TÁJÉKOZTATÓ VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK
Tisztelt Vezető Tisztségviselők!

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 31.§ (1) A
felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője köteles:
a) a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal záró leltárt, valamint éves beszámolót
(egyszerűsített éves beszámolót) (a továbbiakban együtt: tevékenységet lezáró mérleg), továbbá
az eredmény felosztása után zárómérleget és adóbevallást készíteni, azokat a felszámolás kezdő
időpontját követő 30 napon belül a felszámolónak és az adóhatóságnak átadni és nyilatkozni arról,
hogy a tevékenységet lezáró mérleg, illetve az eredmény felosztása után készített zárómérleg az
adós vagyoni helyzetéről valós és megbízható képet ad, valamint nyilatkozni arról is, hogy a mérleg
elfogadása óta az adós vagyoni helyzetében milyen lényeges változások történtek,
b) a nem selejtezhető iratokról iratjegyzéket készíteni, és azt, az irattári anyagot, valamint a vagyont
leltár szerint átadni a felszámolónak legkésőbb a felszámolás kezdő időpontját követő 30 napon
belül, ugyanilyen határidővel a folyamatban lévő ügyekről, eljárásokról tájékoztatást adni, továbbá
nyilatkozni arról, hogy valamennyi vagyontárgyra, iratra vonatkozóan teljesítette az átadási
kötelezettségét,
c) a felszámolás kezdő időpontjától számított 15 napon belül a felszámolónak és az illetékes
környezetvédelmi felügyelőségnek nyilatkozatot tenni arról, hogy maradtak-e fenn olyan
környezeti károsodások, környezeti terhek, melyekből bírságfizetési vagy egyéb fizetési
kötelezettség, a károsodások, illetve terhek rendezéséhez szükséges kiadás származhat,
d) a felszámolónak tájékoztatást adni minden a 40. § (1) bekezdés a) pont tárgyát képező jogügyletről,
illetve kötelezettségvállalásról,
e) a felszámolás elrendeléséről a munkavállalókat, illetve a szövetkezeti tagokat, valamint az Mt. 270.
§-ában meghatározott szakszervezeteket, az Mt. XX. fejezete szerinti üzemi tanácsot (üzemi
megbízottat) haladéktalanul tájékoztatni,
f)

a felszámolás elrendeléséről az 57. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott követelések
jogosultjait a felszámolás kezdő időpontját követő 15 napon belül tájékoztatni,

g) a felszámoló kérésére az adós felszámolás előtti tevékenységével, a vagyontárgyak elhelyezésével
kapcsolatos tájékoztatást megadni, a felszámoló tevékenységét elősegíteni,
h) a felszámolás elrendeléséről haladéktalanul értesíteni az adós értékpapírszámláját vezető
szolgáltatót és az egyéb pénzpiaci eszközeit kezelő szolgáltatót.

Amennyiben vezető tisztségviselő a Cstv. 31. §-ban előírt kötelezettségeinek határidőben nem tesz
eleget, akkor a felszámoló a Cstv. 33. §-ban foglaltaknak megfelelően köteles eljárni.

A Cstv. 33.§ (1) bekezdés szerint: „(1) A bíróság 2.000.000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja a
gazdálkodó szervezet vezetőjét, aki a 31.§-ban foglalt kötelezettségét elmulasztotta, vagy azt késedelmesen
teljesíti, valótlan adatokat közölt, a felszámolóval való együttműködési kötelezettségét nem teljesíti. A bírság
akkor is kiszabható, ha a vezető már nem áll az adósnál munkaviszonyban, munkavégzési kötelezettséggel
járó egyéb jogviszonyban, tagsági viszonyban, vagy vezetői tisztségviselői (cégvezetői) minősége megszűnt.
[...]”
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A Cstv. 33.§ (4) bekezdés szerint: „A felszámoló a tudomására jutott bűncselekményt – ha az elkövető ismert,
annak megjelölésével – köteles az eljárás lefolytatására illetékes hatóságnak írásban bejelenteni.”

Amennyiben a vezető tisztségviselő a Cstv. 31. §-ban írt kötelezettségeinek nem tesz eleget, elköveti
a Btk. 403. § (1) bekezdés szerinti a számvitel rendjének megsértése bűntettet.

A vagyoni hányad rosszhiszemű átruházása miatti felelősség megállapítása
a Cstv. 63/A. § szakasz szerint:

63/A. § Amennyiben az adósnak – a bíróság által jóváhagyott közbenső mérleg (egyszerűsített eljárás
esetén pedig a bíróság által jóváhagyott vagyonfelosztási javaslat szerint) – a jegyzett tőkéjének 50%-át
meghaladó mértékű tartozása van, a hitelező vagy az adós képviseletében a felszámoló kereseti
kérelmére a bíróság megállapítja, hogy a felszámolási eljárás megindítását megelőző három éven
belül részesedését átruházó, többségi befolyással rendelkező volt tag (részvényes) korlátlanul felel
az adós ki nem elégített kötelezettségeiért, kivéve, ha bizonyítja, hogy a részesedés átruházásának
időpontjában az adós még fizetőképes volt, a tartozás felhalmozódása csak ezt követően következett
be, vagy az adós ugyan fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben volt vagy nem volt fizetőképes,
de a tag (részvényes) az átruházás során jóhiszeműen és a hitelezők érdekeinek figyelembevételével
járt el. A felszámoló az ilyen jogügyletre vonatkozó információkról köteles a hitelezői választmányt, a
hitelezői képviselőt vagy a hozzá forduló hitelezőket tájékoztatni. A keresetet legkésőbb a felszámolási
eljárás jogerős lezárásáról hozott határozat Cégközlönyben való közzétételét követő 90 napos jogvesztő
határidőn belül lehet benyújtani.

Kérjük a fenti tájékoztatás tudomásulvételét és szíves közreműködésüket!
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