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Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján „a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű gazdálkodó szervezetek cs ődeljárásának és felszámolásának különlege s
szabályairól szóló T/3504. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat az alábbi, új 1 . §-al egészül ki, azzal, hogy a jelenlegi 1-4§-ok számozás a
2-5§-ra változik.

„1 .§”

A Csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban :
Cstv .) 20. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„(2) A megkötött egyezség azokra az egyezségkötésre jogosult hitelezőkre is kiterjed, akik a z
egyezséghez nem járultak hozzá, vagy szabályszerű értesítésük ellenére az egyezsé g
megkötésében nem vettek részt, továbbá kiterjed azon hitelez őkre is, amelyek vitatott
követelésére tekintettel a bíróság a 12. § (5) bekezdésében tartalék képzését rendelte e l
(kényszeregyezség) . Az egyezség azonban az említett hitelezőkre vonatkozóan nem állapíthat
meg kedvez őtlenebb feltételeket, mint amelyeket az egyezséghez hozzájáruló hitelez őkre az
adott hitelezői osztályban, továbbá a 12 . § (2) bekezdés bc)-bd) pontja szerinti hitelező i
körben megállapított . A 12 . § (5) bekezdés alapján a vitatott követelésekre (követelésrészekre )
vonatkozóan képzett tartalék terhére a vitatott követelés jogosultjának akkor lehet kifizetés t
teljesíteni, ha a vitatott követelés jogosultja az adós ellen keresetet indított, és a bíróság i
eljárás jogerősen lezárult, amelyben a hitelező követelésének jogalapját és összegét a bíróság
megállapította . _Mindazok, akik a csődeljárásban követelésüket a 10 . § (2) bekezdés fZ
pontjában meghatározott határid őn belül – a nyilvántartásba-vételi	 díj	 szabályszerű
befizetésével együtt – nem jelentették be, egyezségkötés esetén – amennyiben a bíróság a z
egyezséget a 21/A. § (3) bekezdése szerint végzéssel jóváhagyta, és a cs ődeljárást befejezetté
nyilvánította – követelésüket az egyezség megkötését követően az adóssal szemben nem
érvényesíthetik. "
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2 .

Módosító javaslat



Indokolá s

A Cstv. eddig nem rendelkezett egyértelműen arról, hogy mi történik a csődeljárásban be nem
jelentett követelésekkel . Az irányadó jogirodalmi álláspont a törvényi rendelkezés céljábó l
kiinduló teleologikus és a törvény egyéb rendelkezéseit is vizsgáló rendszertani értelmezés t
követve azt a véleményt képviseli, hogy a felszámolási eljárás szabályaihoz hasonlóan [Cstv .
41 . § (1)] a cs ődeljárásban be nem jelentett követelések az egyezségkötés esetén a cs ődeljárást
követően az adóssal szemben nem érvényesíthet ők. Ellenkező esetben azok a kifejezetten
rosszhiszeműen eljáró hitelezők, akik szándékosan nem kívánnak részt venni az adó s
reorganizációjában, vagy azok, akik egyszerűen csak gondatlanságból nem jelentik b e
követeléseiket, saját mulasztásukból és felróható magatartásukból ered ően jutnának
előnyösebb helyzetbe azon hitelezőkkel szemben, akik a törvényi előírásokat betartva
bejelentették a követeléseiket, és részt vállalnak az adós fizet őképességének a
helyreállításában . A Ptk. 204. § (1) c) pontja szerint bírósági úton nem lehet érvényesíten i
azokat a követeléseket, amelyeknek állami szerv útján való érvényesítését a jogszabál y
kizárja, továbbá a (2) bekezdés kimondja, hogy az ilyen követelések biztosítására kötöt t
szerződés semmis, az önkéntes teljesítést azonban nem lehet visszakövetelni . A Ptk. szerint
tehát jogszabály határozza meg a bírósági úton nem érvényesíthet ő követelések körét, és bár
ez a Cstv . rendelkezéseiből a csődeljárásban be nem jelentett követelésekről csődegyezség
esetén összességében, jogértelmezéssel most is megállapítható, a jogbiztonsá g
követelményeinek megfelel ően elengedhetetlen, hogy egy ilyen lényeges, jogviszonyt alakító
jogi tényt egzakt törvényi rendelkezés szabályozzon . A felszámolási kényszeregyezség eseté n
a be nem jelentkezett hitelezők követelésének érvényesíthet őségét a Cstv. eddig is
egyértelműen kizárta, és a rosszhiszemű joggyakorlás lehetőségének kiküszöbölése, valamint
a csődeljárás céljainak érvényesítése érdekében feltétlenül indokolt a cs ődegyezség esetén is a
jogkövetkezményeknek egyértelmű törvényi szintű szabályozása .

Budapest, 2011 . június 20 .
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