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TÁJÉKOZTATÓ 

 

a kényszertörlési eljárásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó és kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXX. törvényről 

 

2021. június 11. napján a Magyar Közlönyben kihirdetésre került a kényszertörlési 

eljárásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó és kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2021. évi LXX. törvény, mely főszabály szerint 2021.  július 1. 

napján lép hatályba.   

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) módosítását érintő rendelkezések 

a törvény kihirdetését követő 31. napon, azaz 2021. július 12. napján lépnek hatályba. 

 

A törvény az alábbi jogszabályokat módosítja. 

 

 

I. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 

módosítása 

 

1. Követelések nyilvántartásba vételének feltételei – költségátalány befizetése 

 

• A felszámoló által külön nyilvántartásba vett követelések – kivéve az 57. § (1) bekezdés 

a) és c) pontjában foglalt követeléseket  –  nyilvántartásba vételének feltétele, hogy 40 

napos határidőben a hitelező a követelése tőkeösszegének 0,5%-át, de legalább 5000 

forint és legfeljebb 40 000 forint költségátalányt a felszámoló világhálón elérhető 

elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlájára - a bírósági 

ügyszámra hivatkozással - is befizessen és ezt a felszámolónak igazolja.  

 

• A hitelezők által befizetett összeget, mint hitelezői követelést, az 57. § (1) 

bekezdésének f) pontja szerint kell besorolni . 

 

• A felszámoló a költségátalány összegét a vagyonkutatási és vagyonvisszaszerzési 

tevékenységével összefüggő költségek kiegyenlítésére használhatja fel. 

 

• A fentiek szerint befizetett költségátalány felhasználását a felszámoló iratokkal, 

számlákkal alátámasztva igazolja a közbenső mérleghez csatolt szöveges jelentésében, 

illetve zárójelentésében. 

 

• Ha a felszámolási eljárás során a befizetett összeg nem került teljes mértékben 

felhasználásra, a felszámoló a zárómérlegben kezdeményezi a hitelezők részére 

történő visszafizetést a befizetés arányában. 

 

• A felszámoló a felszámolást elrendelő végzés kézhezvételétől számított öt 

munkanapon belül köteles a 27/C. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti 

pénzforgalmi számlájára vonatkozó adatot is bejelenteni a bíróságnak. 
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• A bíróság által a felszámolást elrendeléséről és a felszámoló kirendeléséről szóló, a 

Cégközlönyben közzétett végzésének tartalmaznia kell a felszámoló Cstv. 27/C. § (4) 

bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti pénzforgalmi számla számát is. 

 

 

 

2. Átmeneti rendelkezések  

 

A törvény rendelkezéseit a 2021. július 1. napját követően jogerősen elrendelt 

felszámolási eljárásokban kell alkalmazni. 

 

II. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. 

évi V. törvény (Ctv.) módosítása 

 

1. Eltiltás szabályainak módosítása 

 

• A cégbíróság a Ctv.-ben megállapított esetben eltiltja a cégnek a kényszertörlési 

eljárás megindításának időpontjában vagy az azt megelőző két évben 

bejegyzett  

✓ vezető tisztségviselőjét,  

✓ korlátlan tagi felelősséggel működő cég esetén a cég tagjait (tagját), 

✓ korlátolt tagi felelősséggel működő gazdasági társaság esetén a társaság 

többségi befolyással rendelkező tagját.  

 

• E szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a cég törlésére felszámolási eljárásban 

történő megszüntetést követően kerül sor, azonban a felszámolási eljárást 

kényszertörlési eljárás előzte meg. 

 

• A Ctv.-ben pontosításra kerül az az eset, amikor az eltiltás időszaka alatt újabb 

eltiltásra kerül sor.  

 

2. Törvényességi felügyeleti eljárás szabályainak módosítása 

 

• Ha a törvényességi felügyeleti eljárásban a cégbíróság törli az érintett 

személyt a cégjegyzékből, a törlés a végzés jogerőre emelkedésének napjával 

válik hatályossá. 

 

• Bekerül a törvényességi felügyeleti szabályok közé a cég vezető tisztségviselőjének 

azon kötelezettsége, hogy tájékoztassa a cég tagjait arról, ha céggel szemben 

törvényességi felügyeleti eljárás van folyamatban. Ezen kötelezettségének 

teljesítését a cégbíróságnak is köteles igazolni, melynek elmulasztása esetére 

pénzbírsággal sújtható. 

 

3. A közkereseti társaság tagjai számának egy főre csökkenésével vagy a betéti 

társaság valamennyi beltagja, vagy valamennyi kültagja jogviszonyának 

megszűnésével összefüggő eljárás 
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• A Ctv. VII. Fejezete a fenti új 7. Címmel egészül ki. 

 

• Az eljárás akkor kerül lefolytatásra, ha a tag halálát követően válik szükségessé a 

törvényességi felügyeleti eljárás és a cégbíróság felhívására a társaság bejelenti, 

hogy a működés törvényes feltételeit azért nem tudja helyreállítani, mert a 

volt tag örökösével való megállapodás útján kívánja a törvényes működést 

helyreállítani, azonban az örökös személye bizonytalan. 

 

• A cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárást intézkedés alkalmazása nélkül az 

örökös személyének jogerős megállapításáig felfüggeszti és egyben felhívja a 

társaságot, hogy a felfüggesztési ok megszűnését haladéktalanul jelentse be. 

 

• A felfüggesztett törvényességi felügyeleti eljárás folytatásának elrendeléséről a 

cégbíróság a társaság bejelentését, - ha a felfüggesztési ok megszűnéséről 

hivatalos tudomást szerez - a tudomásszerzést követően határoz. 

  

• A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

 

• A törvényességi felügyeleti eljárás folytatásának elrendeléséről hozott végzésben 

a cégbíróság arra hívja fel a társaságot, hogy a törvényes működés feltételeit 

három hónapon belül állítsa helyre. 

 

4. A kényszertörlési eljárás alatt végezhető – a szokásos napi üzletmenetet meg 

nem haladó – üzletszerű gazdasági tevékenység végzése és a kényszertörlési 

eljárás megszüntetése 

 

• Ha a kényszertörlési eljárás elrendelésére nem azért került sor, mert a cég jogutód 

nélküli megszűnését előidéző ok következett be, és végelszámolási eljárás 

lefolytatásának nincs helye, a cég az eljárás elrendelésének kezdő időpontjától 

számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül kérheti a cégbíróságtól annak 

engedélyezését, hogy a kényszertörlési eljárás alatt a cég a szokásos napi 

üzletmenetet meg nem haladó üzletszerű gazdasági tevékenységet 

végezhessen, arra tekintettel, hogy a törvényes működése helyreállításával és 

egyéb feltételek teljesítésével a kényszertörlési eljárás megszüntetését fogja kérni. 

 

• A megszüntetés a kényszertörlési eljárás kezdő időpontjától számított 90. napig 

kérhető. 

 

• A fenti határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. 

 

• Ha a cég mégsem nyújtja be a továbbműködéséhez szükséges megszüntetési 

kérelmet, vagy az alapján nem szünteti meg a cégbíróság vele szemben a 

kényszertörlési eljárást, a cég a továbbiakban nem végezhet gazdasági 

tevékenységet. 

 

• Nincs helye megszüntetési kérelem előterjesztésének, ha: 

✓ ha a cég a törvény erejénél fogva már megszűnt, 
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✓ ha törölték a cég adószámát, továbbá 

✓ ha külön jogszabály szankcionálja azt, ha a cég kényszertörlés alá kerül. 

 

• A cégbíróság a kényszertörlési eljárást a cég szabályszerűen benyújtott kérelmére 

akkor szünteti meg, ha a cég okirattal alátámasztva igazolja, hogy 

 a) a kényszertörlési eljárás lefolytatását megalapozó ok már nem áll fenn, a cég 

törvényes működése helyreállt, 

 b) a cég a kényszertörlési eljárásban vele szemben bejelentett esedékes 

követeléseket kiegyenlítette, 

 c) a kényszertörlési eljárás megszüntetésére előírt illetékét megfizette, valamint 

 d) érvényes adószámmal rendelkezik. 

 

5. A kényszertörlési eljárás kezdő időpontját követően meghozható döntések és 

egyéb cselekmények 

 

• A kényszertörlési eljárás kezdő időpontját követően meghozható döntések nem 

lehetnek ellentétesek a kényszertörlési eljárás céljával.  

 

• A vezető tisztségviselő a kényszertörlési eljárás alatt a hitelezői érdekek 

figyelembevételével köteles eljárni. 

 

• A cég:  

✓ nem dönthet átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról,  

✓ nem határozhatja el végelszámolását, a jegyzett tőkéje leszállítását,  

 

• A vezető tisztségviselő: 

✓ a kényszertörlési eljárás megindítását követően a cég nevében új 

kötelezettséget nem vállalhat,  

✓ a céget terhelő kötelezettséget nem elégítheti ki,  

✓ a cég vagyontárgyát nem ruházhatja át, nem terhelheti meg, 

✓ a kényszertörlési eljárás alatt a cég vagyontárgyának átruházására kötött 

szerződés vagy a vezető tisztségviselőnek a cég vagyontárgyának 

elidegenítésével, illetve megterhelésével kapcsolatos jognyilatkozata semmis. 

 

6. A kényszertörlési eljárás, mint nemperes eljárás alapvető szabályainak 

pontosítása 

 

• Nincs helye az eljárásban – a szünetelésen túl - félbeszakadásnak, 

költségkedvezmény engedélyezésének és beavatkozásnak, 

 

• elsődlegesen okirati bizonyításnak van helye, 

 

• a cégbíróság az általa szükségesnek tartott bizonyítást hivatalból is elrendelheti, 

 

• ha a kényszertörlési eljárást törvényességi felügyeleti eljárás előzte meg, a 

cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárás iratait is felhasználva jár el, valamint 
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• a törvény eltérő rendelkezésének hiányában a cégbíróság általános intézkedési 

kötelezettségének határideje tizenöt munkanap. 

 

 

7. A követelés bejelentésének tartalmi elemei 

 

• A hatályos előíráshoz képest a módosítás részletesebben határozza meg a 

követelés bejelentésének tartalmi elemeit. 

 

8. A vezető tisztségviselők és tagok céggel kapcsolatos adatszolgáltatására 

vonatkozó rendelkezései 

 

• A módosítás folytán pontosításra kerülnek a vezető tisztségviselőknek és a 

tagoknak a céggel kapcsolatos adatszolgáltatására (cég vagyonára és 

kötelezettségeire) vonatkozó rendelkezései.  

 

• Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén e törvényben meghatározott 

jogkövetkezmények alkalmazásán túl a cégbíróság az érintett személyt 

pénzbírsággal sújthatja. 

 

9. Bérgarancia biztos kijelölése 

 

• Ha a cégnek munkavállalóval munkaviszonya áll fenn, a cégbíróság a felszámolói 

névjegyzékből jelöli ki a munkáltatói jogok gyakorlására és a munkaviszonyra 

vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolások kiadására, 

továbbá a Bérgarancia Alapból igényelhető támogatással összefüggő feladatok 

ellátására jogosult személyt. 

 

• A Bérgarancia biztost a Bérgarancia Alapból történő igénylése vonatkozásában 

ugyanazok a jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik, mint a felszámolót 

a felszámolási eljárás esetében.  

 

• A Bérgarancia biztos feladatára és felelősségére a munkáltatói jogok gyakorlásával 

és a munkaviszony megszűnésével összefüggésben az Mt. rendelkezései 

alkalmazandók. 

 

10. A törvénysértő működésben való közrehatás és a bejelentett követelések 

vizsgálata 

 

• A Ctv. VIII/A. Fejezete a fenti új 2a Címmel egészül ki. 

 

• Ha a kényszertörlési eljárás megszüntetésére nem kerül sor, a bíróság 

megvizsgálja, hogy a törvénysértő működés körében a vezető tisztségviselőt, 

illetve a tagot terheli-e mulasztás.  

 

• Ezen Címnek a tagra vonatkozó rendelkezéseit a nyilvánosan működő 

részvénytársaság részvényesére nem kell alkalmazni. 
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• A vizsgálatra vonatkozó szabályok: 

✓ A vizsgálat arra terjed ki, hogy vizsgálatba bevont, ún. eltiltással érintett 

személyeknek a cégben betöltött pozíciója alapján milyen intézkedéseket 

kellett volna megtennie annak érdekében, hogy helyreálljon a cég törvényes 

működése és mik voltak azok az intézkedések, amelyeket ténylegesen meg is 

tett. 

✓ A vizsgálódás köre a kényszertörlési eljárást megelőző két évre is 

kiterjesztésre kerül és szükség szerint bevonásra kerül a korábbi vezető 

tisztségviselő és tag is.  

✓ A cégbíróság az érintett ügyvezetőt, illetve tagot nyilatkozattételre hívja fel 

30 napos határidővel. 

✓ A cégbíróság a hitelezői bejelentésekről, valamint az egyéb vizsgálandó 

körülményekről tájékoztatja az eltiltással érintett személyeket. 

✓ Az eltiltással érintett személynek arról szükséges nyilatkoznia, hogy  

➢ vitatja-e a követeléseket, valamint  

➢ tájékoztatást kell adnia a cégbíróságnak arról is, hogy a megvalósított 

mulasztások elkerülése érdekében milyen intézkedéseket tett, 

okirati bizonyítékok csatolásával együtt. 

✓ Az érintett személyt az eljárásban a fél jogai illetik meg. 

 

• Az el nem érhető személyekre vonatkozó speciális szabályozás: 

✓ Vélelmezni kell, hogy e személy az adatszolgáltatási és nyilatkozattételi 

kötelezettségének nem tett eleget.  

✓ Ha az eltiltással érintett személy a nyilatkozattételre felhívó végzésre 

nyilatkozatot nem tesz, a nyilatkozat elmulasztását úgy kell értékelni, hogy az 

eltiltás alkalmazására okot adó feltételek vele szemben fennállnak. 

✓ Ha az eltiltással érintett személy adatszolgáltatási és nyilatkozattételi 

kötelezettségének elmulasztása miatt a cégbíróság a közrehatás vizsgálatát 

nem tudja megfelelően lefolytatni, a cégbíróság az eltiltással érintett személyt 

100 000 Ft-tól 400 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja. 

 

• A céggel szemben követelést bejelentőknek az eddigi szabályokhoz képest 

több információt kell megadniuk a követelésről: 

✓  A bejelentőnek követelését okirattal alá kell támasztania. 

✓  Az eltiltással érintett személy vitássá teheti a követelést.  

➢ Ha az eltiltással érintett személy a bejelentett követelést teljes 

egészében vagy részben vitatja, meg kell jelölnie a vitatást 

megalapozó tényeket és csatolnia kell eredetben vagy másolatban az 

ezt bizonyító okiratokat. Ha a cégbíróság a vitatás tényét elfogadja, a 

követelést a továbbiakban vitatott követelésként kezeli.  

✓ Az eljárásban a közokiraton alapuló követelés jogalapját nem lehet vitatni. 

✓ A cégbíróság végzéssel állapítja meg a céggel szembeni követeléseket. A végzés 

ellen az eltiltással érintett személy és a követelés bejelentője fellebbezéssel 

élhet.   

 

• A cégbíróságnak a vizsgálat eredményeként a cég törlése mellett döntenie abban 

a kérdésben, hogy terheli-e felelősség a vezető tisztségviselőt, vagy tagot 
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(illetve az eljárásba bevont volt vezető tisztségviselőt és volt tagot) a törvénysértő 

működés tekintetében, megszegte-e a fenti személy az eljárásban őt terhelő 

együttműködési és tájékoztatási kötelezettséget.  

✓ A cégbíróságnak az eltiltás alkalmazása során azt kell vizsgálnia, hogy az 

eltiltással érintett személy mindent megtett-e annak érdekében, hogy elkerülje 

a fennálló helyzetet.  

✓ Az eltiltás alkalmazása tekintetében a bizonyítási teher az eltiltással érintett 

személyen van, neki kell bizonyítania, hogy őt nem terheli mulasztás, az 

általában elvárható módon járt el. 

✓ A cégbíróság abban az esetben mellőzheti az eltiltást, ha kétséget kizáró 

módon bizonyításra került, hogy az adott személy az általában elvárható 

minden intézkedést megtett. 

✓ A cégbíróság a kényszertörlési eljárás befejezésével egyidejűleg külön 

végzéssel rendelkezik az eltiltással érintett személy eltiltásáról, mely 

végzés ellen fellebbezésnek van helye. 

 

11. Pontosításra kerül, hogy milyen mértékű vagyon, illetve követelés szükséges a 

felszámolási eljárás kezdeményezéséhez 

 

• A 400 000 forint összértékű követelés bejelentés olyan jelentősnek minősül, 

amely miatt, tekintet nélkül a vagyonfelmérés során feltárt vagyon mértékére, 

felszámolási eljárás kezdeményezésének van helye.  

 

• Ha van követelés bejelentés, azonban annak összértéke nem éri el a 400 000 

forintot, akkor van helye felszámolási eljárás kezdeményezésnek, ha a cég 

vagyona a 400 000 forintot eléri. 

 

12. Törlésre kerülő, de fellelhető vagyontárggyal rendelkező cég 

 

• Ebben az esetben a cégbíróság a Ptk.-nak a jogi személy jogutód nélküli 

megszűnésének vagyonfelosztási szabályai alkalmazásával dönt a vagyontárgynak 

a tagok közötti felosztásáról. 

 

• Ha a cégbíróság a cég vagyoni helyzetének felmérése során a céget megillető 

vagyoni értékű jog fennállásáról, illetve a cég javára vagy érdekében 

feljegyzett tényről szerez tudomást, a végzésben rendelkezik ezen jog, illetve tény 

törléséről is, annak érdekében, hogy ezen törlésre ne vagyonrendezési eljárásban 

kerüljön sor, hanem a kényszertörlési eljárásban végleg rendeződjenek a törölt cég 

jogviszonyai.  

 

13. A kényszertörlési eljáráshoz kapcsolódó per új szabályai 

 

• A cég jogerős törlését elrendelő végzés Cégközlönyben való közzétételét követő 

kilencvennapos jogvesztő határidőn belül a kényszertörlési eljárásban bejelentett 

bármely követelés jogosultja keresettel kérheti, hogy a bíróság kötelezze az 
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eltiltott személyt a kényszertörlési eljárásban bejelentett, vitatott követelésnek 

nem minősülő ki nem elégített követelése megfizetésére. 

 

• A perben nem vitatható: 

✓ a követelésnek a nemperes eljárásban hozott jogerős végzésben megállapított 

jogalapja,  

✓ a jogerős végzésben megállapított felelősség, továbbá 

✓ a követelés összegszerűségének a nemperes eljárásban hozott jogerős 

végzésben megállapított része, ha az összegszerűséget a másodfokú bíróság 

a végzéssel szembeni fellebbezés során vizsgálta vagy az összegszerűség 

az elsőfokú végzéssel válik jogerőssé. 

 

• A Pp. rendelkezéseit a perben a jelen eltérésekkel kell alkalmazni: 

✓ A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel. A keresetet a cég utolsó 

bejegyzett székhelye szerint illetékes törvényszéken kell előterjeszteni. 

✓ A bíróság a perben soron kívül jár el. 

✓ Az ellenkérelem, illetve a viszontkereset előterjesztésére vonatkozó 

határidő tizenöt nap. Az írásbeli ellenkérelem benyújtására előírt határidő 

meghosszabbítására vonatkozó határidő legfeljebb tizenöt nap. 

✓ A perfelvétel során további írásbeli perfelvétel elrendelésének nincs helye, 

és a tárgyalási időköz nyolc nap. A tárgyalás kitűzésére vonatkozó határidő egy 

hónap. 

✓ A követelés jogosultja a pert azon eltiltott vezető tisztségviselővel, illetve taggal 

szemben indíthatja meg, akivel szemben a cégbíróság azt jogkövetkezményt is 

alkalmazta, hogy korlátlanul felel a kényszertörlési eljárásban bejelentett, ki 

nem elégített hitelezői követelésekért. 

✓  Ha több jogosult terjeszt elő marasztalási keresetet, a bíróság a pereket 

egyesíti. 

 

14. Átmeneti rendelkezések 

 

• A cégbíróság a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 

a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (Kivezető törvény) 

értelmében felfüggesztett, a 2021. évi LXX. törvény hatálybalépése napján 

folyamatban lévő kényszertörlési eljárásokat a Ctv. 2021. június 30-án hatályos 

rendelkezései alapján folytatja le. 

 

• Ha a cég a törvényes működése helyreállítását igazolja és a törlés iránti kérelmet 

2021. július 30-ig benyújtja a cégbírósághoz, a fenti pontot csak akkor kell 

alkalmazni, ha e kérelem alapján a kényszertörlési eljárás megszüntetésére nem 

kerül sor. 

 

• Az új rendelkezéseket a 2021. július 1. napján vagy azt követően meghozott 

végzéssel megindult kényszertörlési eljárásokban kell alkalmazni azzal, hogy 

 

✓ a cégbíróság az eltiltott személy korlátlan felelősségére vonatkozó 

jogkövetkezményt 2022. június 30-ig nem alkalmazza azokban a 
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kényszertörlési eljárásokban, amelyekben kizárólag az állami adó- és 

vámhatóság az adószámtörléssel érintett cégek megszűntnek nyilvánítására 

irányuló eljárás miatti törvényességi felügyeleti illeték összegét jelenti be 

követelésként és más követelés nincs, 

 

✓ a cégbíróság a cég törlésére és eltiltásra irányuló, illetve az eltiltott személlyel 

szemben alkalmazandó jogkövetkezményt tartalmazó végzés meghozatala 

előtt 2022. június 30-ig felfüggeszti azokat a kényszertörlési eljárásokat, 

amelyekben törlési végzés meghozatalának lenne helye és nem tartoznak az 

előző pont hatálya alá. Ha a cég 2022. június 30-ig cégbíróság felé igazolja, 

hogy törvényes működését helyreállította és érvényes adószámmal 

rendelkezik, a cégbíróság kényszertörlési eljárást a céggel szemben 

megszünteti. 

 

• A cég vezető tisztségviselőjének tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó új 

rendelkezéseket a folyamatban lévő törvényességi felügyeleti eljárásokban is 

alkalmazni kell azzal, hogy a cég vezető tisztségviselője köteles a tagokat a 2021. 

július 31-ig tájékoztatni a céggel szemben folyamatban lévő törvényességi 

felügyeleti eljárásról. 

 

15. Lényeges szövegcserés módosítások 

 

• A kényszertörlési eljárás megindításáról szóló jogerős végzésben közzétett 

cégbírósági felhívásokra a közzétételt követő 60 nap helyett 40 napon belül 

szükséges megtenni a bejelentéseket. A határidő elmulasztása esetén az igény 

a kényszertörlési eljárásban már nem érvényesíthető. 

 

• A Bérgarancia biztos munkadíja 20.000 Ft-ról 50.000 Ft-ra emelkedik. 

 

• A cégbíróság megszünteti a kényszertörlési eljárást és kezdeményezi a cég ellen 

felszámolási eljárás megindítását, ha a cég pénzkövetelés vagy pénzben 

kifejezhető követelés megtérítésére irányuló peres eljárásban felperesként 

vesz részt, feltéve hogy az eljárás a kényszertörlés elrendelését megelőzően 

indult. 

 

III. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 

2009. évi CXXII. törvény módosítása 

 

A cégbíróság nem alkalmazza a Ctv. szerinti eltiltás jogkövetkezményét és az 

eltiltott személyek felelősségének megállapításával kapcsolatos szabályokat  

 

• az állammal,  

• az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló szervezettel vagy  

• az ilyen szervezet közvetlen vagy közvetett befolyása alatt álló szervezettel, mint 

taggal és az e tag javaslatára megválasztott vezető tisztségviselőkkel szemben, 

továbbá  
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• az állami felszámoló szervezet végelszámolóként való eljárása során a 

végelszámoló szervezettel és a végelszámolói feladatok ellátására kijelölt 

természetes személy végelszámolóval szemben. 

 

IV. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) módosítása 

 

A teljes bizonyító erejű magánokirat feltételeire vonatkozó szabályok kiegészülnek: 

 

• teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha az eddigi törvényi feltételeken túl zárt 

rendszerben alkalmazott, tanúsított bizalmi szolgáltatás keretében jött 

létre. 

 

V. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása – 2021. július 12-én lép 

hatályba 

 

• A cégbíróság által lefolytatott kényszertörlési eljárásért 250 000 Ft felügyeleti 

illetéket kell fizetni. A felügyeleti illetéket a kényszertörlési eljárás kezdő napján a 

cégjegyzékbe bejegyzett tagok és vezető tisztségviselő egyetemlegesen viselik. 

 

• Ha a kényszertörlési eljárást a cégbíróság a cég kérelmére megszünteti, a 

kényszertörlési eljárásért – a fentiektől eltérően - a céget 50 000 Ft felügyeleti 

illeték terheli, amelyet az eljárás megszüntetési kérelem benyújtásával 

egyidejűleg kell megfizetni. 

 

• A felügyeleti illeték megfizetéséről, illetve viseléséről a cégbíróság a kényszertörlési 

eljárás befejezéséről szóló végzésben rendelkezik. 

 

• Átmeneti rendelkezések:  

A fenti rendelkezéseket a 2021. július 12. napján és az azt követően indult 

kényszertörlési eljárásokban kell alkalmazni azzal, hogy a Kivezető törvény 

(2020. évi LVIII. tv.) hatálya alá tartozó cégek esetében az illeték kiszabására 

nem kerül sor akkor sem, ha a céggel szembeni kényszertörlési eljárás a 2021. 

július 1. napján vagy azt követően indul. 


