Fizetési haladék. fizetési határidő
A fizetési haladék célja a csődvagyon megőrzése a
hitelezőkkel kötendő egyezség érdekében, ezért maga az
adós, a vagyonfelügyelő, a számlavezetők és a hitelezők is
kötelesek tartózkodni minden olyan intézkedéstől, amely a
haladék célját meghiúsítaná. A haladék időtartama alatt –
ebben

a

vagyonfelügyelő

is

közreműködik

–

úgynevezett cselekvési programot kell elkészítenie az
adósnak, amely tartalmazza a kimutatást a társaság vagyoni
helyzetéről, várható bevételeiről, jelenlegi és később lejáró
kötelezettségeiről, illetve a programba (cselekvési terv) be
kell mutatni azt, hogy az adós gazdálkodó szervezet milyen
feltételek mellett tud és képes egyezséget kötni a
hitelezőkkel, és ennek a cselekvési programnak kell
bemutatnia azon biztosítékokat is, amelyek igazolják a kívül
állók, így különösen a hitelezők számára, hogy a kötendő
egyezség betartható lesz.
Mint már utaltunk rá, a fizetési határidő időtartama alatt az
adós gazdálkodó szervezet korábbi tartozásait megfizetni
nem

köteles.

Köteles

azonban

fizetni

a

kérelem

benyújtásakor fennálló és az azt követően keletkezett
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munkabér követeléseket és bérjellegű egyéb juttatásokat, az
ezeket terhelő adókat és más közterheket is. Köteles fizetni
a villamos energia és földgáz ellátásért fizetendő díjakat –
beleértve a rendszerhasználati díjakat is -, a folyamatos
számlavezetési díjakat, a vagyonfelügyelőnek nyilvántartási
díjból meg nem térülő díját és költségeit, a csődeljárás kezdő
időpontján az adósra a számlában áthárított vagy ügyletei
során keletkezett általános forgalmi adót, jövedéki adót és
termékdíjat.

A

gazdasági

tevékenység

folytatásához

szükséges fizetési kötelezettséget azonban csupán a
vagyonfelügyelő ellenjegyzésével jogosult és kötelezett az
adós gazdálkodó szervezet megfizetni. A vagyonfelügyelőt
megilleti az a jog, hogy az adós bármely pénzintézeti
számláját felmondja, új pénzintézeti számlát nyisson, a
vagyonfelügyelő önmagában jogosult az adóst terhelő egyes
előnytelen szerződések perbeli megtámadására is, ha a
felhívására ezt maga az adós nem teszi meg.
Már említettük, hogy az adóssal szemben a fizetési
haladék időtartama alatt nem érvényesíthető a korábbi,
csődeljárást megelőzően keletkezett kötelezettsége,
azonban a korábban megindult eljárásokat folytatni kell, és
amennyiben ez lehetséges, be is kell fejezni. Ezeket az
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eljárásokat tehát a csődeljárás befejezéséig nem lehet
felfüggeszteni, egyetlen egy kivétellel. Ha a csődeljárás
kezdeményezésével

egyidejűleg,

vagy

ezt

követően

felszámolási eljárást kezdeményeznek az adóssal szemben,
vagy pedig ilyen felszámolási eljárás lefolytatása iránti
kérelem első fokon elbírálva még nincs, ezeket az eljárásokat
a csődeljárás befejezéséig fel kell függeszteni. Más eljárásra
azonban ez a lehetőség nem áll fenn.
A vagyonfelügyelő kötelezettségeit kinevezése pillanatától
kezdve

teljesíti,

tisztsége

a

csődeljárás

jogerős

megszüntetésével, vagy befejezetté nyilvánításával, illetve a
felszámolás elrendelése esetén a felszámoló kirendelésével
szűnik meg. A vagyonfelügyelőt díj, illetve igazolt költség is
megilleti, amelyet elsődlegesen a regisztrációs díjakból kell
fedezni, amennyiben az ebből nem fedezhető, a fennmaradó
összeget az adós gazdálkodó szervezet fizeti, és erre
tartalékot is kell képeznie.
A vagyonfelügyelő nem csupán a hitelezők besorolásában
vesz részt és azt lényegében egymaga dönti el, hanem
ténylegesen irányítja is és befolyásolja is a csődeljárás alatt az
adós gazdálkodó szervezet tevékenységét, ellenjegyzése
nélkül a bankszámla terhére megbízás sem adható. Az adós
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által a csődeljárás alatt kötött szerződéseket úgyszintén a
vagyonfelügyelőnek kell ellenjegyeznie. A vagyonfelügyelő
részt vesz a fizetőképesség helyreállítását, illetve megőrzését
célzó program, illetve egyezségi javaslat összeállításában, és
ezeknek a hitelezőkkel való elfogadtatást célzó egyezségi
tárgyalásokon, annak jegyzőkönyveit ellenjegyzi, és szükség
esetén nyolc napon belül saját tevékenységéről, illetve az
adós vagyoni, pénzügyi helyzetéről a bíróság, a hitelezői
választmány felhívására be is kell számolnia.
A vagyonfelügyelő a működése során az ilyen tisztséget
betöltött személytől elvárható gondossággal köteles eljárni,
és amennyiben a kötelezettségét megszegi, az okozott kárért
a polgári jogi felelősség szabályai szerint felel. A
vagyonfelügyelő

felelősségével

kapcsolatos

részletes

szabályokat a Cstv. 15. §-a tartalmazza (lásd az internetes
közzététel 3. számú mellékleteként).
Egyezségi tárgyalás
A csődeljárás legfontosabb része az egyezségi tárgyalás a
hitelezőkkel. Ezt meg kell, hogy előzze az úgynevezett
kilábalási program elkészítése, amely tartalmazza – ezt már
jeleztük – az adós elképzelését a társaság továbbműködésére,
gazdasági tevékenységére, ami tartalmazza a tervezett
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árbevételt, illetve tervezett költségeket és a keletkezett
nyereség alapján – a hitelezők által adott engedményeket
(adósság részbeni elengedése, részletfizetés, stb.) figyelembe
véve – azt az egyezségi javaslatot, amellyel az adós tartozásait
rendezni tudja. Értelemszerűen szerepelhet ebben a
javaslatban az adós vagyona, vagy annak egy része
értékesítéséből származó árbevétel is. A nyilvántartásba vett
hitelezőket a program és javaslat megküldésével írásban
értesíteni kell és össze kell hívni a hitelezők értekezletét.
A törvény meghatározza, hogy az egyezségi javaslat
elfogadásához melyik kategóriába milyen százalékos
arányú elfogadó szavazat szükséges.
Számos esetben előfordul, hogy az adós első egyezségi
ajánlata nem nyeri el a hitelezők tetszését. Lehetséges, hogy
az adós a meglévő vagyonát teljes egészében meg akarja
tartani, de a hitelezők ezt nem tartják adott esetben
indokoltnak, vagy túl hosszúnak tartják a részletfizetési
időszakot, vagy bármely más ok közrejátszhat abban, hogy a
hitelezők az egyezségi javaslatot nem fogadják el. Ebben az
esetben az adósnak egyrészt nyilatkoznia kell arról, hogy az
egyezségi javaslat átdolgozását vállalja-e, és miután ehhez idő
szükséges, az esetek túlnyomó többségében a hitelezőknek –
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ha az adós vállalja az egyezségi javaslat átdolgozását –
szükséges meghosszabbítaniuk a csődeljárás idejét. Ezt a
bíróságnak be kell jelenteni, és a bíróság ez alapján fogja
meghosszabbítani a csődeljárás időtartamát.
Abban az esetben azonban, ha az adós nem vállalja új
javaslat kidolgozását, és az eredetit a hitelezők nem fogadták
el, vagy nem megfelelő arányban fogadták el, illetve ha a
hitelezők a csődeljárás időtartamának meghosszabbításához
nem járulnak hozzá, úgy abban az esetben az eljáró bíróság
a csődeljárás megszüntetéséről dönt, de ebben az esetben
kötelező jelleggel meg kell állapítani az adós gazdálkodó
szervezet

fizetésképtelenségét,

és

el

kell

rendelni

felszámolását. Ugyanez a helyzet akkor is, ha a létrejött
egyezséget a bíróság nem hagyja jóvá.
A hitelezők által elfogadott egyezségi javaslatot ugyanis
a bíróságnak még jóvá is kell hagynia. Nem elegendő
tehát az, ha megállapításra került, hogy az egyezség létrejött,
mert a hitelezők a meghatározott kategóriák szerinti
százalékos arányban elfogadták az egyezségi javaslatot, a
bíróság jóváhagyása is szükséges. Az egyezség megkötésénél
ugyanis a jóhiszemű joggyakorlás követelményét kell szem
előtt tartani, az egyezség nem tartalmazhat a hitelezők
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összességére, vagy egyes hitelezői csoportokra vonatkozóan
és nyilvánvalóan kirívóan előnytelen, vagy méltánytalan
rendelkezéseket. Ha a bíróság ilyet észlel, úgy meg kell
tagadnia az egyezség jóváhagyását, aminek az előbb írtak
szerint az a következménye, hogy meg kell állapítani az adós
fizetésképtelenségét, és el kell rendelni felszámolását. Ezt
erősíti meg a Kúria a BH (Kuriai határozatok) 2015. évi 231.
számú döntésében (lásd az internetes közzététel 4. sz. alatt).
Fontos megjegyeznünk, hogy a megkötött és a bíróság által
jóváhagyott csődegyezség nem csupán azon gazdálkodó
szervezetekre terjed ki, akik hitelezőként elfogadták az
egyezségi javaslatot, hanem azokra is, akik ellene szavaztak,
vagy jelen sem voltak az egyezségi tárgyaláson. Jogos
kérdésként merül fel, hogy mi történik egyezségkötés esetén
az olyan hitelezőkkel, aki követelését nem jelentette be, vagy
határidőben nem jelentette be, vagy a regisztrációs díjat nem
fizette meg. Ezekre a hitelezőkre az egyezség hatálya nem
terjed ki, és a későbbiek során peres eljárás, vagy más hasonló
módon

sem

érvényesíthetik

az

adóssal

szemben

követelésüket. Abban az esetben azonban, ha felszámolási
eljárás indul a későbbiek során az adóssal szemben, a még el
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nem évült követelésüket hitelezői igényként a felszámolási
eljárásában bejelenthetik, késedelmi kamatra, pótlékra,
bírságra, bírság megtérítésére azonban igényt ebben az
esetben sem támaszthatnak.
Ki kell emelni, hogy a csődeljárás az adós munkavállalóit
semmilyen formában nem érinti,

nem

érintheti,

munkabérüket a Munka Törvénykönyve szabályozása szerint
a csődeljárás alatt is folyamatosan és ugyanúgy kell
megkapniuk, mintha csődeljárás nem lenne. Ez nem csupán
a munkabérre vonatkozik, hanem a dolgozók felmondása
esetén

a

Munka

Törvénykönyve

szabályozásának

megfelelően vonatkozik például a végkielégítésre és a
munkabér jellegű minden más kifizetésre is. A Cstv. ugyan
előírja,

hogy

a

csődeljárás

iránti

kérelemről

a

munkavállalókat a szakszervezeteken, illetve az üzemi
tanácson (üzemi megbízotton) keresztül értesíteni kell a
kérelem beadásáról, de ezt követően a munkavállalónak
részvételi joguk, lehetőségük a csődeljárásban hivatalosan
nincs.
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