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Általános tájékoztató a felszámolási eljárás alá került társaságok képviselőinek a
Csődtörvényben foglalt kötelezettségeik teljesítéséhez.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a felszámolási eljárás alá került gazdálkodó szervezet
vezetője köteles a többször módosított 1991. évi XLIX. törvény 31.§-ban foglaltaknak
maradéktalanul eleget tenni.
A volt képviselő köteles a társaság teljes körű iratanyagát a felszámoló rendelkezésére bocsátani,
különös tekintettel az alábbiakra.
Az ügyvezető (képviselő) – többek között – köteles:
1. A felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal tevékenységet lezáró mérleget, (az éves
beszámolóra, illetve az egyszerűsített mérlegre vonatkozó értékelési előírások
figyelembe vételével) záró leltárt, záró adóbevallást (adó, járulék, iparűzési adó)
készíteni és azt 30 napon belül a felszámolónak, illetve az adóhatóságnak átadni. Át kell
adni a felszámolónak a mérleget alátámasztó tételes főkönyvi kivonatot, leltárakat, a
követelések és a kötelezettségek pontos listáját. (A leltárak kiterjednek az eszközökre, a
készletekre és a követelésekre.)
2. A vevőkövetelések leltárának alátámasztására csatolni kell a követelések teljes körű
dokumentációját (szerződések, teljesítés igazolások, számlák, az üggyel kapcsolatos
teljes körű levelezés.)
3. Csatolni kell az engedményezési szerződéseket, tartozás átvállalási szerződéseket,
zálogszerződéseket.
4. Csatolni kell a végrehajtási eljárásokban keletkezett foglalási jegyzőkönyveket.
5. Csatolni kell a bérleti, lízing- és vagyonbiztosítási szerződéseket, az ingatlanokról a
tulajdoni napokat.
6. Nyilatkozni kell arról, hogy a mérleg elfogadása óta az adós vagyoni helyzetében milyen
lényeges változások történtek.
7. A korábbi két év mérlegeit és részletes főkönyvi kivonatait, adóhatósági határozatokat át
kell adni.
8. Iratjegyzék alapján át kell adni az iratokat, külön megjelölve a titkos és nem selejtezhető
minősítésű iratokat.
9. Nyilatkozni kell arról, hogy valamennyi vagyontárgyra, iratra vonatkozóan teljesítette az
átadási kötelezettségét.
10. Tételes tájékoztatást kell adni a folyamatban lévő ügyekről, szerződésekről, dolgozókról,
munkajogi állományban lévőkről.
11. Tételes nyilvántartást kell átadni a volt alkalmazottakról, mellékelve a munkaügyi
tasakokat (munkaszerződés, táppénz nyilvántartás, stb.), valamint a TB részére átadott
nyilatkozatok (TENYI, NYENYI, stb. lapok) és igazolások.
12. A felszámolás elrendeléséről a felszámolás kezdő időpontját követő 15 napon belül
tájékoztatni kell az 57.§. (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott követelések
jogosultjait, vagyis azokat a jogosultakat, akiket a gazdálkodó szervezetet terhelő
tartásdíj, életjáradék, bányászati kereset-kiegészítés, továbbá a mezőgazdasági
szövetkezet tagja részére a háztáji föld, vagy termény helyett adott pénzbeni juttatás
jogcíméből eredő fizetési kötelezettség élete végéig megillet.
13. A szervezet megalapításával kapcsolatos dokumentumokat, cégiratokat, cégkivonatot, a
Szervezeti és Működési Szabályzatot és a Kollektív Szerződést szintén át kell adni a
felszámolónak.

14. Haladéktalanul intézkedni kell arról a tájékoztatásról, mely a felszámolás elrendeléséről
a munkavállalókat, illetve a szövetkezeti tagokat, valamint az MT. 18.§-ában
meghatározott szakszervezeteket, az üzemi tanácsot (üzemi megbízottat) illeti.
15. Nyilatkozni kell a felszámolás kezdő napját követő 15 napon belül a környezetvédelmi
felügyelőségnek és a felszámolónak, hogy a tevékenységből maradtak-e fenn olyan
környezeti károsodások, terhek, melyeket a későbbiek folyamán rendezni kell, illetve,
amelyekből kötelezettség származhat.
16. Külön tájékoztatást kell adni, hogy a felszámolás elrendelése iránti kérelem bíróságra
érkezését megelőző
- öt éven belül és azt követően került-e megkötésre az adós vagyonának csökkenését
eredményező szerződés,
- két éven belül és azt követően került-e megkötésre olyan szerződés, melynek tárgya az adós
vagyonából történő ingyenes elidegenítés, illetve a vagyont terhelő ingyenes kötelezettség
vállalás, vagy feltűnően aránytalan értékkülönbözettel megkötött jogügylet,
- 90 napon belül és azt követően megkötött szerződés, melynek tárgya egy hitelező előnyben
részesítése, fennálló szerződésnek a hitelező javára történő módosítása vagy biztosítékkal nem
rendelkező hitelező számára biztosíték nyújtása.
17. Valamennyi szerződést át kell adni, amelyet a felszámolás kezdete előtti két évben
kötöttek.
18. Át kell adni a házipénztárt napi pénztárjelentéssel, a bankszámla szerződéseket, az aláíró
kartont, az utolsó bankkivonatot, a pecséteket listával, az alapító okiratokat és azok
módosításait, az utolsó cégkivonatot, és a három hónapnál nem régebbi tulajdoni
lapokat.
19. Minden olyan iratot és információt, amely az eljárás korrekt lefolytatásához szükséges és
fontos lehet.
20. Kérjük szíves nyilatkozatát, hogy van-e a társaságnak telephely engedélye, egyéb, a
tevékenység folytatásához szükséges engedélyei, ha igen, kérjük mellékelni.
21. Kérjük megadni a találmányi, szabadalmi oltalommal rendelkező termékek, technológiák
leírását.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a gazdálkodó szervezet nyilvántartásai, illetve a
könyvvezetés hiányosságai miatt a felszámolási eljárás az általános szabályok szerint
technikailag lebonyolíthatatlan, úgy a felszámolónak egyszerűsített felszámolási eljárást
kell kezdeményezni.
Felhívjuk figyelmét, hogy a felszámoló kérésére köteles az adós felszámolás előtti
tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást megadni, és a felszámoló tevékenységét
elősegíteni!
Felhívjuk továbbá figyelmét a hatályos Csődtörvény 31. §-ában előírt kötelezettség
teljesítésének betartására, mivel azok elmaradásának jogi következményei közvetlenül
érintik a gazdálkodó szervezet vezetőjét!
A vezetőt a felszámolás kezdő időpontját megelőző évben felvett bevétele 50%-áig, vagy – ha
a vezető bevétele nem állapítható meg – kétmillió forintig terjedő bírsággal sújthatja a
bíróság.
Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, hogy a felszámolás kezdő időpontjától jognyilatkozatot
a gazdálkodó szervezettel kapcsolatosan csak és kizárólag csak a felszámoló tehet.

