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Tegyük fel, hogy a csalárd

tulajdonos eladja üzlet-

részét a „külföldi befekte-

tônek”. Az új tulajdonosok

nem idegesítik magukat az

adóbevallásokkal, eltûn-

nek, elérhetetlenek. Mind-

addig, amíg valaki beje-

lentést nem tesz a cégbí-

róságon a fantomizálódás

miatt, ez „csak” a hitele-

zôknek okoz gondot.

Aztán valamelyikük (je-

lenleg 75 ezer forint eljá-

rási díj elôzetes megfize-

tése után) lehetôleg öt

éven belül megindítja a fel-

számolást. Csakhogy sem

a tagokat, sem a bejegy-

zett ügyvezetôt nem lehet

elérni. Vagyon vélhetôleg

nincs, annyi sem, amennyi

a felszámoló költségét fe-

dezné, ezért egyszerûsített

eljárásban lezajlik a felszá-

molás, a céget törlik.

A hitelezô pert indít, kéri

a volt tagok személyes va-

gyoni felelôsségének meg-

állapítását. Még mindig na-

gyon elszánt, és lerója a

követelése 6%-ának meg-

felelô peres illetéket.

A perben a volt tag

azonban azt állítja, hogy

az átruházáskor a cég fi-

zetôképes volt. A hatályos

jog nem definiálja a fize-

tôképesség fogalmát. 

Ellenben egy cég fize-

tôképtelen, ha lejárt tarto-

zását több mint 60 napon

belül nem elégíti ki. 

A törvény alkalmazha-

tóságához érdemes lett

volna a jogalkotónak

egyértelmûen meghatá-

rozni a fizetôképesség fo-

galmát is! 

Bizonyára mindenki találko-
zott már olyan hirdetéssel,
amely mondjuk „szlovák be-

fektetôket” ajánl eladósodott cégek
„problémamentes átvételére”.

Ezek a külföldi „befektetôk” –
gondolom – nagy üzleti érzékkel
tudják kiaknázni a veszteségesség-

ben rejlô lehetôségeket,
hovatovább remek vál-
ságmenedzserek. Mi má-
sért is vásárolnának fel
problémás, tudvalevôen
adósságokat felhalmozó
cégeket?

Ha viszont mégsem ez
a helyzet, sôt kiderül,
hogy mi fizetünk a cégünk
vevôinek, akkor sejthet-

jük, hogy olyan befektetôkrôl van
szó, akik jól átlátják, hogy a cég hi-
telezôi milyen kiszolgáltatott hely-
zetben vannak, és milyen kevés iga-
zán hatékony jogi eszköz áll a ren-
delkezésükre ahhoz, hogy az adóst
fizetésre késztessék. 

Ôk maguk, illetve az adósságokat
keletkeztetô jogelôd tulajdonosok
pedig teljesen védettek, hiszen kft.
és rt. esetében – szinte kizárólagos
fôszabályként – a tulajdonosok nem
felelnek a társaság tartozásaiért.

Miután a korábbi tulajdonos át-
ruházta üzletrészét, rajta már sen-
ki nem kérheti számon a cég tarto-
zásait. Utána az özönvíz!

Ez az özönvíz elsodorja a cég ösz-
szes tulajdonosát, ügyvezetôjét, az
adósságok tovább halmozódnak, a
hitelezôk pedig lemondóan legyin-
tenek: ez is egy újabb fantomcég.

Kis fantomológia
De mi is az a fantomcég? Az APEH
és az egyéb hitelezôk szemszögébôl
az a vállalkozás, amely tartozásokat
halmoz fel, majd a cég tulajdonosai
vagy ügyvezetôi eltûnnek, így a tar-
tozás behajtása lehetetlen.

Nincsenek meg a könyvelési do-
kumentumok, a cég bankszámláját
rég megszüntették, a hitelezôk hiá-
ba indítanak pert, végrehajtást vagy
felszámolást, vagyon nincs, a köve-
telés érvényesítése lehetetlen. A kft.

vagy rt. tulajdonosai – ha megvan-
nak is – joggal hivatkoznak korlátolt
felelôsségükre, ôk a társaság tar-
tozásaiért nem
felelnek. Az ügy-
vezetôk rég le-
mondtak, újakat az elérhetetlen tu-
lajdonosok nem választottak, a cég
egyszerûen „nincs”. 

Ettôl persze a cég nagyon is
„van”, nyilvántartják, és adminiszt-
ratív szempontból teljesen úgy néz
ki, mint egy mûködô vállalkozás.

A nyilvántartást vezetô cégbírák
szemszögébôl  jóval egyszerûbb 
a helyzet: fantomcégnek minôsül az
a gazdasági társaság, amelynek
hiába küld a bíróság postai külde-
ményt, az „nem kereste” vagy „is-
meretlen helyre költözött” jelzéssel
tér vissza az aktába. A tisztelet-
reméltó hivatal már csak így mû-
ködik.

A fantomizálódást a jogalkotó is
észrevette: elkezdôdött a harc a nem
létezô cégek ellen. A tevékenysé-
güket megszüntetô, általában ela-
dósodott cégek ellen egyébként már
az elsô cégtörvényben is volt jog-
orvoslat: a cégbíró – minden kö-
vetkezmény nélkül – törölte a meg-
szûnt (elérhetetlen) céget a
cégjegyzékbôl. Akkoriban az adó-
hivatalnak tartozó cégek megszün-
tetésének ez volt a legkézenfekvôbb,
bár legkevésbé ismert módja.
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– Ezt a kávét még megihatja…

DR. SPIELMANN
ÉVA, ügyvéd



A jó- vagy rosszhiszem

kérdése ingoványos terü-

let. Hogyan lehet bizonyí-

tani a felek szándékait ak-

kor, amikor az üzletrész

vagy részvény vevôjét vél-

hetôleg nem tudjuk a per-

ben tanúként idéztetni?

Hiszen éppen ô az, aki

eltûnt. Esetleg ezután min-

den üzletrész adásvételi

szerzôdésébe illesztünk

egy „jóhiszemi” záradékot,

meg csatolunk egy olyan

mérleget, ami alapján a

cég ebben a pillanatban

„fizetôképes”. A hitelezô

pedig bizonyítsa be, hogy

a mérleg nem felelt meg a

valóságnak?

Egy biztos, 2005. július

7-ét követôen az üzletrész

adásvételekor a „tisztes-

séges” eladók is kényte-

lenek lesznek lényegesen

körültekintôbben megfo-

galmazni az átruházásra

vonatkozó okiratokat, ne-

hogy meglepetés érje

ôket, amikor olyan perben

kapnak idézést, ahol a hi-

telezôk ôket akarják fele-

lôssé tenni a sok éve ela-

dott cégeik viselt dolgai

miatt.

Székhelytelenkedések
Az az új rendelkezés sem került be
a köztudatba, mely szerint 1994. má-
jus 15-tôl bûncselekménynek minô-
sül, ha a cég ügyvezetôi elmulaszt-
ják bejelenteni a cég székhely-
változását.

E rendelkezés szerint az ügyveze-
tôk már büntetôjogilag is felelôs-
ségre vonhatóak lettek volna (és te-
gyük hozzá: ma is azok), amennyiben
az általuk képviselt cég székhelye
megszûnik, megváltozik, és azt a jog-
szabályban elôírt 30 napon belül
nem jelentik be a cégbíróságon.

A felelôsségre vonáshoz azonban
kell egy fellelhetô ügyvezetô is – az
esetek nagy többségében azonban
a fantomcégeknél pontosan ô hi-
ányzik. Hozzáteszem azonban, hogy
a cégbírónak vagy bárkinek, akinek
tudomására jut a cég „elszékhelyte-
lenedése”, jogában áll feljelentést
tenni, a hatóságoknak pedig köte-
lességük az eljárást lefolytatni, és mi-
vel olyan nincs, hogy egy cégnek ne
lenne bejegyzett ügyvezetôje, az ép-
pen bejegyzett ügyvezetô ellen le-
hetôség van vádat emelni két év
szabadságvesztéssel is büntethe-
tô vétség elkövetése miatt.

Újabb hullám
De még ezek után is maradtak fan-
tomcégek. Újabb politikai hullám és
közérdeklôdés kellett ahhoz, hogy
az 1998-ban életbe lépô új cégtör-
vény már végre szankciót is kilátás-
ba helyezzen arra az esetre, ha sem
a céget, sem a képviseletre jogosult
személyeket nem sikerült elérni. Eb-
ben az esetben a céget akár 500 ezer
forint pénzbírsággal is sújthatták!
Gyanítom, nem keletkezett jelentôs
bevétel az államkasszában ez efféle
pénzbírságokból.

Újabb botrányok után, és a köz-
érdeklôdés megújulását követôen,
2004. január 1-jétôl új lehetôséget
teremtett a törvény: amennyiben
bárki észleli az „eltûnést”, akkor a
tagokat a cégbíró felhívhatja a tör-
vényes mûködés helyreállítására.
Ha a tagok nem reagálnak, vagy a
cég továbbra sem kerül elô, akkor
az 50% feletti szavazati joggal ren-
delkezô tagok már nem hivatkoz-
hattak korlátolt felelôsségükre, és
teljes vagyonukkal feleltek a társa-
ság ki nem elégített tartozásaiért.

Ahhoz azonban, hogy egy hitele-
zô ilyen esetben a többségi tagok va-

gyonát végrehajtás alá vegye, joge-
rôs bírói ítéletre volt és van szükség.
Ilyen perekre azonban az elmúlt
másfél évben nem került sor. Azok
pedig, akik szabályos szerzôdéssel
túladtak eladósodott cégeiken, to-
vábbra sem feleltek semmilyen vo-
natkozásban a késôbbiekben eltûnt
cégek viselt dolgaiért, még akkor
sem, ha az adósságok bizonyítha-
tóan az ô idejükben keletkeztek.

Új szelek
A jogalkotó ilyenformán még min-
dig úgy érezhette – tegyük hozzá: ok-
kal –, hogy nem sikerült sem kigyom-
lálni a fantomcégeket a nyilvántar-
tásból, sem megakadályozni a hite-
lezôk kijátszására törekvô tagok fe-
lelôsségre vonását.

Ezért 2005. július 7-én újabb ren-
delkezés lépett hatályba az eltûnt cé-
gek és tulajdonosaik szankcionálá-
sára. A legutóbbi módosítás szerint
ugyanis már bármilyen kis tulajdo-
ni hányaddal rendelkezô tulajdonos
esetében kérhetô a korlátlan fele-
lôsség megállapítása, ha átruházza
ugyan az üzletrészét, de az azt kö-
vetô öt éven belül cége fantommá
válik, és ezért törlési eljárásra ke-
rül sor, vagy a cég ellen megindít-
ják a felszámolási eljárást.

E rendelkezés alkalmazására ter-
mészetesen csak akkor kerülhet sor,
ha a cég vagyonát lényegesen meg-
haladják a hitelezôi követelések. Ha
ebben az idôszakban az üzletrész
(részvény) többször is gazdát cse-
rélt, az összes volt tulajdonos vo-
natkozásában alkalmazni lehet az új
szabályt.

A volt tag saját vagyonára végre-
hajtást vezetni ebben az esetben is
csak jogerôs bírósági ítélet birtoká-
ban lehet, és csak akkor, ha a volt
tagnak nem sikerült a perben bizo-
nyítania, hogy az átruházáskor jó-
hiszemûen járt el, és hogy ekkor a
cég még fizetôképes volt.

A jogalkotó szándéka az volt, hogy
megakadályozza az eladósodott, ki-
ürített cégek átruházását olyan va-
gyontalan személyek részére, akik
utóbb eltûnnek, hátrahagyva maguk
után egy létezô jogi személyt, ami
csak púp az igazságszolgáltatás há-
tán. A kérdés – mint mindig – csak
az, sikerült-e elérni az áhított célt.

A szerzô a Dr. Spielmann Éva Ügyvédi
Iroda vezetôje. spielmann@spielmann.hu
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