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Ésszerű változások a cégeljárásban és a végelszámolási eljárásokban 

A 2018. évre tervezett közigazgatási bürökráciacsökkentéssel és a hatósági eljárások 

egyszerűsödésével együtt járó változások első lépcsőben 2018. január 1-jén léptek hatályba, míg a 

második lépcsőben tervezett, az eljárásokat egyszerűsítő változások 2018. július 1-jével léptek 

hatályba. A módosítások sok ágazati törvény változása mellett a Cégtörvényt (Ctv-t) is érintik. A 

cégeljárást és végelszámolási eljárást érintően az alábbiakban bemutatott területeken léptek 

hatályba jelentős változások 2018. július elsejével. 

Az egyik jelentős módosítás a változásbejegyzési eljárásokat érinti. A Ctv. hatályos rendelkezései 

szerint a változásbejegyzési kérelem benyújtására csak a változás bekövetkezte után kerülhet sor. 2018. 

július 1-je előtt tehát, ha a cég legfőbb szerve által elhatározott változás csak később lépett hatályba, a 

cégnek nem volt lehetősége arra, hogy ezt üzleti partnerei vagy hitelezői számára nyilvánosságra hozza, 

még a tervezett módosítás hatályba lépése előtt. 2018. július 1-je után viszont a cégeknek az olyan 

cégjegyzékadatok tekintetében, amelyek változásának időpontját a Ctv. szerint jogosult a kérelmező a 

változásbejegyzési kérelemben megjelölni lehetőségük lesz arra, hogy a kérelem beadásához képest a 

cégjegyzékadat változása tekintetében jövőbeni időpontot jelöljenek meg. A hatályba lépő módosítás 

számos lehetőséget rejt magában, hiszen módosítás következtében gördülékenyebbé válthat a cégek 

általi hitelfelvétel, a cégbe történő befektetés vagy cégek pályázati eljárásának lebonyolítása. Ha ugyanis 

a hitelt nyújtó bank vagy a befektető, illetve a pályázatot kiíró a követelmények között előírja, hogy 

valamely cégjegyzékadatot a sikeres hitelfelvétel, befektetés vagy pályázat elnyerése érdekében 

módosítani vagy valamilyen cégjegyzékadatot a cégnyilvántartásba felvenni szükséges, úgy a cégeknek 

lehetőségük lesz arra, hogy változásbejegyzési eljárás keretében a változás hatályba lépése előtt kérjék 

a cégjegyzékben feltüntetni.  

A jövőbeli bejegyzéssel kapcsolatban a törvény viszont három korlátot is felállít. Első korlát, hogy 

csak azon cégjegyzékadatok előzetes bejegyzését lehet kérni, amelyek vonatkozásában a cégtörvény 

szerint a kérelmező jogosult meghatározni a változás időpontját. Azon cégadatok körét, amelyek 

vonatkozásában ez a jogosultság megilleti a kérelmezőt a Ctv. tételesen felsorolja. Ezen adatok közé 

tartozik például a cégnév, a társaság székhelye vagy a cég vezető tisztségviselője stb. A cég jegyzett 

tőkéje, valamint főtevékenysége vonatkozásában, ugyanakkor a kérelmező nem jogosult meghatározni 

a változás időpontját így utóbbi két cégadat tekintetében előzetes változásbejegyzésnek sincs helye. Az 

előzetes változásbejegyzés második korlátja, hogy a cég döntésével legfeljebb harminc napon belül 

bekövetkező változásról dönthet. A harmadik korlát pedig az, hogy ha a cégbíróság jövőbeli 

hatályossággal már bejegyzett egy változást, utóbb – a változás bekövetkezte előtt - a cég nem kérheti, 

hogy a cégbíróság úgy törölje az adatot, mintha azt be sem jelentették volna, vagyis hogy az mint törölt 

adat se legyen megállapítható. 

A Ctv. fentiekben ismertetett új szabálya mellett jelentős változás 2018. július 1-jétől, hogy a cég vezető 

tisztviselői közül azoknak az adatait is be kell jelenteni a cégnyilvántartásba, akik nem rendelkeznek 

képviseleti jogosultsággal. A változás azon a már bejegyzett cégek vezetői számára lehet releváns, 

akiket a cég legfőbb szerve vezető tisztségvelőnek választott meg úgy, hogy nem rendelkezik a cég 

képviseletére vonatkozó jogkörrel. A módosítás tipikusan azon gazdálkodó szervezeteket érinti, 

melynek vezetése testületi formában működik, azaz jellemzően a részvénytársaságok vagy 

szövetkezetek igazgatóságának azon tagjait, akik képviseleti joggal nem rendelkeznek. 2018. július 1-

je után tehát a képviseleti joggal nem rendelkező vezető tisztségviselőket is be kell jelenteni a 
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cégnyilvántartásba. A módosítás hátterében hitelezővédelmi ok húzódik, hiszen ha a hitelező a 

kielégítetlen tartozásait a vezető tisztségviselő mögöttes felelősségére alapozva kívánja érvényesíteni, 

úgy a hitelező a cégnyilvántartásból 2018. július 1-je után a cég valamennyi vezető tisztségviselőjét 

megismerheti. 

A 2018. július 1-jén hatályba lépett módosítások következtében ésszerűsödnek a végelszámolás 

szabályai is. A módosítás következtében a Ctv-ből kikerülnek a számviteli előírások. Ez viszont 

nem jelenti azt, hogy a végelszámolás során elkészítendő beszámolókat ne kellene elkészíteni. A 

végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006 (IV.3.) Korm. rendelet alapján ezután is 

változatlanul el kell készítenie a tevékenységet lezáró beszámolót a vezető tisztségviselőnek, illetve a 

végelszámolási nyitó- és korrigált mérleget a végelszámolónak. Amellett, hogy a számviteli előírásokra 

vonatkozó jogszabályi rendelkezések felesleges megismétlése miatt kikerülnek a Ctv-ből, a 

végelszámolás szempontjából fontos változás az is, hogy a Ctv-ből kikerül az a rendelkezés is, hogy a 

vagyonfelosztási javaslatban szereplő tételeket piaci értéken kell beállítani. A Ctv. ezen szabályának 

2018. július 1-jén helyébe lépő új szabály szerint, a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonnak a 

tagok közötti természetbeni felosztása esetén a vagyonelemek értékét a vagyonfelosztási javaslatban a 

tagoknak kell meghatározni. Ehhez kapcsolódóan 2018. július 1-je után, ha a cég tagjai valamely 

vagyonelemet a tudomásuk ellenére a piaci értékénél alacsonyabb értékkel fogadtak el, a 

vagyonfelosztás ilyen hibájából eredő fizetési kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek. Ez a szabály 

különösen azért jelentős, mert a 72/2006 (IV.3.) Korm. rendelet. 2018. július 1-je után is változatlanul 

előírja, hogy a vagyontárgyakat piaci értékre át kell értékelni. Ez a szabály társasági adókötelezettség 

esetleges keletkezése szempontjából viszont azért fontos, mert ha a felosztani rendelt vagyon tagok által 

elfogadott értéke és a piaci érték között különbözet mutatkozik, akkor a különbözet, mint nyereség után 

társasági adó fizetési kötelezettség keletkezik. 

2018. július 1-je után nem csak az általános végelszámolás, hanem az egyszerűsített végelszámolás 

szabályai is jelentősen megváltoztak. A módosítás feltehető célja az volt, hogy jobban elterjedjen a 

cégek jogutód nélküli megszüntetésének ezen egyszerűsített módja. A hatályos szabályok szerint csak 

egyéni cég, betéti- és közkereseti társaság határozhatja el jogutód nélküli megszűnését és szűnhet meg 

egyszerűsített végelszámolási eljárás keretében. 2018. július 1-je után viszont minden olyan cég, így 

minden olyan kft. és rt. is megszűnhetnek egyszerűsített végelszámolási eljárás során, amelyek a 

számviteli törvény 155. §-a szerint könyvvizsgálatra nem kötelezettek és amelyek a végelszámolást 

annak kezdő időpontjától számított 150 napon belül befejezik.  

További fontos változás az egyszerűsített végelszámolás szabályaiban, hogy az eljárást nem a 

cégbíróságnál, hanem NAV-nál kell kezdeményezni és az eljárás megindításáról a NAV tájékoztatja a 

cégbíróságot. Ennek következtében a végelszámolással kapcsolatos közleményt nem a cégnek kell a 

július 1-je után közzétennie, hanem a cégbíróság fog gondoskodni a közlemény közzétételéről. Ha a cég 

a végelszámolás megindítását követő 150 napon belül a végelszámolás megszűntetését és a cég 

továbbműködését határozza el, úgy azt a határozat meghozatalát követő 8 napon belül köteles a cég 

bejelenteni a NAV-nak, amelyről a NAV tájékoztatja a cégbíróságot. Ha a cég 150 napon belül befejezi 

a végelszámolást, erről tájékoztatnia kell a NAV-ot, illetve az E-ügyintézési törvényben és végrehajtási 

rendeleteiben meghatározott módon, azaz a cégkapuja útján a cégbíróság részére is meg kell küldenie a 

vagyonfelosztási javaslatot és határozatot. Kiemelendő szabály, hogy csak a külön jogszabályban 

meghatározott iratminta megfelelő kitöltésével készíthető el egyszerűsített végelszámolási eljárásban a 

vagyonfelosztási javaslati és a határozat is. A céget a cégbíróság törli a cégnyilvántartásból miután a 
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NAV az egyszerűsített végelszámolás befejezésének részére történt bejelentésétől számított 30 napon 

belül tájékoztatja a cégbíróságot, hogy a cég törlésének adóigazgatási és társadalombiztosítási 

szempontból nincs akadálya. Amennyiben az egyszerűsített végelszámolási eljárást nem fejezi be 150 

napon belül a cég, vagy a cég a végelszámolás során valamely hitelező igényét vitatja, ideértve azt is ha 

valamely hitelező a végelszámolás alatt a céggel szemben pert indít, vagy a végelszámolási kifogással 

kapcsolatban eljárás van folyamatban úgy a cég köteles az általános végelszámolási szabályokra áttérni. 

Ilyen esetben az általános szabályokra történő áttérést megalapozó körülmény bekövetkezését követő 

60 napon belül a cég köteles végelszámolót választani és a változásbejegyzési eljárási kérelmet 

benyújtani a cégbírósághoz. Amennyiben a cég nem tesz eleget ezen kötelezettségének, úgy a 

cégbíróság az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontját követő 211. napon a végelszámolás 

befejezését a cégnyilvántartásba bejegyezi és a cégnévből a végelszámolásra utalást törli. 

A fentiekben ismertetett új szabályokat a 2018. július 1-jén vagy azt követően megindított 

változásbejegyzési és végelszámolási eljárásokban kell alkalmazni. A változások a 2018. július 1-je előtt 

indított és folyamatban lévő eljárásokat nem érintik. 

 


