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Csődeljárás  

 

Szükséges először a csődeljárás szabályait, lehetőségét végig 

vennünk. A csődeljárást az azt kérelmező – hiszen 

csődeljárást csak a gazdasági társaság kérheti saját magával 

szemben –gazdasági társaság magyarországi székhelye 

szerint illetékes törvényszék rendelheti el. Korábban számos 

esetben előfordult, hogy egy gazdasági társaság azért 

változtatta meg a székhelyét és helyezte magát másik 

törvényszék eljárási jogosultsága alá, hogy ezzel a hitelezők 

helyzetét nehezítse, illetve a saját részére esetlegesen 

előnyöket próbáljon elérni. Ennek érdekében a jogalkotó 

megakadályozta a visszaélés lehetőségét azzal a 

rendelkezéssel, hogy kimondta, hogy a korábbitól eltérő 

cégbíróság illetékességi területére történő székhely 

áthelyezés esetén annak bejegyzését követő 180 napig 

kizárólag még a korábban bejegyzett székhely szerint 

illetékes bíróság előtt lehet csődeljárást – egyébként 

felszámolási eljárást is – kezdeményezni.  

Mint jeleztük, a csődeljárás iránti kérelmet az adott 

gazdasági társaságnak saját maga ellen kell az illetékes 

törvényszékhez benyújtani. 2015. január 1-től a bíróság és 
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a fél között a kapcsolattartás az elektronikus kapcsolattartás 

szabályai szerint zajlik, mely szabályok az 2016. évi CXXX 

Tv-ben (Pp.) találhatóak. Annak érdekében, hogy ez 

zökkenőmentes kapcsolat legyen, a csődeljárást kérelmező 

társaságnak kötelező a kérelmet jogi képviselő 

közreműködésével beadnia.  

A csődeljárás kezdeményezése iránti kérelemnek szigorú 

formai kötöttségei vannak. Ezek hiányában a bíróság a 

kérelmet elutasítja, ahogy ezt kimondja a BDT 2012. évi 

2669. sz. jogeset (lásd az internetes közzététel 1.számú 

mellékleteként)Kizárólag formanyomtatványon nyújtható 

be, és valamennyi kötelező mellékletet ehhez csatolni 

szükséges. A kérelmet az adós gazdálkodó szervezet (így 

nevezik a csődeljárás alá kerülő gazdasági társaságot) 

vezetője köteles aláírni. Egy társasággal szemben egy időben 

természetesen csupán egyetlen csődeljárás folytatható. 

Szükséges a kérelemhez csatolni az adott gazdasági társaság 

alapítói jogait (tagsági jogait) gyakorló legfőbb szerv előzetes 

egyetértését. Ez a szerv közkereseti és betéti társaság esetén 

a tagok gyűlése, korlátolt felelősségű társaság esetén a 

taggyűlés (egyszemélyes társaság esetén alapítói határozat 

szükséges), illetve részvénytársaság esetén a közgyűlés. A 
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kérelem benyújtásáról szükséges tájékoztatni a társaság 

munkavállalóit, a Munka Törvénykönyvében meghatározott 

szakszervezeteket, illetve az üzemi tanácsot (üzemi 

megbízottat), ha az működik a társaságnál). A kérelemben a 

társaságnak be kell mutatnia gazdálkodását, pontosabban 

annak eredményét, azaz három hónapnál nem régebbi éves 

(egyszerűsített éves)  beszámolóját vagy közbenső mérlegét 

– ezt mondja ki a BDT 2010. évi 2362. sz  jogeset   (lásd az 

internetes közzététel 2.számú mellékleteként) -,. és az adós 

vezetőjének írásbeli nyilatkozatát arról, hogy az az adós 

vagyoni helyzetéről valós és megbízható képet ad. 

 

Később fontos lesz, de már itt jelezzük, hogy társaságnak magában a 

kérelemben jeleznie szükséges azokat a hitelezői igényeket, amelyeket 

a társasággal szemben támasztottak, de a társaság azokat nem ismeri 

el, azokat vitatja. Ilyenek például a peresített, társasággal szembeni 

követelések, de minden más egyéb olyan igény is, amelyet a társaság 

elutasított. Külön jelezni kell, hogy adott hitelező rendelkezik-e 

úgynevezett biztosított követeléssel, ami annyit jelent, hogy követelésére 

nyújtott-e az adós gazdálkodó szervezet fedezetet. Ilyen fedezet lehet 

például az óvadék, illetve lehet jelzálogjog, vagy egyéb zálogjog. Külön 

jelezni kell a számviteli törvény szerint függő kötelezettségeket, tehát 
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azokat a követeléseket, amelyek még nem jártak le, de várhatóan a 

későbbiek során a társaság kötelezettségé válik az adott követelés (a 

függő követelés fogalmát a számviteli törvény határozza meg). Az adós 

gazdálkodó szervezet vezetőjének arra is kötelezettséget kell vállalnia 

a kérelemben, hogy a csődeljárás iránti kérelem benyújtásával 

egyidejűleg értesíti a pénzforgalmi szolgáltató számlavezetőket 

(bankokat, pénzintézeteket) a csődeljárás iránti kérelem benyújtásáról.  

 

Az illetékes törvényszéket az eljárás lefolytatásánál – 

egyébként mindenki mást is – nagyon szigorú törvényi 

határidők kötelezik. A törvényszéknek egy munkanapon 

belül kell intézkednie – kivéve, ha a kérelmet azonnal 

elutasítják – a kérelemnek, illetve az adóst megillető, 

ideiglenes fizetési haladéknak a Cégközlönyben történő 

közzétételéről. Ez ellen a döntés ellen fellebbezésnek nincs 

helye. A kérelem beérkeztét követően tizenöt napon  belül 

kell a bíróságnak elbírálnia a kérelmet, és ha a kérelem 

megfelel, haladéktalanul végzést kell hoznia a csődeljárás 

elrendeléséről, és ezt haladéktalanul a Cégközlönyben közzé 

is kell tenni. Ettől kezdődően a csődeljárás alá került cég a 

cégneve mellett a „csa” toldatot köteles feltűntetni. Ez jelzi 

mindenki számára, hogy az adós gazdálkodó szervezet 
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csődeljárás hatálya alatt áll. A közzétételről szóló végzésben 

a bíróság felszólítja a hitelezőket arra, hogy 30 napon belül 

jelentsék be az adós gazdálkodó szervezet 

vagyonfelügyelőjének, illetve az adósnak hitelezői igényeket, 

csatolva az azt megalapozó dokumentumokat, egyidejűleg a 

követelés nyilvántartásba vételért járó díjat (a regisztrációs 

díjat) be kell fizetni a vagyonfelügyelőnek a bíróság által 

közzétett pénzforgalmi számlájára.  

 

 

 

 

I. A csődeljárásra rendelkezésre álló idő 

 

A csődeljárást elrendelő végzés tartalmazza a 

vagyonfelügyelő megjelölését és annak székhelyét is. 

Tartalmazza a végzés azt is, hogy az adós gazdálkodó 

szervezetet a fizetési haladék közzétételét követő 120. napot 

követő második munkanap nulla órájáig illeti meg fizetési 

haladék, azaz ez alatt az idő alatt a hitelezők egyébként 

törvényben őket megillető jogaikat nem érvényesíthetik az 

adott gazdálkodó szervezettel szemben. Így például a 
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csődeljárás alatt álló szervezettel szemben peres eljárás vagy 

fizetési meghagyásos eljárás nem indítható, a pénzforgalmi 

számlái terhére azonnali fizetési megbízás nem nyújtható be, 

és ilyet a pénzintézet sem teljesíthet, a jelzálogjogot nem 

lehet érvényesíteni, az óvadékból a jogosult magát – egyes 

eseteket kivéve - nem elégítheti ki. Ezek nagyon komoly 

mértékben korlátozzák a hitelezőket egyébként megillető 

jogokat, ezért értelemszerűen a csődeljárás lefolytatására 

rendelkezésre álló idő meglehetősen rövid.  

Annak természetesen nincsen akadálya, hogy a hitelezők a 

csődeljárásra rendelkezésre álló időt meghosszabbítsák, ezt 

azonban úgyszintén nagyon szigorú szabályok szerint tehetik 

meg.  

Az adós gazdálkodó szervezet segítségével a vagyonfelügyelő 

a beérkezett hitelezői igényeket különböző osztályokba 

sorolja ahhoz képest, hogy azok elismert vagy vitatott 

követelések-e, illetve az elismert követelések közül 

biztosított követelések-e, vagy ilyen biztosíték nem fedezi az 

adott követelést. Ennek azért van jelentősége, mert a 

hitelezők az őket megillető besorolásnak megfelelő és 

természetesen az elismert követelésük értékéhez igazodó 

szavazati jogot kapnak a csődeljárás során, ezzel a 
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szavazatmennyiséggel szavazhatnak. A törvény korlátozza 

bizonyos hitelezők szavazatszámát, itt elsősorban az olyan 

hitelezőkről van szó, akik meghatározó kapcsolatban állnak 

az adós gazdálkodó szervezettel. Ide tartoznak azok a 

hitelezők, amelyekben az adós legalább többségi befolyást 

biztosító részesedéssel rendelkezik, vagy az olyan 

természetes személy vagy jogi személy, amely az adósnak 

kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező 

tulajdonosa. Ezek a hitelezők csupán követelésük 

meghatározott része után kaphatnak szavazati jogot. 

 


