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Mit lehet tenni, ha felszámolási kérelmet nyújtottak be a cégem ellen? 

 

Tavalyi évben országosan közel 6800 gazdálkodó szervezetet érintett felszámolási eljárás. A 

felszámolással érintett gazdálkodó szervezetek száma az utóbbi években bár csökkenő tendenciát 

mutat a felszámolási eljárás még mindig jelentős számú gazdálkodó szervezetet érint. Önmagában 

viszont az a tény, hogy felszámolási eljárást kezdeményeznek egy gazdálkodó szervezet ellen, még 

nem feltétlenül jelent egyenes utat a gazdálkodó szervezet felszámolásának elrendeléséhez. 

Számos lehetőség nyílik ugyanis arra, hogy a gazdálkodó szervezettel szembeni felszámolási 

eljárás elrendelése, az arra irányuló kérelem előterjesztését követően az adós gazdálkodó 

szervezet oldaláról elhárítható legyen. 

A csődtörvény vonatkozó rendelkezései szerint, ha a gazdálkodó szervezettel szemben felszámolási 

eljárás megindítása iránti kérelmet terjesztettek elő és a bíróság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül nem 

utasította vissza, ebben az esetben a felszámolási eljárás megindítása iránti kérelem egy példányának 

megküldésével értesíti az adós gazdálkodó szervezetet, hogy vele szemben egy kérelmező felszámolási 

eljárás iránti kérelmet nyújtott be a bíróságon. Ezzel az értesítéssel egyidejűleg a bíróság felhívja az 

adós gazdálkodó szervezetet, hogy ennek az értesítésnek a kézhezvételétől számított 8 napon belül 

nyilatkozzon arról, hogy a kérelemben foglaltakat elismeri-e vagy pedig vitatja. Ezen 8 napon belül, 

hogy milyen nyilatkozatot tesz a gazdálkodó szervezet az kulcsfontosságú lehet a felszámolási eljárás 

további menete szempontjából. 

Semmiképpen sem érdemes ebben a 8 napban a nyilatkozattételt elmulasztani. Abban az esetben 

ugyanis, ha az adós gazdálkodó szervezet ezen 8 napos határidő alatt semmilyen nyilatkozatot nem tesz, 

akkor a bíróság az adós gazdálkodó szervezet fizetésképtelenségének tényét a törvény betűi szerint 

vélelmezni köteles. 

Ezen 8 nap alatt mindenképp javasolt vitatni a felszámolási kérelemben foglaltakat. Tipikus hiba szokott 

ugyanis lenni, hogy kérelmező a felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelme előtt kelt felszólító 

levele nem felel meg a csődtörvényben előírt szigorú tartalmi követelményeknek és nem tartalmazza az 

ott felsorolt tartalmi elemeket.  

Elsődlegesen a fenti szempontból érdemes a felszámolási kérelmet és mellékleteit megvizsgálni és adott 

esetben a formaságok betartásának hiányára hivatkozni. Erre tekintettel a kérelmező felszólító levele 

csak abban az esetben tekinthető a csődtörvény szerinti felszólító levélnek, ha az tartalmazza a 

csődtörvényben felsorolt 4 kötelező tartalmi elemet. Azaz a felszólító levél tartalmazza az adós 

gazdálkodó szervezet tartozásának jogcímét, összegét és a teljesítési határidőt, továbbá azt a végső 

határidőt is, amelynek eredménytelen elteltét követően a kérelmező meg kívánja indítani a felszámolási 

eljárást vagy követelését egyéb jogi úton kívánja érvényesíteni az adós gazdálkodó szervezettel 

szemben. A kérelmező ilyen tartalmú felszólító levelet akkor küldhet az adós gazdálkodó szervezetnek, 

ha a követelését az adós gazdálkodó szervezet a szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert 

tartozását a teljesítési idő lejártát követő 20 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta,. Ha a 

fentiekben ismertetett szigorú tartalmi követelményeket nem tartalmazza a kérelmező felszólító levele, 

vagy a felszólító levele elküldése tekintetében a követelése esedékessé válását követő 20 napot nem 

tartotta meg, úgy a felszámolási eljárást az adós gazdálkodó szervezettel szemben nem lehet 

megindítani.  
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Másodlagosan, ha alapos vizsgálat után megállapítható, hogy formai hibát nem tartalmaz a kérelmező 

felszámolási kérelméhez mellékelt felszólító levele, akkor azt érdemes megvizsgálni, hogy a gazdálkodó 

szervezet, amely ellen felszámolási eljárás indult a kérelmező követelésének esedékessé válását követő 

20 napon belül, de legkésőbb a csődtörvény szerinti fizetési felszólításának átvételét megelőzően 

érdemben vitatta-e kérelmező felszámolási eljárásban érvényesített követelését. 

Arra tekintettel, hogy a felszámolási eljárás során a fentiekben jelzett 8 napon belül eredményesen 

tudjon hivatkozni a vitatás tényére az adós gazdálkodó szervezet, ezért kiemelten javasolt, hogy 

amennyiben az adós gazdálkodó szervezet a kapott számlában foglalt követeléssel nem ért egyet 

semmiképpen se habozzon, és a számla átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb az esedékessé 

válását követő 20 napon belül, vagy ennek elmulasztása esetén legkésőbb a hitelező fizetési 

felszólításának kézhezvételét megelőző napig írásban és később bizonyítható módon érdemben vitassa 

azt. Fontos, hogy a vitatás tartalmazó írásbeli nyilatkozatot ezen 20 napon belül, de legkésőbb a hitelező 

fizetési felszólításának kézhezvételét megelőzően a követelés jogosultja igazolhatóan át is vegye. A 

vitatást tartalmazó levél tartalma kapcsán pedig arra érdemes figyelni, hogy ez a levél csak abban az 

esetben tekintethető a csődtörvény szerint érdemi vitatásnak, ha abban az adós gazdálkodó szervezet 

érdemben kétségbe vonta a kérelmező követeléséből eredő fizetési kötelezettség jogcímét, fennállását, 

esedékességét, mértékét vagy összegét. 

Abban az esetben, ha formai hibát nem tartalmaz a kérelmező felszámolási kérelméhez mellékelt 

felszólító levele, és az adós gazdálkodó szervezet egyáltalán vagy határidőben nem vitatta a fentiek 

szerint a kérelmező követelését, úgy még mindig adódik további lehetőség a megindított felszámolási 

eljárás megszüntetésére. Ha sikerül a kérelmezővel eljáráson kívül megállapodni, akkor a kérelmező és 

az adós gazdálkodó szervezet közös kérelmére a bíróság elrendeli a felszámolási eljárás szünetelését. 

Ha a szünetelés 3 hónapig tartó ideje alatt a felek egyike sem kéri az eljárás folytatását, akkor a 

felszámolási eljárás megszűnik. Ezen három hónap alatt az adós gazdálkodó szervezet egy kis időhöz 

juthat, amely alatt lehetősége nyílik arra, hogy a felszámolási eljárást kérelmező féllel megállapodjon a 

követelés tekintetében és elkerülje a felszámolási eljárás vele szemben történő elrendelését. 

A fentiekben foglaltak mellett a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői felhívják a figyelmet arra 

is, hogy a felszámolási eljárás ezen szakaszában is a gazdálkodó szervezetek részére az elektronikus 

kapcsolattartás kötelező, ezért fenti vitatást vagy a kérelmező felszólító levelére és felszámolási 

kérelmére tett észrevételeket a bíróság részére elektronikusan kell előterjeszteni. 

 


