15B/ Csődeljárás fogalma, moratórium, egyezségi tárgyalás, csődeljárás eredménye (külön lapon
honlapra feltéve)
16B/ A vagyonfelügyelő feladatai, jogállása (külön lapon honlapra feltéve)

1991. évi XLIX. törvény
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
Általános rendelkezések
1. § (1) E törvény szabályozza a csődeljárást, a felszámolási eljárást.
(2) A csődeljárás olyan eljárás, amelynek során az adós - a csődegyezség megkötése
érdekében - fizetési haladékot kap, és csődegyezség megkötésére tesz kísérletet.
(3) A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós
jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők e törvényben meghatározott módon
kielégítést nyerjenek.
2. § (1) E törvény hatálya a gazdálkodó szervezetekre és ezek hitelezőire terjed ki.
(5) Az egyesületekre és az alapítványokra e törvényt akkor kell alkalmazni, ha az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
törvény másképpen nem rendelkezik.
3. § (1) E törvény alkalmazásában:
a) gazdálkodó szervezet: 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 szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat (a
víziközmű-társulat kivételével), az erdőbirtokossági társulat, az önkéntes kölcsönös biztosító
pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, az egyesülés, ideértve az európai gazdasági
egyesülést is, az európai területi társulás, egyesület, alapítvány, 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;
b adós: az a gazdálkodó szervezet, amely tartozását (tartozásait) az esedékességkor nem
tudta vagy előreláthatóan nem tudja kiegyenlíteni;
c) hitelező:
ca) a csődeljárásban és a felszámolási eljárásban - a felszámolás kezdő időpontjáig - az, akinek
az adóssal szemben jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági határozaton vagy más
végrehajtható okiraton alapuló, nem vitatott vagy elismert, lejárt pénz- vagy pénzben kifejezett
vagyoni követelése van,
4. § (1) A csődeljárás és a felszámolási eljárás körébe tartozik a gazdálkodó szervezet minden
vagyona, amellyel a csőd- vagy a felszámolási eljárás kezdő időpontjában rendelkezik, továbbá
az a vagyon, amelyet ezt követően az eljárás tartama alatt szerez.
5/A. § (1) A hitelezők érdekeik védelmére és képviseletük ellátására hitelezői választmányt
alakíthatnak, amely figyelemmel kíséri a vagyonfelügyelő és a felszámoló tevékenységét, és
a választmányt létrehozó hitelezőket képviseli a bíróság előtt, illetve a vagyonfelügyelővel,
az ideiglenes vagyonfelügyelővel, a felszámolóval való kapcsolat során, továbbá gyakorolja
az e törvényben meghatározott jogköröket.
(2) Minden adós gazdálkodó szervezetnél csak egy választmány működhet. Amennyiben a
gazdálkodó szervezetnél több - az e törvény szerinti feltételeknek megfelelő - választmány alakul,

azt kell hitelezői választmánynak tekinteni, amelyik a bírósághoz először jelenti be a
megalakulását.
(3) Csődeljárásban a választmány megalakításának feltétele, hogy azt a - 18. § (4)-(5)
bekezdése szerint szavazati joggal rendelkező - hitelezők legalább egyharmada hozza létre, és
ezek a hitelezők rendelkezzenek a szavazatok több mint felével.
(5) A választmány jogosultságait, a választmányt működtető hitelezők képviseletét,
működtetése forrásainak biztosítását, a költségek előlegezésének és elszámolásának
szabályait a hitelezők egymás között megállapodásban rögzítik. A választmány legalább
három-, de legfeljebb héttagú lehet, és a választmányt működtető hitelezők elnököt is
választhatnak. A választmány a megalakításáról, a működtetésében részt vállaló hitelezőkről, a
választmány jogairól, a működtetésében részt vevő hitelezők képviseletéről - az erről készített
jegyzőkönyv és megállapodás csatolásával - a megalakulását követő 3 munkanapon belül értesíti
az adóst, a bíróságot, a vagyonfelügyelőt vagy a felszámolót.
6. § (1) A csődeljárás és a felszámolási eljárás az adós - eljárás lefolytatására irányuló kérelem
benyújtásának napján bejegyzett, illetve az (1a) bekezdésben meghatározott - székhelye szerint
illetékes törvényszék (a továbbiakban: bíróság) hatáskörébe és illetékességébe tartozó
nemperes eljárás.

Csődeljárás megindítása, fizetési haladék
7. § (1) Az adós gazdálkodó szervezet vezetője a bírósághoz csődeljárás lefolytatása iránti
kérelmet nyújthat be, az adós részéről a jogi képviselet kötelező.
(2) Az adós gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: adós) nem nyújthat be csődeljárás iránti
kérelmet, ha ellene csődeljárás van folyamatban, vagy felszámolás iránti kérelmet nyújtottak be
ellene, és a felszámolás elrendeléséről már meghozták az elsőfokú végzést.
(5) A csődeljárás iránti (1) bekezdés szerinti kérelmet a külön jogszabályban meghatározott
formanyomtatványon kell benyújtani, amely 2015. január 1-jétől kizárólag elektronikus
nyomtatvány lehet.
8. § (1) A 7. § szerinti kérelem benyújtásához az adós gazdálkodó szervezet alapítói (tagsági)
jogait gyakorló legfőbb szerv előzetes egyetértése szükséges. Egyéni cég esetében a kérelmet a
cégtulajdonos saját döntése alapján nyújthatja be. A kérelem benyújtásáról a munkavállalókat, a
Munka Törvénykönyvében meghatározott szakszervezeteket, az üzemi tanácsot (üzemi
megbízottat) tájékoztatni kell.
9. § (1) Az adós kérelme alapján - ha a kérelem azonnali elutasítására nem kerül sor - a bíróság
egy munkanapon belül intézkedik a kérelemnek, továbbá az adóst megillető azonnali, ideiglenes
fizetési haladéknak - külön jogszabályban meghatározott módon - a Cégközlönyben történő
közzétételéről.
(2) A csődeljárás kezdő időpontja a csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzés
közzétételének napja Az adós ettől az időponttól a cégnevét a csődeljárás alatt („cs. a.”) toldattal
használhatja.
(3) Ha a csődeljárás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy azt követően az adós
ellen felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem érkezik, a bíróság ennek a
kérelemnek az elbírálását a csődeljárás elrendeléséig, illetőleg a csődeljárás iránti kérelem
elutasításáig felfüggeszti.
(4) A bíróság az (1) bekezdést követő intézkedést követően haladéktalanul, de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megvizsgálja.

10. § (1) Ha a csődeljárás megindítása iránti kérelmet a bíróság nem utasítja el,
haladéktalanul végzést hoz a csődeljárás elrendeléséről, és ezt követően haladéktalanul
intézkedik az erről szóló végzésnek - külön jogszabályban meghatározott módon - a
Cégközlönyben való közzétételéről és a cégjegyzékben az adós cégneve mellett a „cs. a.”
toldat feltüntetéséről. A Cégközlönyben történő közzétételre a Cégközlöny honlapján, napi
feltöltéssel, 0 órakor kerül sor. A bíróság hivatalból, a csődeljárás elrendeléséről szóló végzésben
a felszámolók névjegyzékéből vagyonfelügyelőt rendel ki.
(2) A csődeljárás elrendeléséről szóló, közzétételre kerülő végzésnek tartalmaznia kell
e) azt, hogy a végzés közzétételétől az adóst fizetési moratórium illeti meg a vele szemben a
fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, vagy az azt követően esedékessé váló
pénzkövetelések vonatkozásában,
f) a hitelezőknek szóló felhívást arra, hogy fennálló követeléseiket a csődeljárás
elrendeléséről szóló végzés közzétételétől számított 30 napon belül - a csődeljárás kezdő
időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül - jelentsék be az
adósnak és a vagyonfelügyelőnek, a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat ezzel
egyidejűleg fizessék be a vagyonfelügyelő 12. § (1) bekezdés szerint közzétett pénzforgalmi
bankszámlájára,
(4) A fizetési haladék a közzétételt követő 120. napot követő második munkanap 0 óráig
tart,
11. § (2) A fizetési haladék időtartama alatt
b az adós számláinak terhére - az (1) bekezdésben foglalt követelések kivételével - fizetési
megbízás nem teljesíthető, az adóssal szemben nem lehet fizetési megbízást benyújtani,
c) az adóssal szemben a pénzkövetelések végrehajtása szünetel, és végrehajtásuk
elrendelésének nincs helye,
e) az adós - a csődeljárás kezdő időpontjában fennálló követeléseken alapuló kifizetéseket
nem teljesítheti, a hitelező pedig - ide nem értve a (3) bekezdés szerinti óvadék tárgyából
történő kielégítést - nem érvényesíthet vele szemben ilyen kifizetéseket célzó igényeket,
f) az adós új kötelezettséget csak akkor vállalhat, ha ahhoz a vagyonfelügyelő hozzájárult,
g) az adós vagyona terhére kifizetések csak a vagyonfelügyelő ellenjegyzésével
teljesíthetők, ideértve az adós gazdasági tevékenységének folytatásához szükséges
kötelezettségek teljesítését is,
11.§ (4) A fizetési haladék nem szünteti meg az adós és a hitelező közötti jogviszonyokból
eredő jogokat és kötelezettségeket, A fizetési haladék időtartama alatt az adós pénzfizetési
kötelezettsége nemteljesítéséhez vagy késedelmes teljesítéséhez fűződő jogkövetkezmények az (1) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - nem állnak be.
12. § (1) Az adós a hitelezőit a csődeljárást elrendelő végzés közzétételétől számított 5
munkanapon belül közvetlenül is értesíti, és a hitelezőket országos napilapban, továbbá (ha
ilyennel rendelkezik) a honlapján is felhívja követeléseiknek a 10. § (2) bekezdés f)
pontjában meghatározott határidőn belül történő bejelentésére, és egyben a követelés
nyilvántartásba vételéért fizetendő díjnak a bíróság által kirendelt vagyonfelügyelő
pénzforgalmi számlájára történő megfizetésére, valamint a követeléseiket megalapozó
okiratok csatolására, azzal, hogy a határidő elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba
vételére nem kerül sor. A követelés nyilvántartásba vételének feltétele az is, hogy a hitelező
annak 1%-át, de legalább 5000 forintot és legfeljebb 100 000 forintot nyilvántartásba-vételi
díjként befizessen a vagyonfelügyelő pénzforgalmi számlájára, aki az így beérkezett összeget
elkülönítetten köteles kezelni, és azt kizárólag számlával igazolt költségeinek megtérítésére és

díjának kiegyenlítésére használhatja fel.
(2) A vagyonfelügyelő - az adós bevonásával - külön-külön nyilvántartásba veszi a
követeléseket a következőképpen:
b) határidőben bejelentett, a nyilvántartásba-vételi díj megfizetésével bejelentett, biztosított és
nem biztosított követelések, ezen belül külön-külön
ba az elismert vagy nem vitatott követelések,
bb) a vitatott követelések (függetlenül attól, hogy azokkal összefüggésben bíróság vagy
hatóság előtt van-e jogérvényesítés folyamatban),
(5) Az adóst és a hitelezőket a besorolásról és a nyilvántartásba vett követelés összegéről
haladéktalanul értesíteni kell, és legalább 5 munkanapos határidőt kell számukra
biztosítani, hogy arra vonatkozóan észrevételt tehessenek. Az észrevétel tárgyában a
vagyonfelügyelő három munkanapon belül dönt, és erről haladéktalanul köteles értesíteni a
hitelezőt és az adóst, akik az erről történt tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül
nyújthatnak be kifogást a bírósághoz a vagyonfelügyelő besorolásra vonatkozó intézkedése
ellen, A bíróság a kifogás elbírálása tárgyában soron kívül határoz.

Vagyonfelügyelő
13. § (1) A vagyonfelügyelő kirendelésére, a kirendelés visszautasítására, a vagyonfelügyelői
tevékenységgel való összeférhetetlenség eseteire, annak jogkövetkezményeire, továbbá a
vagyonfelügyelő felmentésére [ide nem értve a 27/A. § (8) bekezdés szerinti felmentést] a
felszámolóra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(2) Az adós gazdálkodó szervezet vezetői, továbbá a gazdálkodó szervezet legfőbb szerve,
tulajdonosai jogkörüket csak a vagyonfelügyelő részére biztosított jogok megsértése nélkül
gyakorolhatják.
(3) A vagyonfelügyelő - a hitelezői érdekek védelmének szem előtt tartásával, és a
hitelezőkkel kötendő egyezség előkészítése érdekében - figyelemmel kíséri az adós gazdasági
tevékenységét. Ennek keretében
a) áttekinti az adós vagyoni helyzetét, ennek során betekinthet az adós könyveibe, az adós
eszközeit, kötelezettségeit, szerződéseit, pénzforgalmi számláit megvizsgálhatja, a gazdálkodó
szervezet vezetőitől, a legfőbb szervtől, a felügyelőbizottsági tagoktól, a könyvvizsgálótól - a Ptk.
szerinti elismert vállalatcsoport esetén az uralkodó tagtól - felvilágosítást kérhet, és erről a
hitelezőket az 5. §-ban foglaltaknak megfelelően tájékoztatja,
b) az adós közreműködésével ellátja a követelések nyilvántartásba-vételével, besorolásával
kapcsolatos feladatokat
c) jóváhagyja, ellenjegyzi az adósnak a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező
vagyoni jellegű kötelezettségvállalásait, az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével,
d) felhívja az adóst követeléseinek érvényesítésére, és ellenőrzi annak végrehajtását, ennek
elmulasztása esetén ezt jelzi a legfőbb szervnek, a felügyelőbizottságnak és a könyvvizsgálónak,
e) megtámadhatja azokat a jognyilatkozatokat vagy szerződéseket, amelyeket az adós a c)
pontban megkövetelt jóváhagyása vagy ellenjegyzése nélkül tett, illetve kötött,
kezdeményezi vagy megindítja a 11. § (2) bekezdésének e) pontjába ütközően - jogellenesen
teljesített vagy jogellenes igényérvényesítésből származó - kifizetések visszakövetelésére, az
eredeti állapot helyreállítására irányuló eljárásokat,
f) az adós közreműködésével ellátja a 14. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat,
g) törvény által meghatározott esetekben együttes cégjegyzési és a pénzforgalmi számlák

feletti együttes rendelkezési jog illeti meg,
h) ellátja a fizetésihaladék-meghosszabbítás kezdeményezésének feladatait
(4) A (3) bekezdés e) pontjában említett jogügyletek vagy jognyilatkozatok eredményes
megtámadása esetén az érvénytelenség jogkövetkezményeit kell alkalmazni.
(5) A vagyonfelügyelő hagyja jóvá az adós új kötelezettségvállalásait. Ennek során
azonban csak olyan kötelezettségvállalásokhoz, illetve kifizetésekhez járulhat hozzá,
amelyek az adós célszerű - veszteséget mérséklő - működéséhez, valamint az egyezség
előkészítéséhez szükségesek,
14. § (1) A vagyonfelügyelő az adós bevonásával besorolja a 12. § (2)-(4) bekezdés szerint
nyilvántartásba vett követeléseket a hitelezőkkel folytatandó, egyezségkötést célzó
tárgyalások előkészítése céljából. Követeléseik nyilvántartásba vételéről és besorolásáról a
vagyonfelügyelő a hitelezőket haladéktalanul tájékoztatja. A hitelezői követelések elismert
összege és besorolása a többi hitelező számára is megismerhető.
(2) A vagyonfelügyelő részt vesz a fizetőképesség helyreállítását, illetve megőrzését célzó
program és egyezségi javaslat hitelezőkkel való elfogadtatását célzó tárgyalásokon, annak
jegyzőkönyveit ellenjegyzi, és a csődegyezség bírósági jóváhagyásra való bemutatásakor
nyilatkozik arról, hogy az megfelel-e a tv.-ben foglaltaknak.
15. § (1) A vagyonfelügyelő működése során az ilyen tisztséget betöltő személytől
elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért a
polgári jogi felelősség szabályai szerint felel. A vagyonfelügyelő elvárható gondosságának
körébe tartozik az is, hogy amennyiben a csődeljárás előtt az adós vezető tisztségviselője
részéről a hitelezők érdekeit sértő vagyonkimentés történt, akkor erről értesíti az adós
legfőbb szervét, felügyelő bizottságát, könyvvizsgálóját, és kezdeményezi, hogy azok a
szükséges intézkedéseket tegyék meg, kezdeményezzék, illetve indítsák meg a jogügyletek
megtámadására irányuló eljárásokat is.
(2) A vagyonfelügyelő a bíróság, a hitelezői választmány, a hitelezői képviselő felhívására, 8
munkanapon belül köteles saját tevékenységéről, az adós vagyoni, pénzügyi helyzetéről
beszámolni.
(3) A vagyonfelügyelő jogszabálysértő vagy a hitelezők, illetve más személy jogos érdekét
sértő tevékenysége vagy mulasztása ellen a sérelmet szenvedett személy vagy szervezet, továbbá
a hitelezői választmány, hitelezői képviselő - a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a csődeljárást lefolytató bíróságnál kifogással élhet. A bíróság a kifogás elbírálásáról soron kívül,
de legfeljebb 5 munkanapon belül dönt. Ha a bíróság a kifogást megalapozottnak találja, a
vagyonfelügyelő intézkedését megsemmisíti, vagy kötelezi a megfelelő intézkedés megtételére,
ellenkező esetben a kifogást elutasítja. A bíróság eljárására az 51. §-ban foglaltak megfelelően
irányadóak azzal az eltéréssel, hogy a kifogás elbírálása tárgyában hozott végzés ellen külön
fellebbezésnek nincs helye.
16. §(2) A vagyonfelügyelő díját és igazolt költségeit a 12. § (1) bekezdése szerinti hitelezői
nyilvántartási díjakból kell fedezni. A vagyonfelügyelő a költségeit azok felmerülésekor, számla
ellenében számolhatja el. Amennyiben a nyilvántartási díjak már nem nyújtanak fedezetet, akkor
a vagyonfelügyelő díjának és költségtérítésének kifizetésére az adós köteles,
(3) A vagyonfelügyelő díjának mértéke a mérlegben szereplő eszközök könyvszerinti értékének
törvény által meghatározott százaléka, pl. 100 000 000 forint alatti könyv szerinti érték esetén
annak 2%-a, de legalább 250 000 forint,

Egyezségi tárgyalás a hitelezőkkel, a fizetési haladék meghosszabbítása

17. § (1) Az adós - a csődeljárás kezdő időpontjától számított 60 napon belüli időpontra összehívja a hitelezőket, egyezségi tárgyalást tart, amelyre a fizetőképesség helyreállítását és
az adósságok rendezését célzó program, és egy előzetes egyezségi javaslat megküldésével a
vagyonfelügyelőt és a nyilvántartásba vett hitelezőit közvetlenül is, az esetleges ismeretlen
hitelezőket pedig hirdetmény útján hívja meg, A meghívót és mellékleteit legalább 8
munkanappal a tárgyalást megelőzően kell a meghívottaknak eljuttatni, a hirdetményt pedig a
fizetési haladék közzétételétől számított 8 munkanapon belül két országos napilapban kell
közzétenni, és az adós gazdálkodó szervezet honlapján is (ha van honlapja) közzé kell tenni.
(3) Az egyezségi tárgyalásra az adós - a vagyonfelügyelő bevonásával - köteles a
fizetőképesség helyreállítását vagy megőrzését célzó programot és egyezségi javaslatot
készíteni. Az egyezségi javaslat megismerhetőségét a hitelezők számára a tárgyalás időpontját 5
munkanappal megelőzően biztosítani kell.
18. § (1) Az egyezségi tárgyaláson a hitelezők személyesen vagy képviselőjük útján vehetnek
részt. A képviselőknek e minőségüket - erre irányuló külön felhívás nélkül is - a vagyonfelügyelő
számára is igazolniuk kell. A hitelezők - az 5/A. §-ban meghatározott szabályok szerint választmány alakításáról vagy hitelezői képviselő megbízásáról is dönthetnek. Az egyezségi
tárgyaláson a hitelezők szavazással döntenek.
(2) A tárgyalásról az adós köteles jegyzőkönyvet készíteni,
(3) Az első tárgyaláson a hitelezők kinyilváníthatják, hogy az egyezségi javaslatot nem
támogatják. Ha az adós az egyezségi javaslat átdolgozását nem vállalja, akkor a tárgyalást lezárja,
erről jegyzőkönyvet vesz fel, és ezt haladéktalanul megküldi a bíróságnak,
Ha az adós az egyezségi javaslat átdolgozását a hitelezők által megszabott határidőben vállalja,
akkor a hitelezőkkel a fizetési haladék tartama alatt több tárgyalás is tartható. A meghívót és
mellékleteit (ideértve az átdolgozott egyezségi javaslatot is) legalább 8 munkanappal a tárgyalást
megelőzően kell a meghívottakhoz eljuttatni.
(4) Az egyezségi tárgyaláson szavazati joggal rendelkezik az a hitelező,
a) aki határidőben bejelentette hitelezői igényét, és
b) a nyilvántartásba-vételi díjat megfizette, valamint
c) követelése elismert vagy nem vitatott követelésként került nyilvántartásba.
(5) A szabályszerű meghívás ellenére személyesen vagy képviselője útján részt nem vevő
hitelezőt a nemmel szavazók közé kell számítani. A szavazatok számításánál a hitelezőket
minden 50 000 forint elismert vagy nem vitatott követelésként nyilvántartásba vett
követelés után egy egész szavazat illeti meg, töredékszavazat érvényesítésének nincs helye.
Az 50 000 forint alatti követelések hitelezői is egy szavazattal rendelkeznek.
(7) A hitelezőkkel folytatott tárgyaláson az adós kérheti a hitelezők egyetértését a fizetési
haladék meghosszabbításához is oly módon, hogy a fizetési haladék teljes időtartama a
meghosszabbítással együtt sem haladhatja meg a csődeljárás kezdő időpontjától számított 365
napot.
(9) Az adóst a fizetési haladék meghosszabbításakor a fizetési haladék a csődeljárás kezdő
időpontjától számított legfeljebb 365 napig illeti meg, ha ehhez a szavazati joggal rendelkező
hitelezőktől a biztosított és a nem biztosított hitelezői osztályokban egyaránt, a követelésekre
vonatkozóan a szavazatok kétharmadát külön-külön megkapta.
(10) A hitelezők többsége a fizetési haladék időtartamának meghosszabbítását ahhoz
kötheti, hogy az adós a vagyonfelügyelő számára együttes cégjegyzési jogot, illetve a
pénzforgalmi számlák feletti együttes rendelkezési jogot biztosítson.
(11) A vagyonfelügyelő a fizetési haladék meghosszabbításának jóváhagyásáról szóló
jegyzőkönyvi határozat általa ellenjegyzett példányát, a közzétételi kérelmet, a hitelezői

követelésekről a 12. § (2)-(4) bekezdése alkalmazásával készített nyilvántartást, a hitelezőkkel
folytatott tárgyalás (tárgyalások) jegyzőkönyveit, a hitelezők nyilatkozatait a fizetési haladék
meghosszabbítására vonatkozó hozzájárulásukról megküldi a bíróságnak

Egyezség a csődeljárásban
19. § (1) Az egyezség keretében az adós megállapodik a hitelezőkkel az adósság
rendezésének feltételeiről, így különösen megállapodhatnak az adósságra vonatkozó
engedményekről és a fizetési könnyítésekről, egyes követelések elengedéséről vagy
átvállalásáról, a követelések fejében az adós gazdálkodó szervezetben részesedés
szerzéséről, a követelések megfizetéséért való kezességvállalásról és egyéb biztosítékokról,
az adós reorganizációs és veszteségcsökkentő programjának elfogadásáról, továbbá
mindarról, amit az az adós fizetőképességének megőrzése vagy helyreállítása érdekében
szükségesnek tartanak, ideértve az egyezség időtartamát és végrehajtása ellenőrzésének
módját is.
20. § (1) Egyezség akkor köthető, ha az adós az egyezséghez a 18. § (4)-(5) bekezdése
szerint szavazati joggal rendelkező hitelezőktől - a biztosított és a nem biztosított hitelezői
osztályokban egyaránt - a szavazatok többségét külön-külön megkapta.
(1a) Az egyezség megkötésénél a jóhiszemű joggyakorlás követelményét kell szem előtt
tartani, az egyezség nem tartalmazhat a hitelezők összességére vagy egyes hitelezői csoportokra
vonatkozóan nyilvánvalóan és kirívóan előnytelen vagy méltánytalan rendelkezéseket. Ilyennek
kell tekinteni különösen, ha az adós vagyonához mérten a hitelezők összessége követeléseinek
kielégítési aránya méltánytalanul alacsony mértékű, vagy ha valamely hitelezői csoport
követelése más hitelezői csoportnál kirívóan alacsonyabb arányban vagy méltánytalanul
hátrányosabb feltételekkel kerül kielégítésre.
(2) A megkötött egyezség azokra az egyezségkötésre jogosult hitelezőkre is kiterjed, akik az
egyezséghez nem járultak hozzá, vagy szabályszerű értesítésük ellenére az egyezség
megkötésében nem vettek részt, továbbá kiterjed azon hitelezőkre is, amelyek vitatott
követelésére tartalékot kellett képezni, vagy tartalékképzés helyett biztosítékot kellett számára
nyújtani (kényszeregyezség). Az egyezség azonban az említett hitelezőkre vonatkozóan nem
állapíthat meg kedvezőtlenebb feltételeket, mint amelyeket az egyezséghez hozzájáruló
hitelezőkre az adott hitelezői osztályban,
21. § (1) Az egyezséget írásba kell foglalni. A megállapodásnak tartalmaznia kell
különösen
a) az egyezségkötésben részt vett hitelezők felsorolását, hitelezői osztályát, nyilvántartásba vett
elismert vagy nem vitatott követelésük összegét, szavazati jogaik számát,
b) a hitelezők által elfogadott adósságrendezési és újjászervezési programot, a végrehajtás és
ellenőrzés módját,
c) a teljesítési határidők esetleges módosítását, a hitelezők követeléseinek elengedését vagy
átvállalását, illetve mindazt, amit az adós és a hitelezők az adósságállomány rendezése, az adós
fizetőképességének helyreállítása vagy megőrzése érdekében szükségesnek tartanak,
d valamennyi hitelező (annak képviselője, kézbesítési megbízottja) nevét és postacímét,
hitelezői választmány, hitelezői képviselő esetén azt is megjelölve, hogy melyik hitelezőket
képviselik.
(2) Az egyezséget a felek, törvényes képviselőik vagy meghatalmazottaik aláírják, és azt a
vagyonfelügyelő - továbbá ha van hitelezői választmány, akkor a választmány is - ellenjegyzi.

Csődeljárás befejezetté nyilvánítása vagy megszüntetése
21/A. § (1) Az egyezségi tárgyalás eredményét 5 munkanapon belül köteles az adós
gazdálkodó szervezet vezetője a bíróságnak bejelenteni, illetve egyezség esetében az egyezségi
megállapodást, továbbá jegyzőkönyveket, megállapodásokat, nyilatkozatokat is köteles
mellékelni.
(2) A bíróság az egyezség jóváhagyása tárgyában a kérelem beérkezésétől számított 15
munkanapon belül dönt.
(3) Ha az egyezség megfelel a jogszabályokban foglaltaknak, a bíróság végzéssel azt
jóváhagyja, és a csődeljárást befejezetté nyilvánítja. Az egyezséget jóváhagyó végzés ellen
perújításnak nincs helye.
21/B. § Ha az egyezség nem jött létre, vagy a jogszabályokban foglaltaknak nem felel meg,
a bíróság a csődeljárást megszünteti, ezt követően a felszámolási eljárásban az adós
fizetésképtelenségét hivatalból állapítja meg és elrendeli az adós felszámolását.
apítsa meg.1
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