető 

tisztségviselőt felhívni a jogsértés orvoslására, változásbejegyzési kérelem 

előterjesztésére. A cégjegyzéki adat törlésével összefüggésben a változás bejelentésére 

vonatkozó felhívás megküldésére vonatkozó jogszabályi előírás azt a követelményt támasztja, 

hogy a vezető tisztségviselőt a cégjegyzéki adatra vonatkozó változások megtételére kell 

felszólítani. Mivel a változások bejelentésére a vezető tisztségviselőnek a változás hatályba 

lépésétől számított 30 nap áll rendelkezésére, így a felhívás megküldésére csak ezen határidő 

eredménytelen elteltét követően kerülhet sor. Amennyiben a cégnek van olyan vezető 

tisztségviselője, akitől a változás cégbírósághoz történő bejelentése kérhető, akkor számára 

kell a felhívást megküldeni. Ha a cégnek nem maradt olyan szervezeti képviselője, akihez 

ezen felhívás intézhető, akkor azt a cég valamely tagja(i) részére kell megküldeni. A felhívást 

írásban és bizonyítható módon kell megtenni, amelyet a kérelmező – jogszabály kötelező 

rendelkezése folytán – köteles az eljárás lefolytatására irányuló kérelméhez csatolni.  

A vezető tisztségviselőnek a felhívás kézhezvételétől számított 60 nap áll 

rendelkezésére a változások cégjegyzékben történő átvezetésének a kezdeményezésére, 

és ezáltal a törvénysértő állapot helyreállítására. Amennyiben a kérelmező kérelmét a 60 

napos határidő lejártát megelőzően nyújtja be a cégbírósághoz, akkor kérelme idő előtti, 

amelyet el kell utasítani. A vezető tisztségviselő változásbejegyzési eljárás 

kezdeményezésével kéri az érintett személy társasággal korábban fennálló és a 

cégjegyzékbe bejegyzett, de már megszűnt jogviszonyának a törlését. 

A CÉGJEGYZÉKBE BEJEGYZETT SZEMÉLYNEK A CÉGGEL KAPCSOLATOS JOGVISZONY TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS MENETE. 
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Amennyiben a vezető tisztségviselő a változásbejegyzési kérelem benyújtására 

vonatkozó kötelezettségének a felhívás ellenére sem tesz eleget, akkor az érintett személy 

a cégbírósághoz fordulhat kérve a Ctv. 88. § (1) bekezdése szerinti eljárás lefolytatását. A 

kérelemhez mellékelni kell a vezető tisztségviselőt felszólító iratot és azokat az okiratokat is 

(például a legfőbb szervi határozatot vagy beszámoló nyilatkozatot), amelyekből a 

cégjegyzékbe bejegyzett személy céggel fennálló jogviszonyának jogszerű megszűnése 

megállapítható. 5 

Ha a bíróság a kérelmet a csatolt mellékletek alapján megalapozottnak találja, akkor 

hivatalból törli a cégjegyzéki adatot a nyilvántartásból, valamint törvényességi felügyeleti 

intézkedést alkalmaz a céggel és/vagy vezető tisztségviselőjével szemben. 6 Az eljáró 

cégbíróság a cégjegyzéki adat törlésére irányuló kérelmet nem köteles megküldeni a cég 

részére, azonban az eljárást befejező határozatát nemcsak a kérelmező, hanem a különleges 

törvényességi felügyeleti eljárással érintett céggel is közölni köteles postai kézbesítés vagy 

Cégközlönyben történő közzététel útján.  
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