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o

Dr. Kövér László
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján „a nemzetgazdasági szempontból kiemel t
jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásának és felszámolásának különleges
szabályairól szóló T/3504. számú törvényjavaslathoz a következ ő

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 .

A Csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991 . évi XLIX. törvény (a továbbiakban :
Cstv.) 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„12. § (1) Az adós a hitelezőit a csődeljárást elrendelő végzés közzétételétől számított5
munkanapon belül közvetlenül is értesíti, és a hitelez őket országos napilapban, továbbá (ha
ilyennel rendelkezik) a honlapján is felhívja követeléseiknek a 10.§ Ubekezdés flpontjában
meghatározott határidőn belül történő bejelentésére és a követeléseiket megalapozó okirato k
csatolására, azzal, hogy a határid ő elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére
nem kerül sor. A 11 . § (1) bekezdése szerinti követeléseket nem kell bejelenteni . A követelés
nyilvántartásba vételének feltétele az is, hogy a hitelez ő annak 1%-át - de legalább 500 0
forintot és legfeljebb 100 000 forintot - nyilvántartásba-vételi díjként - a cs ődeljárás
elrendelésérő l	 szóló végzés közzétételétől	 számított 30 napon belül befizessena
vayonfelüg ey lő pénzforgalmi számlájára, aki az így beérkezett összeget elkülönítetten
köteles kezelni, és azt kizárólag számlával igazolt költségeinek megtérítésére és díjának
kiegyenlítésére használhatja fel . Az összeg említett célokra való felhasználásáról a hitelező i
gyűlésnek (választmánynak) a vagyonfelügyelő elszámol . Amennyiben a hitelezők által
fizetett nyilvántartási díj az említett kiadásokat nem fedezi, annak előlegezésére és viselésére
az adós köteles .”



Indokolá s

A csődeljárásban a hitelezővé válás lényeges feltételeként írja elő a Cstv. a nyilvántartásba-
vételi díjnak a vagyonfelügyel ő pénzforgalmi számlájára történt befizetését . A törvény eddig i
rendelkezéseiből is következtetni lehetett arra, hogy a nyilvántartásba-vételi díjat a
követelések bejelentésére nyitva álló határid őn belül kell befizetni, ahogyan azt a Legfels őbb
Bíróság is eseti döntésében már megerősítette. A Cstv. rendkívül feszes határidőket határoz
meg a hitelezők követeléseinek nyilvántartásba vételét követően a követelések besorolására, a
hitelezők erről való értesítésére, a hitelez ők kifogásainak elbírálására és az egyezség i
tárgyalás lefolytatására, ezért egyértelműen meg kell határozni a hitelezővé válás feltételeit,
illetve azt a határidőt, amely nyitva áll ezen feltételek teljesítésére, mert az egyezségi
tárgyaláson már nem lehet bizonytalanság ama kérdésben, hogy valamely hitelez ő teljesítette-
e a követelése nyilvántartásba vételéhez szükséges feltételeket vagy sem. Ez egy olyan
lényeges kérdése a Cstv-nek, hogy az eddigi bírósági gyakorlattal összhangban, ez t
mindenképpen egyértelmű törvényi rendelkezéssel kell szabályozni .

Budapest, 2011 . június 20 .
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