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1. A gazdálkodó szervezetek meghatározása 
 
 
A csőd-és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi 
XLIX. törvény utolsó átfogó novelláját követően1 
gazdálkodó szervezetnek tekinthető a gazdasági 
társaság, a közhasznú társaság, az ügyvédi iroda, a 
közjegyzői iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a 
végrehajtói iroda, az európai részvénytársaság, a 
szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövet-
kezet, a vízgazdálkodási társulat (a víziközmű-
társulat kivételével), az erdőbirtokossági társulat, az 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magán-
nyugdíjpénztár, az egyéni cég, az egyesülés, ideértve 
az európai gazdasági egyesülést is, az európai 
területi együttműködési csoportosulás, a sport-
egyesület, valamint mindazon jogi személyek vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságok, amelyek fő érdekeltségeinek központja a 
Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 
1346/2000/EK rendelete alapján az Európai Unió 
területén található. Ergo ezen gazdasági egységek 
lehetnek a csőd – és a felszámolási eljárás alanyai.  
 
 
 
 
 
A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén – 
ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó 
jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz – 
végelszámolásnak van helye, azonban jogszabály 
cégnek nem minősülő szervezet végelszámolása 
esetén is előírhatja a végelszámolási eljárás 
szabályainak a megfelelő alkalmazását. Végelszá-
molásra a cég legfőbb szervének elhatározása 
alapján vagy a cégbíróság törvényességi felügyeleti 
eljárásban hozott határozata alapján (kényszer-
végelszámolás) kerülhet sor. 
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The Problems of the Environmental 
Regulation Connected to the Business 

Organisations under Termination 
 
 
1. The determination of business 
organisations 
 
After the last comprehensive novel of Act XLIX 
of 1991 on bankruptcy and liquidation 
proceedings1 the followings are considered as a 
business organisation: business associations, 
public-benefit organizations, law offices, notaries’ 
offices, patent practitioners offices, court bailiff’s 
offices, European public limited liability 
companies, cooperative societies, housing 
cooperatives, European cooperative societies, 
water management companies (with the 
exception of public utility water works 
associations), forest management associations, 
voluntary mutual insurance funds, private 
pension funds, sole proprietorships and 
groupings, including European economic interest 
groupings, European groupings of territorial 
cooperation, sports clubs, and all legal persons 
and unincorporated business associations who 
have their center of main interests within the 
territory of the European Union according to 
Council Regulation 1346/2000/EC on insolvency 
proceedings. Ergo these economic entities can be 
the subject(s) of bankruptcy and liquidation 
proceedings. 
 
In the case of termination a company without 
successor – if the company is not insolvent, and 
the law related to the company does not contain 
different provisions – happen winding-up 
proceedings. However, the law can prescribe the 
appropriate application of the rules of winding-up 
proceedings in case of winding-up of an 
organisation, which is not considered as 
company. If the winding-up proceedings comes, 
it can happen only by the decision of the main 
organ of the company or the decree of the 
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A gazdálkodó szervezetek tevékenységétől függő 
tényező első sorban, hogy maradnak-e fenn a 
tevékenység megszűnését követően környezeti 
károk, értelemszerűen a releváns környezeti károkra 
fókuszálva. A teljes tevékenységi körök listáját 
azonban már nem célszerű a cégbírósági 
nyilvántartásban – a Cégjegyzékben – keresni a 
Cégtörvény módosítása óta, hanem az adóhatósági 
nyilvántartást kell áttekinteni.2 Egyértelmű, hogy 
mind a felszámolási eljárás, mind a végelszámolás 
során a fennmaradó és vizsgálandó környezeti 
terhek – tipikusan – a rendelkezésre álló vagyonból 
kerülhetnek ki. Tekintettel arra, hogy a gazdálkodó 
szervezet vezetője az eljárások megindítása előtt a 
társaság és/vagy cég vagyonával önálló jogkörrel 
rendelkezik – figyelemmel a tagok vagy 
részvényesek akaratára –, így az esetleges kínos 
környezetvédelmi vizsgálatot az előzetes 
értékesítéssel elkerülheti akként, hogy az eljárás 
megindítása előtt adásvételi vagy más szerződés 
keretében értékesíti a környezeti teherrel érintett 
vagyontárgyat, mely ezt követően már nem lesz az 
adott megszüntetési eljárás során vizsgálandó. 
Egyértelműen célszerűnek mutatkozna azon 
jogszabályi kiegészítés, mely arra fókuszálna, hogy a 
végelszámolás vagy felszámolási eljárás hatálya alá 
tartozó gazdálkodó szervezetek a korábbi, már 
tulajdonukban nem álló – elsősorban – ingatlanok 
környezetterheléséről is nyilatkozatot lennének 
kötelesek tenni. Ennek hiányában fennállhat az a 
veszély, hogy egy súlyos környezeti teherrel érintett 
ingatlan folyamatos továbbértékesítése esetén a 
tényleges szennyező már hosszú ideje a 
cégnyilvántartásból törölt gazdálkodó szervezet.    
 
 
 
 
 
2. A vállalkozások megszűnése felszámolás és 
végelszámolás útján 
 
2.1. Felszámolási eljárás 
 
A hatályos felszámolásról rendelkező joganyag3 
szerint a felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek 

Registry Court ordered in legality supervision 
procedure (compulsion- winding-up proceeding). 
 
The factor depending on the activities of business 
organisations firstly is that, environmental 
damages remain or not after the termination of 
the activity, focusing on the relevant 
environmental damages. However, it has not 
been subservient to look for the complete list of 
the activities at the register of the Registry Court 
– Company Registry – since the modification of 
the Company Act, but it has to be reviewed the 
tax authority register.2 It is understandable that 
the remaining and testing environmental burdens 
can – typically – come from the available assets 
during liquidation proceedings and winding-up 
proceedings. Considering that, the leader of a 
business organisation has independent power on 
the property of the company and/or the firm 
before the initiation of the proceedings – taking 
note of the members’ and shareholders’ will –; 
therefore, they can avoid the possible awkward 
environmental examination with the preliminary 
sale in a way that they sell the assets with 
environmental burden within contract of 
purchase or other contract before the initiation of 
the proceedings. Then this will not be examined 
during the given termination proceedings. Clearly, 
it would be subservient the legal complement, 
which would focus on the followings: the 
business organisations – under the force of 
liquidation proceedings or winding-up 
proceedings – are obliged to make a statement 
about the environmental pressures of the real 
estates, which have not been in their property yet.  
In lack of this, it can have danger – in the case of 
continuous resale of a real estate with serious 
environmental burden – the actual pollutant is 
the business organisation, which has been 
cancelled from the Company Register for a long 
time.  
 
2. The termination of business enterprises in 
the way of liquidation and winding-up  
 
2.1. Liquidation proceedings 
 
According to the legal documentation,3 
`liquidation proceedings´ shall mean the 
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célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli 
megszüntetése során a hitelezők a csődtörvényben 
meghatározott módon kielégítést nyerjenek. 
 
 
A felszámolási eljárás az adós fizetésképtelensége 
esetén a csődegyezség meghiúsulása vagy 
törvénytelen volta esetén hivatalból, vagy az adós, a 
hitelező vagy a végelszámoló kérelmére vagy a 
cégbíróság értesítése alapján, továbbá a 
büntetőügyben eljáró bíróság értesítése alapján 
folytatható le. 
 
A felszámolás elrendeléséről a bíróság értesíti 
többek között a környezetvédelmi hatóságot is,4 így 
a felügyelőségnek tudomása lesz a megindult 
felszámolási eljárásról. A felszámolás alatt álló 
gazdálkodó szervezet vezetője köteles ezen 
túlmenően – más feladatai mellett – 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.  
 
 
A Csődtörvény módosítását követően5 a bíróság az 
adott gazdálkodó szervezettől a felszámolás kezdő 
időpontját megelőző évben felvett bevételének 
50%-áig vagy – ha a vezető bevétele nem 
állapítható meg – 2 000 000 forintig terjedő 
pénzbírsággal sújthatja a gazdálkodó szervezet 
vezetőjét, aki a fenti kötelezettségének nem tesz 
eleget vagy azt elmulasztotta, vagy azt 
késedelmesen teljesíti, valótlan adatokat közölt, a 
felszámolóval való együttműködési kötelezettségét 
nem teljesíti. Más kérdés, hogy a jogalkotó a 
gazdálkodó szervezet melyik korábbi vezetőjére 
gondol, amikor a felszámoló kirendelését követően 
a vezetői státusz lényegében megszűnik, így nem 
derül ki a jogszabály szövegéből, hogy a 
felszámolást közvetlenül megelőző vezető, vagy a 
korábbiak is – esetleg egy éven belül – is alanyai 
lehetnek a szankciónak. A bírság akkor is 
kiszabható, ha a vezető már nem áll az adósnál 
munkaviszonyban, munkavégzési kötelezettséggel 
járó egyéb jogviszonyban, tagsági viszonyban, vagy 

proceedings aimed to provide satisfaction, as laid 
down in Bankruptcy Act, to the creditors of an 
insolvent debtor upon its winding-up without 
succession. 
 
Liquidation proceedings shall be conducted in the 
event of insolvency of the debtor: ex officio in 
the case of no composition is arranged, or if the 
arrangement fails; upon request by the debtor, the 
creditor or the receiver; or upon receipt of notice 
from the court of registry upon receipt of notice 
from a criminal court. 
 
The court shall notify the following bodies when 
ordering liquidation4 the environmental 
protection authority, so the authority knows 
about the started liquidation proceedings. The 
leader of the liquidated business organisation 
provides a statement (besides his/her other 
duties) to the liquidator and the competent 
environmental protection agency within fifteen 
days from the time of the opening of liquidation 
proceedings as to whether there are any 
environmental damages or environmental hazards 
remaining that may result in penalties or other 
payment obligations, and expenses connected 
with the cleanup of such damage. 
 
After the modification of the Bankruptcy Act,5 
the head of an economic operator may be subject 
to a fine of up to 50 per cent of his income 
received from the economic operator in question 
in the year preceding the time of the opening of 
liquidation proceedings, or up to 2,000,000 
forints if his income cannot be determined, for 
any breach of the obligations defined above 
mentioned or for any failure to comply with such 
obligations in due time, for providing any false 
information or for his failure to cooperate with 
the liquidator. It is another question, the 
legislative person thinks of which former leader 
of the economic operator, when the leader-status 
essentially is terminated after the secondment of 
the liquidator. Therefore, it can not be known 
from the legislation text, the leader – who is 
directly the last leader before the liquidation, or 
the formers, too – perhaps within one year – can 
be the subjects of the sanction. The fine may be 
imposed even if the said person is no longer in 
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vezetői tisztségviselői (cégvezetői) minősége 
megszűnt. A kérdés ebben az esetben is az, hogy 
mikori megszűnési időpont a releváns. Ha a 
gazdálkodó szervezet vezetője a fenti kötelezett-
ségeit, továbbá a felszámolóval való együttmű-
ködési kötelezettségét nem teljesíti, a felszámoló az 
iratokat a bírósági végrehajtásról szóló6 törvény 
szerinti végrehajtói kézbesítés útján is eljuttathatja. 
 
 
 
 
A Csődtörvény további rendelkezése szerint a 
hitelező vagy – az adós nevében – a felszámoló a 
felszámolási eljárás ideje alatt keresettel kérheti a 
bíróságtól annak megállapítását, hogy azok, akik a 
gazdálkodó szervezet vezetői voltak a felszámolás 
kezdő időpontját megelőző három évben, a 
fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövet-
keztét követően ügyvezetési feladataikat nem a 
hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján látták 
el, és ezáltal a gazdálkodó szervezet vagyona 
csökkent, vagy a hitelezők követeléseinek teljes 
kielégítését meghiúsították, vagy elmulasztották a 
környezeti terhek rendezését. Ha többen közösen 
okoztak kárt, felelősségük egyetemleges. A 
fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövet-
kezte az az időpont, amelytől kezdve a gazdálkodó 
szervezet vezetői előre látták vagy ésszerűen előre 
láthatták, hogy a gazdálkodó szervezet nem lesz 
képes esedékességkor kielégíteni a vele szemben 
fennálló követeléseket.  
 
 
A társasági jogi rendelkezéssel összhangban a 
törvény megteremti a gazdálkodó szervezet 
vezetőinek a hitelezőkkel szembeni, magánvagyo-
nukra is kiterjedő – polgári jogi – felelősségét arra 
az esetre, ha a fizetésképtelenséggel fenyegető 
helyzet bekövetkeztét követően ügyvezetési 
feladataikat nem a hitelezők érdekeinek 
elsődlegessége, illetve a környezeti terhek 
rendezésének kötelezettsége alapján látták el, és 
ezáltal a társasági vagyon csökkent. 
 
 
Más kérdés, hogy hogyan lehet elvárni egy 
felszámolás alatt álló cég vezetőjétől, hogy maga 
jelentse be, hogy az adott társaságnál bírságfizetési 

the employment of or under any work-related 
contractual relationship with the debtor, or is no 
longer a member, executive officer or director of 
the debtor. In this case, the question is also that 
what termination time is relevant. In the event if 
the head of the economic operator fails to 
discharge his obligation defined above mentioned 
and/or fails to cooperate with the liquidator, the 
liquidator shall have the right to have the 
documents delivered by a court bailiff in 
accordance with Judicial Enforcement.6 

 
According to the other provisions of the 
Bankruptcy Act, any creditor or the liquidator – 
in the debtor’s name – may bring action during 
the liquidation proceedings in court to establish 
that the former executives of the economic 
operator failed to properly represent the 
preferential rights of creditors in the span of 
three years prior to the opening of liquidation 
proceedings in the wake of any situation carrying 
potential danger of insolvency, in consequence of 
which the economic operator’s assets have 
diminished, or that they prevented to provide full 
satisfaction for the creditors’ claims, or failed to 
carry out the cleaning up of environmental 
damages. If damage is caused by several persons 
together their liability shall be joint and several. A 
situation is considered to carry potential danger 
of insolvency as of the day when the executives 
of the economic operator were or should have 
been able to foresee that the economic operator 
will not be able to satisfy its liabilities when due. 
 
Harmony with the corporate law provision, the 
law creates, for the leaders of the business 
organisation, the – civil law – responsibility 
expanded also their personal property against the 
creditors; in the case after happening the treat of 
insolvency, they did not supply their management 
duties by the primary interests of the creditors or 
they did not supply it by the obligation of the 
satisfaction of the environment hazards, so the 
property of the corporate is decreased (wrongful 
trading). 
 
Another question, how it can be excepted from a 
leader of a liquidated company is that he/she 
reports himself/herself, that at the given 
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kötelezettség fog keletkezni, még ha ez a személy 
adott esetben maga a felszámoló. Ugyancsak irreális 
törvényi rendelkezés, hogy a hitelezői érdekek 
figyelembevételére úgy kötelezik a gazdálkodó 
szervezetek vezetőit, hogy nincs is egységes 
hitelezői érdek, hiszen azok is rangsoroltak.7 A 
Csődtörvény 57. § határozza meg, hogy a 
gazdálkodó szervezetnek a felszámolás körébe 
tartozó vagyonából a tartozásokat milyen sorrend 
figyelembevételével kell kielégíteni. Ebben az 
esetben tehát a hitelezők más-más csoportba 
nyernek besorolást, az egyik hitelező követelése 
megelőzi a másik hitelező követelését, így az 
érdekük sem lehet egységes. Ekkor tehát kérdéses, 
hogy az adott gazdálkodó szervezet vezetője melyik 
hitelezői érdekre legyen figyelemmel. 
 
 
 
Egyebekben a felszámoló a felszámolási eljárás alatt 
köteles gondoskodni az adós vagyonának 
megóvásáról, megőrzéséről, különösen a 
környezetvédelmi, természetvédelmi és műemlék-
védelmi követelmények betartásáról, a felszámolás 
kezdő időpontját megelőző időszakból eredő, 
bizonyított környezeti károsodások, környezeti 
terhek olyan rendezéséről, amely az eljárás során a 
környezeti károsodások, illetve terhek elhárítását, 
megszüntetését, illetve a vagyontárgyaknak a 
környezeti terhekkel történő értékesítését is jelenti.  
 
 
 
A természetvédelmi oltalom alatt álló területek, 
valamint a műemlékek értékesítése esetén a 
környezetvédelemért felelős minisztert mindenki 
mást megelőzően illeti meg az elővásárlási jog. Az 
elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános 
értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a 
véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik 
vételi szándékáról. 
 
A felszámolás költségei között a felszámolás kezdő 
időpontja után az adós gazdasági tevékenységének 
ésszerű befejezésével, továbbá vagyonának 
megőrzésével kapcsolatos költségei, a – ideértve a 
környezeti károsodások és terhek rendezésének 
költségeit is – egy szinten szerepelnek a polgári jogi 
jogviszonnyal összefüggésben felmerült kiadások-

company will occur penalty, even if this person is 
the liquidator himself/herself in the given 
situation. Indeed, an unfounded statutory 
provision is that the leaders of the business 
organisations are obliged to take note of the 
creditor-interests in a way, when there is not 
uniform creditor-interest, but these are also 
classified.7 The § 57 of Bankruptcy Act 
determines the business organisation has to take 
note of which order to settle the debts from its 
property belonging to the liquidation-circle. In 
this case, the creditors get classifications in other 
and other groups; one creditor’s demand 
precedes the other creditor’s demand, so their 
interests can not be uniform. Therefore, it is 
questionable, the leader of the given business 
organization takes note of which creditor’s 
interest. 
 
In other cases, in the process of liquidation the 
liquidator shall provide for the protection and 
safeguarding of the debtor’s assets; furthermore, 
the observation of regulations concerning 
environmental protection, nature conservation 
and protection of historical monuments, to 
provide a solution for any damage and 
contamination of the environment that of which 
is proven to originate from before the time of the 
opening of liquidation proceedings by way of 
cleaning up the damage or contamination during 
the proceedings, or by selling the assets in 
question in their state of contamination. 
 
In the case of sale of areas under nature 
conservation and of historic buildings, the 
minister in charge of environmental protection 
shall have the right of first refusal before every 
other person. The person holding the right of 
first refusal shall exercise this right at public 
auctions by declaring his intention of purchase 
when the final purchase price is determined. 
 
Costs in connection with the rational termination 
of the debtor’s business operations incurred 
following the time of the opening of liquidation 
proceedings, furthermore, the costs in connection 
with the protection of his assets, including the 
costs of cleanup of any environmental damage 
and contamination, the expenses incurred upon 
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kal, valamint az adósnak a hiteltartozásaival, adó- és 
járulékfizetési (ideértve az egészségügyi hozzá-
járulást is), kártérítési kötelezettségeivel. A 
felszámolási eljárás alatt a felszámoló 
megrendelésére elkészített környezeti állapotvizsgá-
latból eredő költség felszámolási költségnek 
minősül, és azt olyan követelésként kell 
nyilvántartani, amelyet az esedékességkor kell 
kielégíteni.8 

 
 
 
 
 
A felszámolási eljárások kapcsán a Legfelsőbb 
Bíróság kifejti,9 hogy a felszámolási eljárásban a 
környezetvédelmi felügyelőségek ügyfélként nem 
vehetnek részt; a környezet-, a természet- vagy a 
műemlékvédelmi követelmények megsértésével 
kapcsolatos környezetvédelmi hatósági határozatok 
végrehajtása iránt kell csak intézkedniük a 
felszámolási eljárást folytató bíróságoknak, ha a 
határozatok alapjául szolgáló magatartás vagy 
mulasztás az adós terhére róható. Hasonlóan bírói 
jogértelmezés eredménye,10 hogy ha a  környezeti 
terhek rendezésére az adós vagyona nem nyújt 
fedezetet, a felszámolónak a bíróságnál egyszerű-
sített felszámolást kell kezdeményeznie. Az adós 
vagyonának hiányában nem a felszámoló 
kötelezettsége, hogy saját költségére gondoskodjon 
a környezeti terhek rendezéséről.11 

 
 
 
 
2.2. Egyszerűsített felszámolás  
 
Noha a felszámolási eljárások jelentős százaléka12 
egyszerűsített felszámolásként folyik, a Csőd-
törvény meglehetősen szűkszavúan13 csupán akként 
rendelkezik, mely szerint ha az adós vagyona a 
várható felszámolási költségek fedezetére sem 
elegendő, vagy a nyilvántartások, illetőleg a 
könyvvezetés hiányai miatt a felszámolási eljárás az 
általános szabályok szerint technikailag lebonyolít-
hatatlan, a felszámoló a hitelezői igényt bejelentett 
hitelezőket (a választmányt) tájékoztatja arról, hogy 
egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kíván a 
bírósághoz benyújtani. Egyúttal felhívja a 

entering into the civil relationships referred to in, 
as well as the credit debts, tax and contribution 
payment (including employers’ health-care 
contributions) and compensation obligations of 
the debtor arising due to business operations 
after the opening of liquidation, with the 
exception of the taxes to be paid from profits. 
During the liquidation proceedings, the cost 
arising from the environment condition-
examination by the order of delivering of the 
liquidator is deemed as a liquidation cost, and it 
has to be registered such a requirement that has 
to satisfy the due date.8 

 
The Supreme Court construes in connection with 
the liquidation proceedings that the 
environmental protection authorities can not 
participate as a client in the liquidation 
proceedings;9 the courts, which conduct the 
liquidation proceedings, only have to order the 
enforcement of the official resolutions on 
environment protection in connection with the 
violate of the environmental protection, nature 
conservation or protection of the historical 
building requirements if the behaviour or default, 
which gives the basis of the resolutions, can 
impute to the part of the debtor. Similarly result 
of judicial construction of law that,10 in the case 
of the debtor’s property does not give a cover for 
the satisfaction of the environment hazards, the 
liquidator has to initiate simplified proceedings at 
the court. The lack of the debtor’s property, there 
is not the liquidator’s obligation to satisfy the 
environment hazards by his/her own cost.11 

 
2.2. Simplified liquidation  
 
While the liquidation proceedings’ notable 
percent12 goes as a simplified proceedings, 
Bankruptcy Act rather laconic,13 only disposes, if 
the debtor’s available assets are insufficient even 
to cover the expected liquidation expenses, or the 
liquidation proceedings are technically non-
executable according to the general provisions 
due to discrepancies and deficiencies in the 
records and/or in the books, the liquidator shall 
inform the creditors having registered claims (the 
select committee) concerning his intention to file 
with the court a petition for simplified 
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hitelezőket, hogy ha tudomásuk van az adós bárhol 
fellelhető vagyonáról, illetve segítséget tudnak 
nyújtani az eljárás rendes szabályok szerinti 
lebonyolításához, azt jelentsék be. A felszámoló – 
az adós gazdálkodó szervezet nyilvántartásai, illetve 
a könyvvezetés hiányosságai esetén – az adós 
gazdálkodó szervezet vezetőjét felhívja arra, hogy 
amennyiben a gazdálkodó szervezet nyilván-
tartásainak, illetve könyvvezetésének hiányosságait 
nem pótolja, egyszerűsített felszámolási eljárást fog 
kezdeményezni. 
 
Amennyiben a felhívás eredménytelen, és az eljárás 
a felszámolási eljárás általános szabályai szerint nem 
folytatható le, a felszámoló erről írásbeli jelentést 
készít, és kérelmet, illetve javaslatot nyújt be a 
bíróságnak az adós vagyonának, illetve be nem 
hajtott követeléseinek a hitelezők közötti 
felosztására. A bíróság a jelentés és a beérkezett 
észrevételek, kifogások alapján végzéssel rendeli el 
az adós vagyonának, illetve be nem hajtott 
követeléseinek a hitelezők közötti felosztását, 
valamint az adós megszüntetését.  
 
 
 
 
2.3. Végelszámolási eljárás 
 
A Cégtörvény14 szerint a cég jogutód nélkül történő 
megszűnése esetén – ha a cég nem fizetésképtelen, 
és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést 
nem tartalmaz – végelszámolásnak van helye. 
Végelszámolásra a cég legfőbb szervének 
elhatározása alapján vagy a cégbíróság 
törvényességi felügyeleti eljárásban hozott 
határozata alapján (kényszer-végelszámolás) 
kerülhet sor. A végelszámolás nem határozható el a 
cég fizetésképtelenségét megállapító végzés 
kézhezvételét követően, a felszámolás elrende-
lésével pedig a folyamatban lévő végelszámolás 
megszűnik.15 

 
 
A cég legfőbb szerve végelszámolóvá bárkit 
megválaszthat, ha az a vezető tisztségviselővel 
szemben támasztott követelményeknek megfelel, és 
a megbízatást elfogadja.16 Tipikus azonban az, hogy 
a társaság korábbi vezető tisztségviselője lesz a 

liquidation. Furthermore, he is required to advise 
the creditors to surrender any information they 
may have concerning any concealed assets of the 
debtor, or to notify the liquidator if they are able 
to render assistance for carrying out the 
proceedings under ordinary rules.  
 
 
 
 
 
 
In the event of non-compliance with the 
liquidator’s request, and if the proceedings cannot 
be executed according to the general rules of 
liquidation proceedings, the liquidator shall draw 
up a report in writing thereon, and shall submit a 
petition, or recommendation to the court for 
having the debtor’s assets, and outstanding claims 
distributed among the creditors. The court shall 
weigh the report and the remarks and complaints 
received, and shall adopt a ruling for the 
distribution of the debtor’s assets and 
outstanding claims among the creditors 
accordingly, and shall order the termination of he 
debtor.  
 
2.3. Dissolution proceedings 
 
According to Company Act,14 a company – if not 
insolvent and unless otherwise provided by the 
relevant regulations – may be wound up without 
succession by way of dissolution proceedings. 
Dissolution proceedings may be opened by 
decision of the supreme body of the company or 
by decision of the competent court of registry 
adopted in judicial oversight proceedings 
(involuntary dissolution). Dissolution proceedings 
may not be opened after a ruling declaring the 
company insolvent is delivered. Dissolution 
proceedings15 in progress shall be terminated 
when the company is ordered to go into 
liquidation. 
 
The company's supreme body may elect any 
person to serve as the receiver, if in conformity 
with the requirements set out for the executive 
officer, and if this person accepts16 the 
assignment. However, it is typical that the 
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végelszámoló.17 Végelszámolóvá a feladat ellátására 
alkalmas jogi személy vagy jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaság is választható. A jogutód nélküli 
megszűnését elhatározó cég a végelszámoló 
megválasztásakor a végelszámoló díjazásáról, illetve 
a feladat ellátásának ingyenességéről is rendelkezik.  
 
 
 
 
Ha a végelszámoló nem természetes személy, a 
Csődtörvényben előírt összeférhetetlenségi és 
alkalmassági feltételeknek annak kell megfelelnie, 
akit a szervezet a végelszámolási feladatok ellátására 
kijelöl. A végelszámoló az ilyen tisztséget betöltő 
személytől elvárható fokozott gondossággal, a 
végelszámolás alatt álló cég, valamint a hitelezők 
érdekeinek szem előtt tartásával köteles eljárni. A 
kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért a 
polgári jogi felelősség általános szabályai szerint 
felel. Ha a végelszámolás alatt álló cég felszámolás 
alá kerül, és megállapítható, hogy a végelszámoló 
alapos ok nélkül késlekedett a felszámolási eljárás 
kezdeményezésével, vagy nem tett meg mindent a 
hitelezők veszteségeinek csökkentése, illetve a 
környezeti károk mérséklése a kármentesítés 
érdekében vagy egyes hitelezőket mások rovására 
előnyben részesített, a felszámoló vagy a hitelezők 
keresetére a bíróság arra kötelezi a végelszámolót, 
hogy a cég vagyonához a károkozás összege 
mértékéhez igazodó tőke-hozzájárulást teljesítsen. 
A bíróság ebben az esetben a végelszámoló díját 
részben vagy egészben megvonhatja. A cégbíróság 
a végelszámolás megindításáról végzést hoz, 
amelyet a Cégközlönyben közzétesz. 
 
 
 
 
 
 
A végelszámoló a végelszámolás közzétételétől 
számított tizenöt napon belül – szükség szerint – 
értesíti a végelszámolás megindításáról – többek 
között – az illetékes környezetvédelmi 
felügyelőséget arról, hogy maradtak-e fenn olyan 
környezeti károsodások, környezeti terhek, 
melyekből bírságfizetési vagy egyéb fizetési 
kötelezettség, a károsodások elhárításához, illetve 

previous executive officer of the company 
becomes the winding-up person.17 A suitable legal 
person or a business association lacking the legal 
status of a legal person may also be elected to 
serve as the receiver. The resolution on the 
termination of corporate existence without 
succession shall also provide for the receiver's 
remuneration, or shall assign the receiver to 
discharge these duties on a voluntary basis. 
 
If the receiver is not a natural person, the 
requirements in terms of qualifications and 
conflict of interest laid down in the Bankruptcy 
Act shall apply to the organization, shall apply to 
the person this organization has appointed to 
conduct the dissolution proceedings. The receiver 
shall exercise special care as generally expected 
from persons in such positions, serving the best 
interests of the company undergoing dissolution 
and the interests of creditors. The receiver shall 
be held liable in accordance with the general 
provisions of civil law for damages caused by any 
breach of his obligations. If a company 
undergoing dissolution is ordered to go into 
liquidation, and it is established that the receiver 
delayed without proper cause to initiate the 
liquidation proceedings, or did not use all means 
within his power to reduce the losses of creditors 
or to mitigate environmental damages and to 
assist in the cleanup efforts, or provided 
preferential treatment to certain creditors to the 
detriment of others, at the request of the 
liquidator or the creditors the court shall order 
the receiver to make a capital contribution to the 
company consistent with the extent of the 
damage. In these cases the court may deprive the 
receiver of his fee in whole or in part. The Court 
of Registry shall deliver a ruling ordering the 
opening of dissolution proceedings, and shall 
publish it in the Company Gazette. 
 
The receiver shall – within fifteen days following 
the publication of the dissolution notice – inform, 
– inter alia – where applicable, the following 
concerning the opening of dissolution 
proceedings: the competent environmental 
protection agency as to whether there are such 
environmental damages or environmental hazards 
remaining that may result in penalties or other 
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terhek rendezéséhez szükséges kiadás származhat.18 

 
 
Tekintettel arra, hogy a rendelkezés opcionális, 
továbbá a korábbi cégvezetők döntő részben 
maguk a végelszámolók, a felelősségi klauzula 
ellenére a bejelentések elmaradhatnak, és mindezen 
bejelentési hiányosságok nehezen ellenőrizhetőek.  
 
 
2.4. Az egyszerűsített végelszámolás 
 
A jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
végelszámolásának cégbejegyzése egyszerűsített 
módon történhet, ha a cég a végelszámolása kezdő 
időpontjától számított százhúsz napon belül a 
végelszámolást befejezi. A cég a végelszámoló 
személyét a végelszámolás befejezésével és a törlési 
kérelemmel együtt jelenti be a cégbíróságnak, amely 
rendelkezik a törlés bejegyzéséről és közzétételéről, 
ennek keretében feltüntetve a végelszámoló 
személyét és lakóhelyét (székhelyét), utalva arra is, 
hogy a végelszámolás egyszerűsített módon folyt le. 
A szabályozás kapcsán teljességgel érthetetlen, hogy 
a jogalkotó miért csupán a jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaságok részére engedélyezi 
az egyszerűsített végelszámolást, hiszen a korlátolt 
felelősségű társaságok esetén – különösen a 
törzstőke minimum leszállítását követően – a 
legnépszerűbb társasági formává vált. A korlátolt 
felelősségű társaságok jelentős része mikro-
vállalkozás, így a százhúsz napos határidőn belül a 
törvényi feltételeknek megfelelve a végelszámolása 
egyszerűsített módon is sor kerülhetne. Mindebből 
az következik, hogy a törvényalkotónak nem a jogi 
személyiséggel rendelkező, illetve nem rendelkező 
duálban kellene az egyszerűsített végelszámolás jogi 
korlátját megadni, hanem a cég egyéb paramétereit 
– így alkalmazotti létszám, tevékenység, 
környezetterhelő tevékenység, etc. – lenne célszerű 
figyelembe venni.      
 
 
 
 
2.5. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű gazdálkodó szervezetek 
 
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

payment obligations, and expenses connected 
with the cleanup of such damage.18 

 
Considering that the provision is optional; 
moreover, the previous company leaders 
themselves are the winding-up persons in decisive 
part, in spite of the responsibility terms the 
initiations can not be occurred and all of these 
notification faults can be controlled difficulty. 
 
2.4. Simplified dissolution procedure 
 
The dissolution of business associations lacking 
the legal status of a legal person may be registered 
by the simplified procedure if the company 
concludes the dissolution proceedings within one 
hundred and twenty days from the time of the 
opening of dissolution proceedings. The 
company shall notify the competent court of 
registry concerning the name of the receiver upon 
the conclusion of dissolution simultaneously with 
the submission of the petition for cancellation, 
upon which the court of registry shall register and 
publish the cancellation, indicating the name and 
home address (registered office) of the receiver, 
and also indicating that the dissolution was 
conducted by the simplified procedure. It is 
totally understandable related to the regulation, 
the legislative allows the simplified dissolution 
procedure only for the unincorporated business 
associations, but in the case of the Ltd-s – 
especially after the minimum reduction of the 
nominal capital – have become the most popular 
company form. The main part of the Ltd-s are 
micro-enterprises, so the dissolution procedure 
would be happened in a simplified way within the 
120 days’ deadline being appropriate for the 
statutory terms. It follows, the legislative has not 
to give the legal limitation of the simplified 
dissolution procedure in the dual of: with legal 
person or without it. However, it would be 
advisable to take note of other parameters of the 
company, eg: number of employees, activity, 
environmentally harmful activity and so on.  
 
2.5. The priority business organisations from 
the aspect of national economic  
 
Such business organisations can be classified – 
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jelentőségűnek minősíthető a Kormány által 
rendeleti úton az a gazdálkodó szervezet, – többek 
között – amelynek működése energiabiztonsági, 
energiaellátási, iparbiztonsági, katasztrófavédelmi, 
természetvédelmi, környezetvédelmi, kulturális 
örökségvédelmi indokból országos jelentőségűnek, 
valamint bel- és külgazdasági, foglalkoztatáspolitikai 
szempontból kiemelt vállalkozásnak tekinthető. 
További feltétel, hogy amelyek adósságainak 
rendezéséhez, hitelezőikkel való megegyezéséhez, 
reorganizációjához nemzetgazdasági érdek vagy 
kiemelt közérdek fűződik, vagy amelyek esetében – 
ha a vagyonhiány és a fizetésképtelenség 
előreláthatólag nem szüntethető meg – kiemelt 
gazdaságpolitikai érdek fűződik ahhoz, hogy a 
jogutód nélküli megszüntetés gyorsabb, átláthatóbb 
és egységesített eljárásrend szerint történjék. Ezen 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
gazdálkodó szervezet csődeljárása és felszámolása 
esetén állami felszámoló jár el.  
 
 
Ha a felszámolást az adós kéri, akkor az adós 
kérelmének a bírósághoz érkezését követő egy 
munkanapon belül a bíróság végzést tesz közzé a 
Cégközlönyben az adóst megillető rendkívüli 
moratóriumról, amelynek utalnia kell arra is, hogy 
az eljárás olyan, a Kormány által rendeletben 
nemzetgazdaságilag kiemeltnek nyilvánított 
gazdálkodó szervezet ellen folyik. A bíróság a 
végzésben ideiglenes vagyonfelügyelőként kirendeli 
az állami felszámolót.  
 
 
A rendkívüli moratórium célja az adós 
működőképességének időleges biztosítása, melynek 
időtartama alatt a hitelezői követelések kamatoznak 
és ezen időszakban a kifizetéseket kizárólag az 
ideiglenes vagyonfelügyelő ellenjegyzésével lehet 
teljesíteni. Az ideiglenes vagyonfelügyelő jóváhagyja 
a rendkívüli moratórium időtartama alatt 
esedékessé váló azon kifizetéseket, amelyek az 
adósnak a felszámolás elrendeléséig a kiemelt 
tevékenysége folytatásához és a működőképessége 
fenntartásához szükségesek; az ideiglenes vagyon-
felügyelő által ellenjegyzett kifizetések a rendkívüli 
moratórium alatt teljesíthetők.  
 
 

inter alia – priority from national economic 
aspect by the decree of Government, whose 
operation  has national significance from the 
reason of energy security, energy supply, security 
industry, disaster management, nature, 
environment, cultural heritage; as well as they can 
be considered as  priority enterprises from the 
aspect of internal-and external trade and 
employment politics. Further condition is that, to 
settle its debts, to enter into an agreement with its 
creditors and to its reorganisation connect 
economical interest or stressed public interest. Or 
in the case of – if the lack of assets and the 
insolvency can not be terminated expected- 
connected to stressed economical interest to 
happen the termination without successor 
according to a faster, understandable, unified 
procedures. A state liquidator acts in the case of 
bankruptcy and liquidation proceedings of the 
business organisation, which is priority from the 
aspect of national economic.   
 
If the debtor initiates the winding-up, the court 
claims an order in `Company Gazette´ within one 
working day after the arrival of the debtor’s 
petition at the court about the extraordinary 
moratorium entitled to the debtor, which has to 
refer to the following: the proceedings is 
conducted against a business organisation, which 
was declared priority national economically by the 
Government in a decree. The court temporarily 
appoints the state liquidator as an administrator 
in an order. 
 
The aim of the extraordinary moratorium is to 
ensure the debtor’s work ability temporarily, 
during its period the creditors’ demands carry 
interest and during its period the disbursements 
can be fulfilled with solely the temporarily 
administrator’s counter-signature. The 
temporarily administrator affirms the 
disbursements due during the extraordinary 
moratorium, which are necessary for the debtor 
to keep its work ability and continue its stressed 
activity until the order of the liquidation. The 
disbursement – countersigned by the temporarily 
administrator – can be settled during the 
extraordinary moratorium.  
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A rendkívüli moratórium időszaka alatt az adós 
működésével kapcsolatos hatósági engedélyek 
lejárata a rendkívüli moratórium végéig 
meghosszabbodik, és az illetékes hatóság az 
irányadó jogszabályok szerint az engedélyt csak 
akkor vonhatja vissza, amennyiben ez az élet- vagy 
vagyonbiztonság megóvása érdekében szükséges. A 
rendkívüli moratórium időszaka alatt az adóssal 
kötött szerződéseket az adóssal szerződő fél nem 
mondhatja fel, azoktól nem állhat el, továbbá ezen 
szerződések az adós fizetésképtelenségére, illetve a 
rendkívüli moratóriumra tekintettel nem szűnnek 
meg. 
 
 
A kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet 
felszámolásának elrendelése esetén az állami 
felszámolónak az adós vagyonát a tevékenység, 
illetve az annak folytatásához fűződő közérdek 
érvényesítésének figyelembe vételével kell kezelnie. 
Az adós vagyonának értékesítésekor meg kell 
kísérelnie az ingatlan- és ingó vagyont, az ezek 
hasznosításával összefüggő immateriális javakat 
működő üzemként, a forgalomban elérhető 
legmagasabb áron értékesíteni. Amennyiben az 
eljárás céljának elérése érdekében szükséges, a 
felszámoló az adós vagyonát nem nyilvánosan 
értékesíti. A felszámoló maga választja meg a nem 
nyilvános értékesítés módját (különösen zártkörű 
pályázat, közvetlen tárgyalás). A felszámoló a nem 
nyilvános értékesítésről szóló döntéséről és a nem 
nyilvános értékesítés módjáról előzetesen nem 
köteles tájékoztatást nyújtani a hitelezőknek, de a 
döntésének indokait, továbbá az egyes ajánlatokat 
köteles írásban rögzíteni közjegyző bevonásával. 
Amennyiben a felszámoló az adós vagyonát nem 
nyilvánosan értékesíti, a felszámoló köteles az 
értékesítendő vagyon, illetve vagyonrész vonatko-
zásában előzetesen legalább három független 
értékbecslő szakértőtől származó értékbecslést 
beszerezni. A vételár nem lehet alacsonyabb, mint 
az értékbecslésekben foglalt összegek számtani 
átlaga. A felszámoló nem nyilvános értékesítésről és 
az értékesítés módjáról hozott döntése ellen kifogás 
nem terjeszthető elő. Ez a rendelkezés nem érinti a 
keresetindítási jogot. 
 
 
A felszámoló az elővásárlásra jogosulttal előzetesen 

During the extraordinary moratorium, the 
expirations of the authority-licences connected to 
the debtor’s operation extend until the end of the 
extraordinary moratorium. Moreover, the 
competent authority can only revoke the licence 
according to the authoritative laws, when it is 
needed to protect safety of life or property 
security. During the extraordinary moratorium, 
the contractor with the debtor can not recall the 
contracts contracted with the debtor, he/she can 
not abandon these; furthermore, these contracts 
are not terminated considering to the 
extraordinary moratorium or the debtor’s 
insolvency.  
 
In the case of the order of liquidation of the 
priority business organisation, the state liquidator 
has to manage the debtor’s assets considering to 
its activity and the enforcement of the public 
interest for continuing it. He/she has to try to 
sale the immovable property and chattels and the 
immaterial chattels connected to its utilization as 
an operating workshop at the highest price, which 
can be reached in the turnover during the sales of 
the debtor’s property. However, if it is needed for 
the interest of reaching of the aim of proceedings, 
the liquidator does not sale the debtor’s assets in 
a public way. The liquidator himself/herself 
selects the way of the not-public sale (especially 
limited tender, direct trial). The liquidator is not 
obliged to inform the creditors previously about 
his/her decision on the not-public sale and the 
way of the not-public sale. However, he/she is 
obliged to register in writing the reasons of 
his/her decision and the certain offers involving a 
notary public. In the case when the liquidator 
does not sale the debtor’s assets in a public way, 
the liquidator is obliged to reach value-estimate 
from at least three independent appraiser-experts 
connected to the sale-assets or part of property 
previously. The purchase price can not be lower 
than the arithmetic mean of the amounts at the 
value-estimates. Reserve can not be submitted 
against the liquidator’s decision on the not-public 
sale and the way of the sale. This provision does 
not affect to the right of the commencement of 
an action.  
 
The liquidator claims previously to the entitled 
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közli, hogy az elővásárlási joggal érintett vagyonrész 
nem nyilvánosan kerül értékesítésre. A felszámoló a 
nem nyilvános értékesítésen kapott ajánlatot köteles 
közölni az elővásárlásra jogosulttal. Az elővásárlásra 
jogosult elővásárlási jogának gyakorlásáról haladék-
talanul köteles dönteni és döntéséről a felszámolót 
tájékoztatni. Az elővásárlásra jogosult a vagyonrész 
(dologösszesség) egészére vonatkozó ajánlat 
tartalmát csak teljes egészében fogadhatja el. 
 
 
 
3. A felszámolási eljárás és a végelszámolás 
környezet- és természetvédelmi követelményei 
 
 
A kapcsolódó kormányrendelet19 szabályozása 
szerint a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet 
vezetője (a nyilatkozó) a gazdálkodó szervezet 
telephelyére, valamint székhelyére vonatkozó, a 
Csődtörvény szerinti nyilatkozatát a telephely és a 
székhely szerint illetékes környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi felügyelőség számára 
adja meg. A nyilatkozat formai és tartalmai 
követelményeit a rendelet 1. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
 
Ha az adott telephelyen a felszámolást megelőzően, 
vagy a felszámolási eljárás alatt folytatott 
tevékenységből eredő környezetkárosodás, környe-
zeti teher a telephelyen kívül is, vagy csak azon 
kívül jelentkezik vagy jelentkezhet, a nyilatkozatban 
erre a körülményre is ki kell térni. A nyilatkozónak 
a nyilatkozat részeként költségbecslést kell adnia az 
ismertetett környezetkárosodások és terhek 
rendezéséhez szükséges kiadásokról. 
 
 
A szabályozás szépséghibája, hogy a telephely és a 
székhely mellett a rendelet nem veszi számításba a 
vállalkozások fióktelepeit. A Cégtörvény szerint 
ugyanis a cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A 
bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, 
ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, 
érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint 
ahol a külön jogszabályban meghatározott, a 
székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése 
történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell 

for pre-emption that the part of property affected 
to the right of pre-emption will not be sold in a 
public way. The liquidator is obliged to tell the 
given offer at the not-public sale to the entitled 
for pre-emption. The entitled for pre-emption is 
obliged to decide immediately about his/her 
exercise of the right of first refusal and inform 
about his/her decision to the liquidator. The 
entitled for pre-emption can only accept the 
content of the offer entirely connected to the 
entire part of property (whole). 
 
3. The environment protective and nature 
conservation requirements of liquidation 
proceedings and dissolution procedure 
 
According to the regulation of the related 
decree19 the leader (who declares) of the business 
organization under liquidation gives his/her 
declaration related to the registered office and 
business premises of the business organisation by  
Bankruptcy Act, to the competent environment 
protection agency, the nature conservation 
authority and the water authority by the 
registered office and business premises. The form 
and content requirements of the declaration are 
contained by the first appendix of the decree.  
 
If on the given branches, before the liquidation 
or during the liquidation proceedings, 
environment damage, environment hazard from 
operated activities are created or were created out 
of the business premises, too; or only out of it, he 
/she also has to mention it in the declaration. 
The person who gives declaration has to give a 
cost estimate as a part of the declaration about 
the needed expenses of the satisfaction of the 
mentioned environment damages and hazards.   
 
The blemish of the regulation is that the decree 
does not take into consideration the enterprise 
branches besides the business premises and the 
registered offices. According to the Company 
Act, the registered office of a company functions 
as the company’s headquarters. The registered 
office also functions as the company’s mailing 
address, where all business and official 
documents are received, filed, safeguarded and 
archived, and where the obligations set out in 
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megjelölnie. A cég létesítő okirata úgy is 
rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a 
központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. 
Amennyiben a cég székhelye nem azonos a 
központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés 
helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel 
kell tüntetni. A cégeljárás szempontjából 
székhelynek minősül a külföldi vállalkozás magyar-
országi fióktelepe, a külföldiek közvetlen 
kereskedelmi képviselete, valamint az európai 
gazdasági egyesülés telephelye is.  A cég telephelye 
a tevékenység gyakorlásának a cég társasági 
szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában 
foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) 
letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől 
eltérő helyen található, a cég fióktelepe pedig olyan 
telephely, amely más településen – magyar cég 
külföldön lévő fióktelepe esetén más országban – 
van, mint a cég székhelye. Ez a szabály irányadó a 
külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve 
a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete 
esetében is. Magyar cég külföldön lévő 
fióktelepének a cégjegyzékbe történő bejegyzéséhez 
a cégnek a külföldi cégkivonattal, illetve más 
okirattal, valamint ezeknek magyar nyelvű hiteles 
fordításával kell igazolnia, hogy a fióktelepet a 
fióktelep helye szerinti államban nyilvántartásba 
vették. A cég székhelye, telephelye és fióktelepe 
olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, 
vagy amelynek használatára a cég jogosult. A cég 
székhelyeként a cégjegyzékbe annak az ügyvédnek 
(ügyvédi irodának) a székhelye is bejegyezhető, 
amely a cég megbízásából gondoskodik a cég üzleti 
és hivatalos iratainak átvételéről, érkeztetéséről, 
megőrzéséről, rendel-kezésre tartásáról, valamint a 
külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel 
összefüggő kötelezett-ségek teljesítéséről, így 
különösen a cég székhelyéhez és a cégiratokhoz 
kapcsolódó hatósági kényszerintézkedések tűréséről 
(székhely szolgál-tatás). A Cégtörvény szerint a 
cégnyilvántartásba bejegyzett cég az Európai Unió 
más tagállamában is jogosult tevékenysége 
elsődleges folytatására, illetőleg tevékenysége 
gyakorlása elsődleges helyét az Európai Unió más 
tagállamába is áthelyezheti. A cég ezirányú döntése 
– külön törvény eltérő rendelkezése hiányában – 
nem igényli a székhelyére vonatkozó cégbejegyzés 
módosítását. 

 

specific other legislation for corporate 
headquarters are satisfied. Corporate 
headquarters are to be marked by a company 
sign. The instrument of constitution of a 
company may prescribe that the registered office 
shall also function as the company’s main office 
of central business administration, where the 
decision-making apparatus is located. If a 
company’s registered office and main office of 
central business administration are not the same, 
the office of central business administration shall 
be indicated in the instrument of constitution and 
in the companies register. For the purposes of 
registration the head offices of any Hungarian 
branch of a foreign company, commercial 
representative offices of foreigners in Hungary, 
and any Hungarian branch of a European 
Economic Interest Grouping shall also be 
considered registered offices. `Business 
establishment´ means an operational facility fixed 
in the company’s memorandum of association, 
charter document, articles of association as a 
permanent and independent establishment, that is 
located in a venue other than the company’s 
registered office; `branch´ means a business 
establishment that is located in a community 
other than the company’s registered office, or in 
another country in the case of the foreign 
branches of Hungarian companies. This 
provision shall be observed in respect of the 
Hungarian branches of foreign companies and 
commercial representative offices of foreigners in 
Hungary as well. For the registration of the 
foreign branch of a Hungarian company in the 
companies register, the company shall present the 
foreign certificate of incorporation or other 
official document of the like, and the official 
Hungarian translation of these, in order to prove 
that the branch has been registered in the country 
where it is located. The real estate property used 
for the company’s main office, permanent 
establishment or branch must be owned outright 
by the company, or that the company is legally 
entitled to use. The registered office of the 
attorney (law offices) whom the company has 
hired to provide for receiving, filing, safeguarding 
and archiving the business and official documents 
may also be registered as the company’s 
registered office, where the obligations set out in 
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A fentiek alapján tehát rögzíthető, hogy a 
Cégtörvény szerinti fióktelep definícióval nem 
számol a rendelet, továbbá a megváltozott 
körülményeket, így a cégjogi joganyag változásait 
nem követi. 
 
 
A felügyelőség a nyilatkozat alapján vizsgálja, hogy 
mennyiben állnak fenn, illetve mennyiben állapít-
hatók meg környezethasználattal járó olyan 
környezeti hatások, környezeti terhek, amelyek 
megszüntetéséhez, rendezéséhez a felszámolás 
során jogok és kötelezettségek kapcsolódnak. 
 
 
A nyilatkozatot elbíráló felügyelőség a gazdálkodó 
szervezetet környezeti állapotvizsgálatra kötelez-
heti, ha a telephelyén legalább 20 évre 
visszamenőleg olyan tevékenység folyt, amelyhez a 
felszámolás kezdő időpontjában hatályos 
jogszabályok szerint környezetvédelmi engedély, 
egységes környezethasználati engedély, vagy 
hulladékkezelési engedély szükséges, illetve a 
nyilatkozatból, illetve egyéb iratból jelentős 
környezetkárosodás vagy környezetveszélyeztetés 
állapítható meg. Az állapotvizsgálatot telephelyen-
ként kell elvégezni, mely teljes körű vagy részleges 
lehet. Részleges állapotvizsgálatra kötelezés esetén a 
felügyelőség a határozatban dönt arról, hogy milyen 
környezeti károsodások, környezeti terhek 
felméréséről kell gondoskodni. Az állapotvizsgálat 
elrendeléséről a felügyelőség értesíti a felszámolást 
elrendelő bíróságot. Amennyiben a felügyelőség a 
nyilatkozat alapján 60 napon belül intézkedést nem 

specific other legislation for corporate 
headquarters are satisfied, such as in particular to 
comply with coercive measures of the authorities 
relating to company headquarters and company 
documents (headquarters services). The 
companies registered in the register of companies 
according to Company Act may principally 
engage in activities in any Member State of the 
European Union, or may relocate to any Member 
State of the European Union as the primary place 
of activity. Unless otherwise provided in specific 
other legislation, such corporate decision shall 
not entail the amendment of company records 
relating to the registered office. 
 
On basis on the above-mentioned information, it 
can be registered that the decree does not count 
with the branch definition by Company Act; 
additionally, the changed circumstances, so the 
changes of the company law legislation are not 
followed. 
 
The authority examines according to the 
declaration how much exist, or rather how much 
can be stated such environment effects, 
environment hazards going with the use of 
environment, whose winding-up, whose 
satisfaction connected to rights and duties during 
liquidation proceedings.  
 
The authority, which adjudges the declaration, 
can oblige the business organisation for an 
environment condition-examination, if in its 
business premises,  such an activity has run at 
least for 20 years, environment permission, or 
unified environment utilisation licence or waste 
management permission were needed with it 
according to the effective law at the opening time 
of liquidation. Or rather it can be determined 
significant environment damage or environmental 
treat from the declaration or from other 
document. The condition-examination must be 
done by branches, which can be completely or 
partly. In the case of obligation of partly 
condition-examination, the authority decides in 
resolution about which measure of environment 
damage, which measure of environment hazard 
must be ensured. The authority reports the court, 
which ordered the liquidation proceedings about 
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tesz, illetőleg nem kezdeményez, a felszámoló 
mentesül kötelezettsége alól. 
 
 
 
 
A környezeti állapotvizsgálatra kötelezés teljesítési 
határidejét úgy kell megállapítani, hogy annak 
eredményeit már a közbenső vagy záró felszámolási 
mérleg, illetve záró egyszerűsített mérleg készíté-
sénél figyelembe lehessen venni. A kötelezés 
teljesítésére előírt határidő nem lehet kevesebb 60 
napnál, és nem haladhatja meg a 150 napot. 
Környezeti állapotvizsgálatra kötelezés esetén a 
felszámoló a közbenső vagy záró felszámolási 
mérleget nem készítheti el a jóváhagyott 
állapotvizsgálat nélkül. 
 
 
 
A gazdálkodó szervezetnek a környezeti 
állapotvizsgálatot szakértővel kell elvégeztetnie. A 
szakértő nem lehet azonos a felszámolás alatt álló 
gazdálkodó szervezettel. A szakértő személy, vagy a 
szakértő szervezet tagja, vezetője, alkalmazottja, 
valamint ezek közeli hozzátartozója nem lehet a 
felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet tagja, 
vezetője vagy alkalmazottja. 
 
 
Amennyiben tevékenysége során a 
környezetvédelmi előírásokat nem teljes körűen 
tartotta be – akár az illetékes környezetvédelmi 
hivatal adatbázisában a gazdálkodónak felróható 
hiányosság, tartozás található, akár a telephely 
ellenőrzése vagy a környezeti állapotvizsgálat tár fel 
hiányosságokat, a környezetvédelmi hatóság 
kötelezi tartozási teljesítésére, az általa okozott kár 
helyreállítására. A tartozások kiegyenlítése, illetve a 
károk helyreállítása a végelszámolási, felszámolási 
eljárás során felszámolási költségként kerül 
kifizetésre a gazdálkodó vagyonából. A nyilatko-
zatot, illetőleg a környezeti állapotvizsgálatot 
elbíráló hatósági határozatban a felügyelőség az 
adós gazdálkodó szervezetet a bizonyított 
környezeti károsodások, terhek rendezésére külön 
jogszabályok figyelembevételével kötelezi. Talaj és 
felszín alatti vizek veszélyeztetése, szennyezettség 
esetében a felügyelőségnek a felszín alatti vizek 

the order of the condition-examination. In the 
case when the authority will not make steps by 
the declaration within 60 days, or rather will not 
initiate, the liquidator is absolved from his/her 
obligation.  
 
The time of the performance of the ordinance of 
environment condition-examination has to be 
determined in the way that it can be considered 
its results at the intermediate- or closing 
liquidation balance sheet preparation, or rather 
closing simplified balance sheet preparation. The 
deadline, which is ordered for the satisfaction of 
the obligation can not be less than 60 days and 
can not exceed 150 days. In the case of the 
obligation of environment condition-
examination, the liquidator might not prepare the 
intermediate- or closing liquidation balance sheet 
without the approved condition-examination. 
  
The business organisation has to carry out the 
environment condition-examination by an expert. 
The expert can not be identical with the business 
organisation under liquidation proceedings. The 
expert, or the member, leader, employee of the 
expert organisation, just as their close relatives 
can not be a member, leader, or employee of the 
business organisation under liquidation 
proceedings. 
 
In the case he/she does not observe totally the 
environment protective orders during his/her 
operation – or it can be found debt, imputing 
insufficiency against the enterprise in the date-
base of the competent environment protection 
authority; or the controlling of the business 
premises, or the environment condition –
examination discovers insufficiencies, the 
environment protection authority obliges 
him/her to settle his/her debts, restoring of the 
damage caused by him/her. The satisfaction of 
the debts, or rather restoring the damages will be 
paid from the enterprise’s propriety as liquidation 
cost during liquidation proceedings, during 
winding-up proceedings. The authority obliges 
the debtor-business organisation to satisfy the 
proved environment damages, hazards with the 
observation of the special law in the official 
resolution, which adjudged the declaration and 
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védelméről szóló külön jogszabályban foglaltak 
szerint intézkednie kell. A kötelezés végrehajtásáról 
a felszámoló gondoskodik. A gazdálkodó 
szervezetnek 2 éves határidőn belül, de legfeljebb a 
felszámolási eljárás befejezéséig kell azon 
kötelezettségeket teljesíteni, amelyek a környezeti 
károk súlyosbodásának vagy a környezet-
szennyezettség újabb környezeti elemre való 
átterjedésének megakadályozását célozzák, továbbá, 
amelyek a más tulajdonában álló, bértárolásra átvett 
hulladékok, veszélyes anyagok kezelését vagy 
visszaszolgáltatását célozzák, valamint, amelyek 
teljesítését a felszámolás alatt álló gazdálkodó 
szervezet jogutód nélküli megszűnése lényegesen 
megnehezítené. 
 
 
 
 
Amennyiben a hatósági határozatban a teendők 
végrehajtására előírt határidő meghaladja a 
felszámolási eljárás befejezésének időpontját, és a 
teljesítés a felszámolás befejezéséig nem történik 
meg, végrehajtásáról a felszámoló (a) szerződéses 
formában külső vállalkozó által gondoskodik, vagy 
(b) szerződéses formában, a vagyontárgyak olyan 
értékesítésével gondoskodik, hogy a vevő átvállalja 
a hozzájuk fűződő környezeti terheket, vagy (c) 
vagyontárgyakhoz fűződő környezeti teher esetén – 
szerződéses formában – úgy gondoskodik, hogy a 
zárómérleg vagyonfelosztási javaslatához kapcso-
lódva arányos költségfedezet biztosítása mellett a 
környezeti terhet az a hitelező, vagy meghatározott 
személy (szervezet) vállalja át, amelyik a szóban 
forgó vagyontárgy tulajdonosává lesz a felszámolás 
befejezésével. 
 
 
 
A szerződés pénzügyi feltételeinek – elsősorban a 
kifizetések ütemezése, valamint pénzügyi biztosíték 
alkalmazása által – biztosítania kell, hogy a 
környezeti teherrel arányos költségfedezet kizárólag 
a hatósági határozatban előírt teendők végrehajtását 
szolgálja. A szerződő fél vállalja a hatósági 
határozatban előírt teendők végrehajtását. E 
teendők végrehajtására a felszámolóval szerződő 
felet a felügyelőség hatósági határozatban 
kötelezheti. A szerződést annak hatálybalépése előtt 

the environment condition-examination. In the 
case of soil and groundwater endangering and in 
the case of its pollution, the authority has to 
arrange by the special law on groundwater 
protection. The liquidator ensures the execution 
of the obligation. Within a 2-year deadline, but at 
most until the end of the liquidation proceedings, 
the business organisation has to satisfy the 
obligations, whose goals are blocking the growth 
of environment damages and  the spreading of 
environment pollution to another environment 
element. Additionally, which being in somebody 
else’s property, received wastes for storage, 
aiming the handling or returning of dangerous 
goods, or rather the termination of the  business 
organisation without successor under liquidation 
proceedings would make its satisfaction more 
difficult. 
 
In case, when, according the official resolution, 
the prescribed deadline for the satisfaction of the 
duties exceeds the end of liquidation proceedings 
and the satisfaction is not happened until the end 
of the proceedings, then about the liquidation, 
the liquidator (a) ensures by an external 
contractor in a contractual formation or (b) in a 
contractual formation, ensures the sales of the 
chattels in a way when the buyer undertakes the 
environmental hazards connected to it, or (c) in 
the case of environmental hazards connected to 
the chattels – in a contractual formation – 
ensures in a way that connected to the dispersal 
of assets suggestion of the closing balance sheet, 
proving a proportional cost cover and besides 
this that creditor or determined person 
(organisation) undertakes the environment 
hazard, which will be the owner of the mentioned 
chattels with the end of liquidation. 
 
The financial conditions of the contract – first 
the time of the payment, or rather by the use of 
financial security – have to ensure that the cost-
cover, which is proportional to the environmental 
hazard, serves merely the satisfaction of the tasks, 
which are prescribed in the official resolution. 
The contractor takes the responsibility for the 
arrangement of the tasks ordered in the official 
declaration. The authority can oblige the 
contractor (with the liquidator) for the 
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a felszámoló véleményezésre megküldi a 
felügyelőségnek. A véleményezés határideje 30 nap. 
Amennyiben a felügyelőség a kézhezvételtől 
számított 30 napon belül nem közli véleményét, 
úgy kell tekinteni, hogy nem kíván véleményt 
nyilvánítani. 
 
 
 
Az önellenőrzés jogilag kötelező elvárást állít a 
környezetre káros tevékenység folytatója elé, 
megkívánva, hogy az általa végzett tevékenységet 
bizonyos szempontok szerint vizsgálja, mérje, 
nyilvántartsa és arról időszakonként jelentést tegyen 
a közigazgatási szervezetnek. Az önellenőrzés 
esetében konkrét és közvetlen formában meg kell 
jelölni azokat a területeket, ahol önellenőrzési 
kötelezettség van és egyben meghatározni az ehhez 
járuló kiegészítő kötelezettségeket, különösen a 
nyilvántartás és jelentéstétel kötelezettségeit. 
 
 
 
Ingatlan tulajdonosának változása esetén, 
amennyiben az ingatlanhoz környezeti teher 
fűződik, és e teher rendezéséről hatósági határozat 
rendelkezik, a felügyelőség e határozatát a 
területileg illetékes földhivatalnak megküldi. A 
földhivatal a jogerős határozat alapján a tulajdoni 
lapon a környezeti teher átvállalását feltünteti. Az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett teher törléséről 
– a határozat teljesítése esetén – a felügyelőségnek 
rendelkeznie kell. 
 
 
 
A közbenső mérleg bírósághoz történő benyújtása 
előtt a felszámoló a felügyelőséget tájékoztatja, 
hogy a képzett tartalékból milyen összegek mely 
környezeti terhek rendezését célozzák. A még nem 
értékesített vagyontárgyakhoz fűződő környezeti 
terhek rendezéséhez szükséges összeget is, mint 
várható felszámolási költséget, a tartalékképzésnél 
figyelembe kell venni.  
 
 
 
 
Amennyiben az előírt környezeti állapotvizsgálat 

arrangement of these tasks in an official 
declaration. The contract, before coming into 
force, is sent for the opinion to the authority by 
the liquidator. The deadline of the opinion is 30 
days. In case, the authority does not tell its 
opinion within 30 days from date of delivery; it 
has to be considered, it does not want to tell 
opinion.  
 
The self-revision makes stand an expectation 
obligatory by right in front of the person who 
runs activities, which are damage for the 
environment; demanded that the activity 
operating by him/her to examine, measure, 
register by certain aspects and report about it to 
the administrative organization time by time. In 
the case of self-revision in a direct and concrete 
form we have to sign the fields, where is 
obligation of self-revision and determine the 
other obligations, which are connected to it, 
especially the obligation of registration and 
reporting. 
 
In the case of the change of the immovable 
(property) owner, when the environment hazard 
connects to the immovable and about its 
satisfaction is ordered by an official resolution, 
the authority sends this resolution to the Land 
Office, which is competent by area. The Land 
Office registers assumption of the environment 
hazard on the page of titles in the Land Register 
by the absolute resolution. The hazard-
cancellation registered in the land register – in 
case of the satisfaction of the decision – the 
authority has to order.  
 
Before the initiation of the intermediate-balance 
sheet to the court, the liquidator informs the 
authority, which amount, – which environment 
hazards' satisfaction are aimed from the created 
reserve. The satisfaction of the environment 
hazards connected to the property, which is still 
not sold, the necessity amount of money has to 
take into consideration for the satisfaction of the 
environment hazards connected to the property, 
which is still not sold as expected liquidation 
amount at the formation of reverse. 
 
In the case of the satisfaction of the prescribed 
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elvégzésére, vagy a környezeti károsodások, 
környezeti terhek rendezésére a vagyon nem nyújt 
fedezetet, a felszámolónak a bíróságnál egyszerű-
sített felszámolást kell kezdeményeznie. A 
felszámolónak az egyszerűsített felszámolás írásbeli 
előkészítése során figyelembe kell vennie a 
nyilatkozat, illetve, ha környezeti állapotvizsgálat 
elvégzésre került, annak hatósági elbírálását, 
valamint ezzel összhangban a vagyonfelosztási 
javaslat kialakítása során a vagyontárgyakhoz 
fűződő környezeti terheket. 
 
 
Ha az adós gazdálkodó szervezet a felszámolási 
eljárás alatt folytatott tevékenysége során a 
jogszabályokban meghatározott környezet-, 
természet- vagy műemlékvédelmi követelményeket 
megsérti, a környezet-, természet- vagy 
műemlékvédelmi hatóság a felszámolási eljárás 
bármely szakaszában a vonatkozó jogszabályok 
szerinti hatósági határozattal a követelmények 
betartására kötelezheti. 
 
 
Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az uniós 
előírások szerint20 társadalmi szervezet nyújthat be 
kérelmet, ha megfelel az alábbi feltételeknek és 
egyúttal igazolja is azok fennállását a megfelelő 
dokumentumokkal. A nem kormányzati szervezet 
akkor jogosult belső felülvizsgálat iránti kérelem 
benyújtására, ha: (a) tagállam nemzeti joga vagy 
joggyakorlata szerint független, nonprofit jogi 
személy; (b) elsődleges kinyilvánított célja a 
környezetvédelemnek a környezetvédelmi jog 
értelmében való támogatása; (c) két évnél hosszabb 
ideje létezik és aktívan a b) pontban említett cél 
érdekében folytat tevékenységet; (d) a belső 
felülvizsgálat iránti kérelem tárgya céljai és 
tevékenysége körébe tartozik.21 
 
 
 
4. Összefoglalás 
 
Problematikus, hogy a jogi norma a végelszámoló 
számára nem teszi kötelezővé, hogy bejelentést 
tegyen a környezetkárosító tevékenységről, ezzel 
kapcsolatosan a jogszabály szövege „szükség 
esetén”-t említ. Egyértelmű, hogy a végelszámoló, 

environment condition-examination, or the 
satisfaction of environment damages, 
environment hazards, the property does not give 
cover it and the liquidator has to initiate 
simplified liquidation at court. The liquidator has 
to take note of the declaration during the written 
preparation of simplified liquidation; or rather, its 
official confiscation in the case when 
environment condition-examination happened, 
just as tune with it environment hazards 
connected to the chattels during the creation of 
the distribution of the property suggestion.  
 
If the debtor-business organisation during its 
activity, which conducted during liquidation 
proceedings, infringes the environmental 
protection, nature conservation and protection of 
the historical building requirements determined in 
law, then the environmental-, nature 
conservation- or cultural heritage authority can 
oblige the observation of the obligations with 
official resolution by the related law in any period 
of liquidation proceedings.  
 
It can not be let without consideration, according 
to regulations of the European Union:20 (only) 
social organisation can initiate a petition, if it is 
suitable for the following terms and at the same 
time it also justifies their existences with the 
suitable documents. A non- government 
organisation is authorized to initiate a petition of 
internal verification if: (a) According to national 
law of the member-state or according to its 
exercise of rights it is an independent, non-profit 
legal person; (b) Primary claimed goal of 
environment protection is the support in the 
point of environment protection law; (c) It is 
existed more than two years and acts for the sake 
of the goal of the point b) in an active way; (d) 
The subject of the internal verification of the 
petition belongs to its goals and objects.21 

 
4. Summary 
 
It is problematic, the winding-up person is not 
obliged for reporting the activities, which cause 
environment damage by the legal norm; in 
connection with it, the text of law mentions `in 
case of need´. Logical, the winding-up person, 
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aki döntő részben a cég korábbi vezető 
tisztségviselője arra törekszik, hogy ne kelljen 
bejelentéssel élnie. A bejelentés hiányában pedig a 
felügyelőség nem tud meggyőződni arról, hogy 
környezetkárosodás bekövetkezett-e. A végelszá-
moló tehát döntő részben nem érdekelt abban, 
hogy a valós helyzetet feltárja, továbbá a törvényi 
megfogalmazás – mely szerint tegyen bejelentést, 
ha bírságfizetési kötelezettsége származhat belőle – 
sem túl előnyös.  
 
 
Egyértelmű, hogy a jogszabálynak kötelezővé 
kellene tennie valamennyi megszűnő cég esetében – 
figyelemmel a gyakorolt tevékenységi körökre – a 
környezetvédelmi felügyelőség felé történő 
bejelentést, hogy ne kerülhessen sor arra, hogy a 
cégjegyzékből úgy kerüljön sor cég törlésére, hogy 
adott esetben a végelszámoló mulasztása miatt a 
felelősség ne lehessen a későbbiekben megálla-
pítható. 
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