Egyességkötés a felszámolási eljárásban
Egyezségkötés esetén a tulajdonosoknak minden hitelezői
kör kategória vonatkozásában a hitelezők többségével
egyezséget kell kötnie. A többség nem a hitelezők számát,
hanem a hitelezők vagyoni követelésének értékét jelenti,
tehát a hitelezők olyan arányban bírnak követeléssel, ahogy a
saját követelésük aránylik a kategóriájukon belüli további
követelésekhez. Így tehát előfordulhat, hogy ha adott
kategórián belül az egyik hitelező követelése egymagában
több, mint a többi e kategóriába tartozó hitelezőé (így tehát
50 % fölötti a követelése), az adott kategóriában egyedül
dönt. Az eredményes egyezségkötésnek azonban feltétele,
hogy minden kategóriában a többségi hitelezők egyezséget
kössenek

az

adóssal

–

értelemszerűen

az

adós

tulajdonosaival. Az egyezség érvényessége is kell, hogy a
bíróság

az

egyezséget

jóváhagyja.

Amennyiben

ez

megtörténik, a felszámolási eljárást a bíróság a jogerős végzés
birtokában megszűnteti, és az adós változatlan cégjogi
felállással működik tovább (ami ténylegesen annyit jelent,
hogy az ügyvezető jogviszonya, ami eddig gyakorlásra nem
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kerülhetett, visszaáll, és továbbiakban már nem a felszámoló,
hanem a cégbíróságon korábban bejegyzett ügyvezető látja
el a cég képviseletének feladatait, feltéve természetesen, ha a
tulajdonosok másképpen nem döntenek.
Amennyiben az adós vagyonának felmérése a felszámoló
részéről megtörtént, és egyezség megkötését a tulajdonosok
nem kíséreltek meg, a felszámoló elkezdi a vagyon
értékesítését. A vagyont a felszámoló nyilvánosan értékesíti,
és a forgalomban elérhető legmagasabb áron. Nincs arra
lehetőség tehát, hogy a felszámoló a nyilvánosságot
kikerülve, megkerülve értékesíthesse az adós vagyonát, és
ezzel esetlegesen kárt okozzon az adósnak, illetve áttételesen
a hitelezőknek. Korábban lehetőség volt arra, hogy a
felszámoló nyilvános pályázatot, vagy nyilvános árverést
hirdessen meg a Cégközlönyben. 2015. január 1-től
kezdődően azonban a felszámoló a pályázat, illetve árverés
útján történő értékesítés során a 17/2014. (II. 3.) Korm.
rendelet

szerinti

Elektronikus

Értékesítési

Rendszer

alkalmazásával folytathatja le ezeket az eljárásokat. Az
eljárásban csak azok vehetnek részt, akik a bánatpénzt a
felszámoló részére megfizették. Az EÉR-ben lefolytatott
pályázat vagy árverés lezárását követően a felszámoló
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jegyzőkönyvet készít, amiben az értékesítési eljárás
fontosabb adatait rögzíti, ebben a körben természetesen
rögzíteni kell a nyertes személyét, illetve a felszámoló által
elfogadott vételár összegét. Pályázat esetén a hitelezői
választmány és a hitelező tekintheti meg a jegyzőkönyvet,
árverés esetén a hitelezői választmány, a hitelezők
képviselője és a hitelezők, továbbá az árverési vevő tekintheti
meg a jegyzőkönyvet. A pályázat eredményét azonban az
EÉR-ben a felszámolónak mindenképpen közzé kell tennie.
Akinek elővásárlási joga van az adott vagyontárgyra,
elővásárlási jogát a felszámolónál érvényesítheti, mert a
felszámolónak az elektronikus értékesítés érvényességének
és eredményességének megállapítása után a nyertes ajánlatot
az elővásárlási joggal rendelkezőknek be kell mutatnia, és fel
kell őket hívni nyilatkozattételre, hogy élnek-e elővásárlási
jogukkal.
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