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Az előttem folyamatban levő Cgt. 01-12-018001 számú egyedi ügy elbírálása során észleltem a
cégnyilvánosságról, a bíróságí cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. éví V. tv. (Ctv.) 131/
A g-ának alaptörvény-ellenességét.
Az Alaptörvény megsértett rendelkezése az Alaptőrvény B) cikk (l) bekezdése, amely kimondja,
hogy Magyarország jogálIam.
Kérem, hogy a 2006. évi V. tv. 131/A g-át az Alkotmánybíróság semmísítse meg és a
megsemmisített jogszabály általános alkalmazhatatlanságát állapítsa meg.

Az Alkotmánybíróság hatáskörét az Alaptőrvény XXv. cikke és az Abtv. 25. g-a alapozza meg.

Indokolás

Az előttem folyamatban levő ügy előzménye, hogya társaságot a bíróság a Cgt. O 1-11-021970/5-ös
számú 2012. április 19. napjánjogerőre emelkedett végzésével az eljárás megindításakor hatályban
volt Ctv. 8l.9 (6) bekezdése alapján eltiltotta a további működéstől, megszűntnek nyilvánította, és a
Ctv. 116.g(1) bekezdése alapján elrendelte kényszer-végelszámolását, mert a társaság nem tett
eleget az adataiban bekövetkezett változások bejelentésére vonatkozó kötelezettségének. A bíróság
végelszámolóul az -t jelölte ki.

A folyamatban lévő eljárásban a társaság kijelölt végelszámolója kérte, hogy a bíróság a Ctv. 131/A
g-a alapján rendelje el a társaság kényszertörlési eljárását, és kötelezze a társaság volt vezető
tisztségviselőjét 100.000 Ft végelszámolói díj megfizetésére, mível a társaság vagyona sem a
hitelezőí igények kielégítésére sem a felszámolás i költségek fedezésére nem elegendő.

Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a jogállamhoz hozzátartozik a jogbiztonság, a
jogbiztonság pedig tiltja a visszamenőleges jogalkotást, vagyis azt, hogy a jogszabály a
hatálybalépését megelőző időre állapítson meg hátrányos jogkövetkezményt vagy kötelezettséget,
kötelezettséget tegyen terhesebbé, illetve jogot vonjon el, vagy korlátozzon.

Az eljárásban alkalmazandó Ctv. 131/A g (I-7) bekezdései a Mód. tv. hatálybalépésekor, vagyis
2012. március l.napján folyamatban levő kényszer-végelszámolásokban, illetve a .2006. július 1-
jén folyamatban levő, be nem fejezett végelszámolásokban a kirendelt végelszámoló szervezetek
jogát az alábbiak szerint korlátozza. Az eljárás megindulásakor hatályban volt Ctv. 118.g (3)
bekezdése alapján a cégbíróság a végelszámoló szervezet részére minimum 100.000 Ft
végelszámolói díjat állapított meg, mely díjhoz a végelszámoló szervezetek biztosan hozzájutottak,
mivel az a központi költségvetésből számukra kiutalásra került. Az új szabály alapján csak arányos
díjra jogosultak, melynek behajtása nehézségekbe ütközik, sőt sok esetben eredménytelen, hiszen
annak megfizetésére az egyedüli vagy többségi befolyással rendelkező tagot, illetve a vezető



tisztségviselőt kell kötelezni, akik gyakran fizetésképtelenek, vagy fellelhetetlenek.
költségvetésből a végelszámoló dija nem téríthető meg, az igazolt és meg
készkiadásokból csak 20.000 Ft kiutalására van lehetőség, de csak igen szűk körben.

A központi
nem térült

Az új szabályozás a társaság vezető tisztségviselőjére és az egyedüli, vagy többségi befolyással
rendelkező tag ra visszamenőlegesen kötelezettséget állapít meg, hiszen őket kell kötelezni a
végelszámoló díjának megfizetésére, valamint a Ctv. 117. S (3) bekezdése alapján őket kell
100.000 - 900.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtani, amennyiben az új, kényszertörlési eljárásban az
együttműködési kötelezettséget megszegik.

Az eljárás megindulásakor hatályban volt jogszabály alapján elrendelt kényszer-végelszámolás
megszüntetésének és helyette a kényszertörlési eljárás megindításának legsúlyosabb, és
visszamenőleges következménye, hogy a kényszertörlési eljárásban a Ctv. 118.S (7) bekezdése
alapján a vezető tisztségviselőket, egyedüli vagy többségi befolyással rendelkező tagokat a bíróság
eltíltja. Ennek következtében a 2006. évi IV. tv. (Gt.) 5.S (10) bekezdése illetve az 23.S (3)
bekezdése szerint a társaság törlését követő öt évig nem lehetnek más gazdasági társaság
kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tagjai, valamint közkeresetí
társaság és betéti társaság beltagjai, illetve gazdasági társaság vezető tisztségviselői . (Nem
elhanyagolható, hogy ezen szabályozásnál a Gt. és a Ctv. között ellentmondás is van, hiszen a Gt.
5.S és 23.s-a a megszüntetési eljárásban törölt cégekről beszél, a Ctv. 118.S (7) bekezdése mégis
kimondja, hogya kényszertörlési eljárásokban is rendelkezni kell az eltiltásról. )

A Ctv. 13I1A S. (8) bekezdése alapján a folyamatban levő eljárásokban az azok meginduláskor
hatályban volt jogszabály szerinti kényszer-végelszámolás már nem rendelhető el, hanem
kényszertörlési eljárást kell megindítani. Ez a szabályozás a végelszámolók jogát már nem érinti
(legfeljebb annyíban, hogy az eljárások megindulásakor remélhették végelszámolókénti
kijelölésüket) azonban a vezető tisztségviselők és az egyedüli vagy többségí befolyással rendelkező
tagokra az együttműködési kötelezettség illetve annak megszegése esetén a pénzbírság valamint
az eltíltás vísszamenőleges hátrányos jogkövetkezménnyel jár.

Tekintettel arra, hogy Ctv. 131/A s(I )-(7) bekezdése - amely a már elrendelt kényszer-
végelszámolásokra vonatkozik - a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán kb. 12.000 törvényességi
felügyeleti eljárást érint, és több ezer olyan ügy van folyamatban, melyben a (8) bekezdés alapján
visszamenőlegesen az új, kényszertörlésre vonatkozó szabályokat kellene alkalmazni, kérem, hogy
a Tisztelt Alkotmánybíróság az indítványról szíveskedjék soron kívül dönteni, és a jogbiztonság
megteremtése érdekében a Abtv. 45.S (4) bekezdése szerint a megsemmisített jogszabály általános
alkalmazhatatlanságát mondja ki.

Budapest, 2012. december 3.

biró

Melléklet: - Cgt. 01-12-01800 l számú akta
Cgt. 01-11-021970/5-ös és 7-es számú végzés
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