
Változnak a cégtörvény rendelkezési 

 

2021. július 1. napjától változnak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) egyes rendelkezései. A változások 

leginkább a kényszertörlési eljárást érintik. 

 

Az új szabályozás hatálybalépése előtt indult kényszertörlési eljárásokat a cégbíróság a 2021. 

06. 30. napján hatályos rendelkezések alapján, míg a 2021. 07. 01. napján vagy azt követően 

megindított kényszertörlési eljárásokat az új szabályok szerint folytatja le. 

 

FONTOS: A 2021. június 30-án kényszertörlés alatt álló cégek még 2021. július 30. napjáig 

igazolhatják, hogy a kényszertörlésre okot adó törvénysértést kiküszöbölve a törvényes 

állapotot, illetve törvényes működését helyreállították és kérhetik a kényszertörlési eljárás 

megszüntetését.  

 
Az új szabályok alapján a 2021. július 1. után kényszertörlés alá kerülő cégek is kérhetik a 

kényszertörlési eljárás megszüntetését, ha megállapítható, hogy a továbbműködés feltételei 

fennállnak.  

 

A cégbíróság vizsgálja a vezető tisztségviselő és a tag korábbi eljárásának, magatartásának 

felróhatóságát a kényszertörlési eljárásra vezető törvénysértő működés létrejöttében és 

fenntartásában. Ha a mulasztás a kényszertörlési eljárás megindítását megelőző két éven belül 

történt, akkor adott esetben a cégjegyzékből ezen idő alatt már törölt személyek felróható 

magatartása is vizsgálható.  

Ha a cégbíróság a törvénysértő működés vizsgálata eredményeként megállapítja, hogy az eltiltással 

érintett személy nem tudja kétséget kizáróan igazolni azt, hogy minden elvárható intézkedést 

megtett a cég törvénysértő működésének megszüntetése, a cég által megvalósított mulasztás 

megszüntetése érdekében, akkor az eltiltott személy korlátlanul felel a kényszertörlési eljárásban 

bejelentett, ki nem elégített hitelezői követelésekért.  

 

2021. július 12. napjától a 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.   

 

A kényszertörlési eljáráson felül a törvényességi felügyeleti eljárás egyes rendelkezési is 

változnak. Jelentős változás, hogy a cég vezető tisztségviselője köteles a cég cégjegyzékbe 

bejegyzett tagjait (tagját) írásban értesíteni a céggel szemben indult törvényességi felügyeleti 

eljárás tényéről, és köteles megadni a tagok részére - a törvényes működés helyreállításához 

szükséges - valamennyi információt. E kötelezettség teljesítését köteles a cégbíróságnak 

igazolni. Ennek elmulasztása esetén a cégbíróság a vezető tisztségviselőt pénzbírsággal 

sújthatja. Ezen rendelkezést a folyamatban lévő törvényességi felügyeleti eljárásokban is 

alkalmazni kell azzal, hogy az új szabályozás hatálybalépését (2021.07.01.) követő 30 

napon belül köteles a cég vezető tisztségviselője ezen kötelezettségének eleget tenni.  

 

 
Kaposvár, 2021.július 1. 
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