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Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 107 . § (1) bekezdése alapján „a nemzetgazdasági szempontból kiemel t
jelentőségű gazdálkodó szervezetek cs ődeljárásának és felszámolásának különlege s
szabályairól szóló törvényjavaslat zárószavazásra bocsátandó T/3504/16 . számú egységes
javaslatához – az Alkotmánnyal való összhang megteremtése érdekében – a következ ő

zárószavazás előtti módosító javaslato t

terjesztjük elő :

Az egységes javaslat az alábbi, új 1 . §-al egészül ki, azzal, hogy a jelenlegi 1-4 .§-ok

számozása 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 hitelez őkre is kiterjed, akik az
egyezséghez nem járultak hozzá, vagy szabályszerű értesítésük ellenére az egyezsé g
megkötésében nem vettek részt, továbbá kiterjed a vitatott követeléssel rendelkez ő hitelezőkre
is . A vitatott hitelezők (12.§ (2) bekezdés bb) pont) követelésének kielégítésére a 12 .	 (5)
bekezdésében megjelölt módon kell tartalékot képezni (kényszeregyezség) . Az egyezség
azonban az említett hitelezőkre vonatkozóan nem állapíthat meg kedvezőtlenebb feltételeket,
mint amelyeket az egyezséghez hozzájáruló hitelezőkre az adott hitelezői osztályban, továbbá
a 12.	 (2) bekezdés bc) bd) pontja szerinti hitelez ői körben megállapított. A vitatott
követelésekre (követelésrészekre) vonatkozóan képzett tartalék terhére a vitatott követelés
jogosultjának akkor lehet kifizetést teljesíteni, ha a vitatott követelés jogosultja az adós elle n
keresetet indított, és a bírósági eljárás jogerősen lezárult, amelyben a hitelező követeléséne k
jogalapját	 és	 összegét a bíróság megállapította .	 Mindazok, akik a cs ődeljárásban
követelésüket a 10. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott határidőn belül –a
nyilvántartásba-vételi	 díj	 szabályszerű befizetésével	 együtt – nem jelentették 	 be ,
egyezségkötés esetén – amennyiben a bíróság az egyezséget a 21/A. § (3) bekezdése szerint
végzéssel jóváhagyta, és a cs ődeljárást befejezetté nyilvánította – követelésüket az adóssa l
szemben nem érvényesíthetik . "



Indokolá s

Alkotmányosan aggályos, hogy a Cstv . eddig nem rendelkezett egyértelműen arról, hogy mi
történik a csődeljárásban be nem jelentett követelésekkel . A zárószavazás előtti módosító
javaslat – a szakmai álláspontokat figyelembe véve – irányoz el ő változásokat . Az irányadó
jogirodalmi álláspont a törvényi rendelkezés céljából kiinduló teleologikus és a törvény egyé b
rendelkezéseit is vizsgáló rendszertani értelmezést 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
érvényesíthetők. Ellenkező esetben azok a kifejezetten rosszhiszeműen eljáró hitelezők, akik
szándékosan nem kívánnak részt venni az adós reorganizációjában, vagy azok, aki k
egyszerűen csak gondatlanságból nem jelentik be követeléseiket, saját mulasztásukból é s
felróható magatartásukból eredően jutnának előnyösebb helyzetbe azon hitelez őkkel szemben,
akik a törvényi elő írásokat betartva bejelentették a követeléseiket, és részt vállalnak az adós
fizetőképességének a helyreállításában . A Ptk. 204. § (1) c) pontja szerint bírósági úton ne m
lehet érvényesíteni azokat a követeléseket, amelyeknek állami szerv útján való érvényesítésé t
a jogszabály kizárja, továbbá a (2) bekezdés kimondja, hogy az ilyen követelések biztosításár a
kötött szerződés semmis, az önkéntes teljesítést azonban nem lehet visszakövetelni . A Ptk.
szerint tehát jogszabály határozza meg a bírósági úton nem érvényesíthető követelések körét ,
és bár ez a Cstv. rendelkezéseiből a csődeljárásban be nem jelentett követelésekr ől
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.
A 12.§ (2) bekezdés bb) pontja és a 12 .* (5) bekezdése összevetése alapján vitatott
követeléssel rendelkezik az a hitelező, akinek a csődeljárás kezdő időpontjában a
követelésével összefüggésben bíróság vagy hatóság előtt a jogérvényesítésre irányuló eljárá s
már folyamatban van ; aki – elfogadva a vagyonfelügyel ő vitató nyilatkozatát – a csődeljárás
során megindítja a jogérvényesítésre irányuló eljárást ; továbbá az is, aki nem fogadja el a
vagyonfelügyel ő vitató nyilatkozatát, és a csődeljárást lefolytató bíróság minősíti a követelést
vitatottnak és rendeli el a tartalékképzést a követelés kiegyenlítésére . A hatályos Cstv . 20 . §
(2) bekezdése csak a bíróság által vitatottnak minősített követelésekre írja el ő a
tartalékképzést. Ebből következően azoknak a hitelezőknek a követelése tekintetében, akik
eleget tesznek a Cstv-ben előírt feltételeknek – bejelentik az igényüket határid őben és be i s
fizetik a követelésüknek megfelelő nyilvántartásba vételi díjat -, de nem fordulnak a
bírósághoz annak megállapíttatása érdekében, hogy minősítse a követelésüket vitatottá –
hiszen már folyik egy eljárás az adóssal szemben más bíróság el őtt -, nem kell tartalékot
képezni . Ez a megoldás diszkriminatív e hitelezők vonatkozásában, a módosítás a vitatott
hitelezők egységes kezelésére irányul .

Budapest, 2011 . július 4 .
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