Tájékoztató a végelszámoló teendőiről

1. A civil szervezet végelszámolására vonatkozó végzést a bíróság a www.birosag.hu honlapon teszi közzé a
„civil szervezetek csőd, felszámolási és végelszámolási eljárásai” cím alatt, ahol a végzés közzétételének a
dátuma is megtalálható. E végzés közzétételének időpontjától számított 40 napon belül jelenthetik be a
hitelezők az igényeiket a végelszámolónak. Ha Önhöz ilyen bejelentések érkeznek, a 40 napos határidő
elteltét követő 15 napon belül készítsen a bejelentésekről jegyzéket, amelyben feltünteti, hogy melyek az
elismert, és melyek a vitatott igények. Ezen jegyzéket további 15 napon belül nyújtsa be a nyilvántartó
bíróságra a nyilvános iratok közé történő elhelyezés céljából. A vitatott hitelezői igények hitelezőit a
végelszámoló a követelésük ilyen minősítéséről ugyanezen időtartam alatt köteles értesíteni.
Amennyiben nem érkezik Önhöz hitelezői igénybejelentés, akkor ezen tényről tájékoztassa írásban a
bíróságot.
2. A végelszámolónak a 2014. évi március hó 15. napját követően elhatározott végelszámolások során már
nem a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
(továbbiakban: Ctv.) 2012. február 29. napján hatályos VIII. fejezete alapján kell eljárnia, ugyanis ezen
szabályok átültetésre kerültek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénybe (továbbiakban: Ectv.). 2014. évi március
hó 15. napjától kezdődő hatállyal az Ectv. II. fejezet 2/A. És 2/B. része tartalmazza a civil szervezetek
végelszámolásának, kényszer-végelszámolásának és egyszerűsített törlési eljárásának részletes szabályait. A
csődeljárásra és a felszámolási eljárásra továbbra is a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991.
évi XLIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az Ectv. II. fejezetének 2/C. részében foglalt eltérésekkel.
3. A végelszámolás kezdő időpontját követő harminc napon belül a civil szervezet korábbi vezető
tisztségviselője
a) a folyamatban lévő ügyekről a végelszámolót tájékoztatja,
b) a nem selejtezhető, a titkos minősítésű, a számviteli és az adóügyi iratokról iratjegyzéket készít, és
azokat, valamint az irattári anyagokat a végelszámolónak átadja,
c) a végelszámoló díjazása esetén a végelszámoló díjának és költségtérítésének kifizetéséhez előre
láthatóan szükséges összegre tartalékot képez, és azt a pénzforgalmi számlájára befizeti, ott elkülönítetten
tartja nyilván,
d) a végelszámolás megindításáról a munkavállalókat, valamint a munka törvénykönyvében meghatározott
szakszervezeteket, az üzemi tanácsot (üzemi megbízottat) haladéktalanul tájékoztatja.
Ezen rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a végelszámoló a korábbi vezető
tisztségviselő.
4. A végelszámoló a végelszámolás során a civil szervezet vagyoni helyzetét felméri, követeléseit behajtja,
tartozásait kiegyenlíti, jogait érvényesíti és kötelezettségeit teljesíti, vagyoni eszközeit pedig szükség esetén
értékesíti. A végelszámolás közzétételét követően a civil szervezetnek haladéktalanul el kell különítenie az
eljárás költségeinek fedezetét.
A végelszámoló a vitatott igények fedezetére köteles lekötött tartalékot képezni.
5. A végelszámoló végelszámolási nyitómérleget készít, majd a hitelezők igénybejelentésére nyitva álló
határidő elteltét követően - legfeljebb hetvenöt napon belül - a hitelezői követelések jegyzékéből kiindulva szükség szerint - korrigálja a végelszámolási nyitómérleget (korrigált végelszámolási nyitómérleget készít),
amelyet a civil szervezet döntéshozó szerve elé terjeszt.
Ha a végelszámoló a korrigált végelszámolási nyitómérleg alapján azt állapítja meg, hogy a civil szervezet
vagyona a hitelezők követeléseinek fedezetére nem elegendő, és a hiányzó összeg harminc napon belül nem
pótolható, haladéktalanul köteles felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelmet benyújtani. A
felszámolás iránti kérelem előterjesztéséhez a döntéshozó szerv hozzájárulására nincs szükség, de a
végelszámolónak a döntéshozó szervet a felszámolás kezdeményezéséről haladéktalanul tájékoztatnia kell.
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6. A végelszámoló a végelszámolás befejezésekor elkészíti és - a civil szervezetnél működő
felügyelőbizottság vagy más ellenőrzésre feljogosított szerv, illetve könyvvizsgáló jelentésével együtt - a
döntéshozó szerv elé terjeszti jóváhagyásra
a) az adóbevallásokat,
b) a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült számviteli törvény szerinti beszámolót,
c) a vagyonfelosztási javaslatot, amelyben a végelszámoló díjának mértékére is indítványt tesz,
d) a végelszámolási időszak esetleges gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést
(zárójelentést), valamint
e) a civil szervezet vagyoni részesedésével működő jogalanyok sorsára vonatkozó javaslatot.
7. A döntéshozó szerv az előterjesztett iratok, illetve a vagyonfelosztás tárgyában határozatot hoz. A
határozatban - szükség esetén - rendelkezni kell a végelszámoló díjáról és a végelszámolás költségeinek,
köztük az iratanyag őrzésének és a civil szervezet megszűnésével kapcsolatban felmerülő egyéb
költségeknek a viseléséről is. A döntéshozó szerv továbbá dönt a felosztott vagyon kiadásának időpontjáról,
amelynek lebonyolítására a végelszámoló köteles. A vagyon kiadására nem kerülhet sor a civil szervezet
törlésére vonatkozó végzés meghozatalát megelőzően.
8. A végelszámoló köteles gondoskodni a civil szervezet iratanyagának elhelyezéséről. Az ezzel kapcsolatos
költségeket és a megszűnés utáni iratőrzés költségeit a vagyonfelosztási javaslatban fel kell tüntetni. A
vagyonfelosztás során úgy is meg lehet állapodni, hogy a civil szervezet iratanyagának őrzését (ingyenesen
vagy ellenérték fejében) a tagok (alapítók) valamelyike vállalja.
A végelszámoló a társadalombiztosítási jogszabályban meghatározott módon adatszolgáltatást köteles
teljesíteni a biztosítottak jogviszonyára vonatkozó nyugdíj-biztosítási adatokról.
9. Felhívja a bíróság a végelszámoló figyelmét arra, hogy a végelszámolás elrendelésével kapcsolatos végzés
közzétételétől számított 40 napos hitelezői igénybejelentési határidő elteltét megelőzően a végelszámolási
eljárás nem fejezhető be. Az Ectv. 9/G. § (5) bekezdése értelmében a végelszámolást nem lehet addig
befejezni, amíg a civil szervezetnek olyan ismert követelése vagy tartozása áll fenn, amelyről a
vagyonfelosztási határozatban nem rendelkeztek. Nem lehet befejezni a végelszámolást továbbá akkor sem,
ha a civil szervezettel szemben hatósági vagy bírósági eljárás van folyamatban. A végelszámolás
befejezésére csak akkor kerülhet sor, ha az adott eljárás megszűnt vagy a civil szervezet a fél személyében
bekövetkező változás miatt az eljárásnak többé nem alanya.
10. Amennyiben a végelszámolási eljárás a megindításának évében nem fejeződik be, a végelszámoló üzleti
évenként köteles elkészíteni a számviteli törvény szerinti beszámolót annak feltüntetésével, hogy a szervezet
végelszámolás alatt áll, továbbá a beszámolót a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a 224/2000.
(XII.19.) Kormányrendelet, valamint az Ectv. rendelkezései szerint letétbe kell helyezni és közzé kell tennie.
11. A végelszámolás kezdő időpontját követően a végelszámoló évente köteles tájékoztatót készíteni a
legfőbb szerv és a bíróság részére, amelyben be kell mutatnia a végelszámolás alatt álló civil szervezet
helyzetét, annak okát, hogy az eljárás befejezésére miért nem került még sor, továbbá tájékoztatást kell adnia
az eljárás befejezésének várható időpontjáról az Ectv. 9/C. § (5) bekezdése alapján.
12. A végelszámolást a végelszámolás kezdő időpontjától számított legkésőbb három éven belül be kell
fejezni. Ha a szervezet törlésére irányuló kérelem benyújtása három éven belül nem történik meg, akkor a
bíróság a szervezet kényszer-végelszámolását rendeli el.
13. A végelszámolás befejezése után a végelszámolónak a szervezet nyilvántartásból való törlése iránti
kérelmet kell benyújtania a bíróságra, amelyhez csatolnia kell a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról
és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 26-27. §-aiban, az Ectv. 9/G. §
(1) bekezdés b)-d) pontjaiban felsorolt iratokat, valamint a 9/G. § (2) bekezdésében megjelölt határozatot.
A törvényszék csak ezt követően tud intézkedni a civil szervezet törlése iránt.
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