
A cégbíróság értesítése alapján a felszámolást hivatalból kell elrendelni. A 
felszámolást elrendelı végzés ellen ebben az esetben fellebbezésnek nincs helye.  
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 Az alkalmazott jogszabályok: Cstv. 22. §. (2) bekezdése, Cstv. 25-26. §, 

 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság mint Cégbíróság a végzésével eltiltotta az 

adós gazdálkodó szervezetet a további mőködéstıl, és egyben megszőntnek 

nyilvánította. A határozat jogerıre emelkedését követıen megkereste az elsıfokú 

bíróság felszámolási csoportját a felszámolási eljárás lefolytatása végett.  

 

Ezt követıen az elsıfokú bíróság a 2006. október 31-én kelt 2. számú végzésével 

hivatalból elrendelte az adós felszámolását. A határozat indokolása szerint a 

cégbíróság értesítése (a céget megszőntnek nyilvánító határozata) esetében a Cstv. 

22.§. (2) bekezdése alapján hivatalból, a fizetésképtelenség további vizsgálatának 

mellızésével rendelkezni kell az adós gazdálkodó szervezet felszámolásának 

elrendelésérıl. 

 

E végzés ellen az adós élt fellebbezéssel, és – tartalmilag – annak megváltoztatásával 

az eljárás során kívüli megszüntetését kérte. Fellebbezése indokolásában arra 

hivatkozott, hogy a cégbíróság megszőntnek nyilvánító határozatával szemben 

idıközben fellebbezést, illetve a fellebbezési határidı elmulasztása miatt igazolási 

kérelmet terjesztett elı. A cégügyben így folyamatban lévı jogorvoslati eljárásra 

figyelemmel a felszámolás elrendelésére nem kerülhetett volna sor.  

 

Az elsıfokú bíróság a fellebbezést a 2007. január 29-én kelt 9. számú végzésével 

hivatalból elutasította. A végzés indokolása szerint a cégbíróság értesítése alapján a 

Cstv. 22. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint meghozott felszámolást elrendelı 

végzés fellebbezéssel nem támadható. Ezért az adós fellebbezését a Pp.237.§-a alapján 

hivatalból el kellett utasítani.  

 

E végzéssel szemben az adós szintén fellebbezéssel élt, és – tartalmilag – annak 

megváltoztatásával a 2. számú végzés ellen 4. sorszám alatt elıterjesztett fellebbezése 

érdemi elbírálásának elrendelését kérte. Fellebbezése indokolásában arra hivatkozott, 

hogy a cégbíróság megszőntnek nyilvánító határozatával szemben fellebbezést, illetve 

a fellebbezési határidı elmulasztása miatt igazolási kérelmet terjesztett elı. A 

cégügyben így folyamatban lévı jogorvoslati eljárásra figyelemmel a felszámolás 

elrendelésére jogszerően nem kerülhet sor.  

 

A fellebbezés nem alapos.  

 

Az elsıfokú bíróság helyesen rendelkezett a fellebbezés elutasításáról.  

 



A jelen eljárásra irányadó, a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló, 

lényegesen az 1993. évi LXXXI. törvénnyel, az 1997. évi XXVII. törvénnyel, a 2000. 

évi CXXXVII. törvénnyel, a 2004. évi XXVII. törvénnyel, valamint a 2006. évi VI. 

törvénnyel módosított 1991. évi XLIX. törvény (többször módosított Cstv.) 22.§. (1) 

bekezdés c./ pontjából következıen az adós felszámolása egyebek mellett a cégbíróság 

értesítése alapján (így, ha a cégbíróság a céget megszőntnek nyilvánította, vagy a 

törlési eljárás során a cég felszámolását kezdeményezte) rendelhetı el.  

 

A cégbíróság értesítése alapján a felszámolást a többször módosított Cstv. 22. §. (2) 

bekezdése szerint a Cstv. 25-26. §-aiban foglaltak mellızésével, hivatalból kell 

elrendelni. A felszámolást elrendelı végzés ellen ebben az esetben fellebbezésnek 

nincs helye.  

 

Erre figyelemmel az elsıfokú bíróság a többször módosított Cstv. 6. §. (3) bekezdése 

folytán alkalmazandó Pp. 237-a alapján megalapozottan rendelkezett a fellebbezés 

hivatalbóli elutasításáról.  

 

Ezért az ítélıtábla az elsıfokú végzést a Pp.259.§-a folytán alkalmazandó 253.§. (2) 

bekezdése alapján helybenhagyta.  

 


