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1. A vagyonfelügyelő.
2. A fizetési haladék.
3. A csődegyezség.

3. A VAGYONFELÜGYELŐ.
I. A vagyonfelügyelő kirendeléséről és ellenőrző funkciójáról, vagyonvédelmi, valamint az
eljárás sikeres befejezését és az adós reorganizációját előmozdító tevékenységéről a korábbiakban
már általánosságban ismertetést tettünk. Ehelyütt a vagyonfelügyelő felelősségére, valamint a
törvényben meghatározott feladataira vonatkozóan kívánjuk a jogszabályi rendelkezéseket
részletesen bemutatni.
A vagyonfelügyelő működése során az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható
gondossággal köteles eljárni, kötelezettségeinek megszegésével okozott károkért a polgári jog
általános szabályai szerint tartozik helytállni. A törvény a vagyonfelügyelő felelősségének a
megítélésénél az átlagosnál szigorúbb mércét alkalmaz akkor, amikor az ilyen tisztséget betöltő
személyektől elvárható gondosság tanúsítását követeli meg a feladatok ellátása és a csődvagyon
megőrzése során. Ez a helytállási kötelezettség szubjektív jogalapú, rendes fokozatú (azaz
felróhatóságtól függő), azonban emelt szintű felelősségi rendelkezést takar, jellegét tekintve pedig
elsődleges felelősségnek, tehát saját jogellenes magatartásért fennálló helytállási kötelezettségnek
minősíthető.
A vagyonfelügyelő polgári jogi felelősségére és károkozásért fennálló helytállási kötelezettségére
vonatkozó jogszabályi előírástól meg kell különböztetni a kifogás benyújtásának lehetőségét, amelyet
a vagyonfelügyelő jogszabálysértő vagy egyébként a hitelezők, illetve más személy(ek) jogos érdekét
sértő tevékenysége vagy mulasztása ellen lehet a csődeljárást lefolytató bírósághoz benyújtani. A
kifogást benyújthatja a sérelmet szenvedett személy vagy szervezet, a hitelezői választmány, illetve
a hitelezői képviselő. Ha a bíróság a kifogást megalapozottnak
találja, a vagyonfelügyelő intézkedését megsemmisíti, vagy
kötelezi a megfelelő intézkedés megtételére.
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A vagyonfelügyelő polgári jogi felelősségének
jogszabályi feltételeit és a kifogás jogintézményének funkcióját az alábbi táblázatban kívánjuk
összefoglalni:
A kifogás
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az eljárás során jogszabálysértő vagy mások jogos
érdekeit sértő tevékenység esetén vehető igénybe

szubjektív jogalapú, rendes fokozatú, emelt szintű felelősség
elsődleges felelősség
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vagyonfelügyelő intézkedését megsemmisíti vagy
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II. A vagyonfelügyelő helytállási kötelezettségére, valamint jogsértő működése során igénybe
vehető jogi lehetőségek bemutatását követően a vagyonfelügyelő jogszabályban meghatározott jogait
és kötelezettségeit kívánjuk elemezni.
A vagyonfelügyelő feladatai az eljárás során az alábbiak szerint csoportosíthatóak:
TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG ÉS INFORMÁCIÓKÉRÉSI JOG
TÁJÉKOZTATÁSI
KÖTELEZETTSÉG

AZ ADÓS VAGYONI
HELYZETÉNEK AZ
ÁTTEKINTÉSE

a) A vagyonfelügyelő a csődeljárás során a bejelentett és elismert követelések
legalább 10%-át képviselő hitelezők csoportját kérésükre 8 munkanapon belül
tájékoztatja az adós vagyoni és pénzügyi helyzetéről. 1 A hitelezői gyűlés
felhívására 8 munkanapon belül beszámol saját tevékenységéről és az adós vagyoni
helyzetéről is. 2 A hitelezők törvényben meghatározott csoportját megillető
tájékoztatás, illetve beszámolókérés – a vezető tisztségviselő tájékoztatási
kötelezettségéhez hasonlóan - ebben az esetben sem jelent valamennyi konkrét
intézkedésről történő beszámolási kötelezettséget, csupán a társaság általános
gazdasági-pénzügyi helyzetére vonatkozhat. Az eljárás során kérésükre 8
munkanapon belül tájékoztatja továbbá a munkavállalókat, a szakszervezeteket, az
üzemi tanácsot (üzemi megbízottat), valamint az állami foglalkoztatási szervet is a
munkavállalókat érintő kérdésekről.3
b) A hitelezői érdekek védelme és az egyezségkötés előkészítése érdekében a
vagyonfelügyelő áttekinti az adós vagyoni helyzetét, ennek során betekinthet az
adós könyveibe, megvizsgálhatja eszközeit, kötelezettségeit, szerződéseit és bankszámláit, valamint felvilágosítást kérhet a legfőbb szervtől, a
vezető tisztségviselőktől, felügyelő-bizottsági tagoktól és a
könyvvizsgálótól is.4
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HITELEZŐI IGÉNYEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE
c) A vagyonfelügyelő az adós bevonásával
nyilvántartásba veszi a hitelezői igényeket, a
követelés nyilvántartásba vételéről és besorolásáról tájékoztatja a hitelezőket, valamint elbírálja az igények besorolására
és összegszerűségére tett hitelezői észrevételeket is. A besorolási sorrend
nem tekinthető kielégítési sorrendnek (szemben a felszámolási eljárással),
hiszen a hitelezői igények kielégítési szempontjait a megkötött csődegyezség és a felek
megállapodása fogja meghatározni.
AZ ADÓS VAGYONÁVAL KAPCSOLATOS JOGOSULTSÁGOK
JÓVÁHAGYÁS,
ELLENJEGYZÉS

EGYÜTTES
CÉGJEGYZÉKI ÉS
BANKSZÁMLÁK
FELETTI
RENDELKEZÉSI
JOG

ADÓS FELHÍVÁSA
A KÖVETELÉSEK
ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE

MEGTÁMADÁSI
JOG

d) A vagyonfelügyelő jóváhagyására, ellenjegyzésére van szükség az adós
csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező vagyoni jellegű
kötelezettségvállalásaihoz. Ennek során a vagyonfelügyelő kizárólag olyan
kötelezettségvállaláshoz járulhat hozzá, amelyek az adós célszerű, veszteséget
mérséklő működéséhez, valamint az egyezség előkészítéséhez szükségesek. 5 A
vagyonfelügyelő jóváhagyási joga nem vonja el az adós vagyon feletti rendelkezési
jogát, csupán korlátozza azt a hitelezői érdekek védelmében.
e) Együttes cégjegyzési és a bankszámlák feletti együttes rendelkezési jog
illeti meg a vagyonfelügyelőt szankciós jelleggel, 6 amennyiben a vezető
tisztségviselő a törvényi tilalom ellenére teljesít kifizetéseket a csődvagyonból,
vagy lehetővé teszi a hitelezők csődtörvénybe ütköző igényérvényesítését (például
beszámítás vagy azonnali beszedési megbízás teljesítése révén),7 vagy megszegi az
egyezségi tárgyalásra történő meghívó kézbesítésének, közzétételének szabályait.8
Az együttes cégjegyzési, illetve bankszámlák feletti rendelkezési jog alapján a
vagyonfelügyelő részt vesz valamennyi ügylet megkötésében, tevékenysége nem
korlátozódik a célszerűségi szempontok szerinti utólagos jóváhagyásra.
f) Az adós likviditásának javítása céljából a vagyonfelügyelő felhívja az
adóst követelései érvényesítésére és ellenőrzi annak végrehajtását, ennek
elmulasztása esetén jelzi ezt a legfőbb szervnek, a felügyelőbizottságnak és a
könyvvizsgálónak.9
g) A vagyon megóvása érdekében a vagyonfelügyelő a Cstv. által előírt
esetekben jogosult megtámadni a jóváhagyása, illetve ellenjegyzése nélkül kötött
szerződést vagy jognyilatkozatot.10 A sikeres megtámadás esetén a Ptk. érvénytelen
szerződésekre vonatkozó rendelkezései szerint van lehetőség a hitelezők kielégítési
alapját csökkentő fedezetelvonás visszaszármaztatására a csődvagyonba. 11 A
csődeljárásban a megtámadási pereket az általános hatáskörű és illetékességű,
nem pedig a csődeljárás lefolytatását végző bíróság előtt kell megindítani.
A per felperese a vagyonfelügyelő, perindítási jogosultsága
az olyan ügyletek vagy jognyilatkozatok tekintetében áll
fenn, amelyet az eljárás kezdetét követően
az ellenjegyzése vagy jóváhagyása nélkül
kötöttek meg/tettek meg.
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A megtámadási jog tehát kizárólag csak olyan
ügyletekre vonatkozik, amelyek esetén a
szerződéskötés, illetve a jognyilatkozat megtétele az eljárás kezdetét követően történt.
VISSZAKÖVETELÉSI JOG

h) Amennyiben a kötelem létrehozására a kezdő
időpontot megelőzően került sor, a vagyonfelügyelőnek nincs lehetősége az ügylet megtámadására,
azonban megindíthatja a csődeljárás kezdő időpontjában fennálló követeléseken
alapuló, a csődtörvényben meghatározott kifizetési tilalom ellenére teljesített
szolgáltatások visszakövetelésére irányuló eljárásokat.1
Ennek keretében lehetőség van a fedezetelvonó szerződés relatív
hatálytalanságának a megállapítására és a kifizetés visszakövetelésére például akkor,
ha a csődeljárás kezdetét évekkel megelőzően kelt tagi kölcsönszerződés alapján a
kölcsönadó tag – aki tagsági jogviszonyából eredően ismeri az adós
fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetét – a moratórium (ideiglenes moratórium)
beállta előtt a kölcsön esedékességet megelőző visszafizetéséről dönt a legfőbb szerv
ülésén szavazva vagy vezető tisztségviselői minőségében eljárva.12

EGYEZSÉG MEGKÖTÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK

h) A vagyonfelügyelő közreműködik az egyezség megkötésénél is, részt vesz az egyezségi
tárgyaláso(ko)n,13 ellenőrzi a hitelezők, illetve képviselőik részvételi jogosultságát, 14 ellenjegyzi a
tárgyalás(ok) jegyzőkönyveit,15 közreműködik a fizetőképesség megőrzését és helyreállítását célzó
program és az egyezségi javaslat készítésében, 16 valamint a megkötött csődegyezség bírósági
jóváhagyásra történő benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy az megfelel-e a törvényi feltételeknek.17
KAPCSOLATTARTÁS A BÍRÓSÁGGAL

i) A vagyonfelügyelő – elektronikus úton – benyújtja a csődeljárásban eljáró bíróság számára
a fizetési haladék meghosszabbításáról szóló kérelmet,18 értesíti a bíróságot a moratórium leteltéről,19
a vezető tisztségviselő helyett – annak késlekedése esetén – bejelenti az egyezségi tárgyalás
sikertelenségét a bíróságra.20
A VAGYONFELÜGYELŐRE VONATKOZÓ EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A vagyonfelügyelő feladatát díjazás ellenében látja el; tevékenysége a csődeljárás jogerős
befejezésével vagy felszámolási eljárásba fordulása esetén a felszámoló kirendelésével szűnik meg.
4. A FIZETÉSI HALADÉK
A fizetési haladék (vagy moratórium) az adós céget automatikusan megillető,
az őt terhelő esedékes fizetési kötelezettségek teljesítési határidejét
érintő kedvezmény, amelynek időtartama alatt az adós mentesül a fizetési kötelezettségek teljesítése alól, és célja a csődvagyon megőrzése a hitelezőkkel kötendő egyezség
érdekében.21 A moratórium időtartama alatt az adós
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önként sem teljesítheti kötelezettségeit a hitelezők felé, e tilalom azonban csak azokra az
igényekre vonatkozik, amelyek a csődeljárás kezdő
időpontjában már fennálltak. Ebből fakadóan a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkezett követelések
vonatkozásában az adós részéről történő önkéntes teljesítés
nem ütközik akadályokba és megengedett.1
5

Az adóst a közzététel napjától a 120. napot
követő második munkanap 0 órájáig automatikusan, a törvény erejénél fogva illeti meg a fizetési
haladék.22 Amennyiben a fizetési haladék időtartama
nem elegendő a csődeljáráshoz kapcsolódó
dokumentumok
elkészítéséhez,
illetve
átdolgozásához és az egyezség létrehozásához
(például egy jelentős számú hitelezővel, illetve
bonyolult követelésszerkezettel rendelkező adós esetén), az adós a 120 napos határidő letelte előtt kérheti a hitelezőktől annak
meghosszabbítását. 23 A moratórium ideje a meghosszabbítással együtt sem haladhatja meg a 365 napot. 24 A moratórium meghosszabbításáról a
bíróság dönt a vagyonfelügyelő által megküldött kérelem alapján oly módon, hogy az indítványt legkésőbb a fizetési haladék 120 napos határidejének
leteltét megelőző 15. munkanapon be kell nyújtani annak érdekében, hogy a bíróság 5 munkanapos döntési határidejére is tekintettel a
meghosszabbításról szóló végzés még az eredeti 120 napos időtartam letelte előtt közzétételre kerüljön a Cégközlönyben. 25

A moratórium kezdő időpontjához lényeges anyagi jogi és eljárásjogi joghatások kapcsolódnak.
Anyagi jogi szempontból a moratórium időtartama alatt az adós – csődeljárás kezdő időpontjában
fennálló és azt követően keletkezett – pénztartozásai tekintetében a nemteljesítés és a késedelmes
teljesítés jogkövetkezményei nem alkalmazhatóak.26 A hitelező nem jogosult kielégítést keresni a
követelése biztosítására létesített zálogjogból vagy óvadékból, és nincs lehetőség a szerződéstől
történő elállásra és annak felmondására sem. 27 A haladék hatálya kizárólag a tőketartozásra
vonatkozik, a követelések – a szerződés eltérő rendelkezése hiányában – továbbra is kamatoznak a
moratórium ideje alatt is. 28 A fizetési haladék ugyanakkor nem mentesít a késedelem és a
nemteljesítés jogkövetkezményei alól a munkabér (végkielégítés, bér jellegű juttatások), a munkabért
terhelő adók és járulékok, az adós számlájára történt téves átutalás visszafizetése, valamint a
csődeljárás kezdő időpontját követően keletkezett követeléseken alapuló általános forgalmi adó és
jövedéki adókötelezettségek (ún. privilegizált követelések) tekintetében.
A fizetési haladék célja a csődvagyon megőrzése, ezért az időtartama alatt az adós új
kötelezettségvállalásához, illetve a vagyona terhére kifizetés teljesítéséhez a vagyonfelügyelő
hozzájárulására van szükség. Az adóssal szemben beszámítással élni és a számlái terhére azonnali
fizetési megbízást vezetni azonban a vagyonfelügyelő hozzájárulásával sem lehet. A fizetési haladék
további jogkövetkezményeként a vagyoni igények érvényesítésére irányadó határidők a fizetési
haladék időtartamával meghosszabbodnak.
A moratórium kezdetének eljárásjogi joghatásaként az adós cégnevében
feltüntetendő a „csődeljárás alatt” („cs.a.”) toldat, szünetel az adóssal
szembeni pénzkövetelések végrehajtása,29 valamint nem
indítható és nem folytatható le per az adóssal szemben
a fizetési haladékkal érintett, az adós által nem
vitatott és privilegizáltnak sem minősülő
pénzkövetelések tekintetében.

3. A CSŐDEGYEZSÉG
A csődegyezség az adós és a hitelezői között
létrejött olyan megállapodás, amelyben a felek
az adós likviditásának a visszaállítása, illetve
megőrzése érdekében engedmények révén
rendezik jogviszonyukat. A hitelezők által is
támogatott egyezségi javaslat kidolgozása
esetén az adós és a hitelezők az egyezségi
tárgyaláson megkötik a csődegyezséget,
amelynek elfogadására a moratórium ideje alatt
kerülhet sor.
Az egyezség megkötésénél a jóhiszemű
joggyakorlás követelményét kell szem előtt
tartani, az egyezség nem tartalmazhat a
hitelezők összességére vagy egyes hitelezői
csoportokra vonatkozóan nyilvánvalóan és
kirívóan előnytelen vagy méltánytalan
rendelkezéseket. Ilyennek kell tekinteni
különösen, ha az adós vagyonához mérten a
követelések kielégítési aránya méltánytalanul
alacsony mértékű, vagy ha valamely hitelezői
csoport követelése más hitelezői csoportnál
kirívóan
alacsonyabb
arányban
vagy
hátrányosabb feltételekkel kerül kielégítésre.30
Az egyezség az adósság rendezésének a
feltételeihez kapcsolódóan az adósságra
vonatkozó
engedményekre,
fizetési
könnyítésekre, a tartozások elengedésére vagy
átvállalására tartalmazhat rendelkezéseket. 31
Az egyezségben a hitelezők az adós likvid
működésének
a
helyreállítása,
illetve
megtartása érdekében a reorganizációs
programba foglalt hatékonyságnövelő és
takarékossági intézkedéseket a fizetési
határidők
módosítása
mellett
kamatköveteléseikről történő lemondással,
követeléseik fejében az adósban való
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részesedésszerzéssel,
illetve
a
tőkeköveteléseik egy részének elengedésével,
valamint egyes követelések átvállalásával is
kiegészíthetik.32
A sikeres tárgyalás eredményeképpen
létrejött csődegyezséget írásba kell foglalni és
az adós vezető tisztségviselője, valamint a
hitelezők
(törvényes
képviselőik
vagy
33
meghatalmazottaik) írják alá. A szabályszerű
egyezségkötéshez a vagyonfelügyelőnek is ellen
kell jegyeznie a megállapodást.
A csődegyezség hatálya az ahhoz hozzá nem
járuló és a szabályszerű értesítés ellenére az
egyezségkötésen részt nem vevő hitelezőkre,
továbbá a vitatott igények hitelezőire is kiterjed
(kényszeregyezség), ugyanakkor az egyezség
nem tartalmazhat a megkötésében részt nem
vevő hitelezőkre hátrányosabb rendelkezéseket,
mint amelyet az adott hitelezői osztályban
megállapított. A bejelentett és vitatott
követelések hitelezőire a kényszeregyezség
csak abban az esetben terjedhet ki, ha a
perindítás tényének igazolása következtében
számára jogszerűen tartalékot képeztek. Ezen
konjunktív feltételek hiányában a vitatott
követelések többi hitelezőit az egyezségkötés
nem érinti.
Az adós vezető tisztségviselője az egyezségi
tárgyalás eredményét köteles 5 munkanapon
belül – meghosszabbított fizetési haladék esetén
legkésőbb annak lejártát megelőző 45 nappal

megelőzően – bejelenteni a bíróságra.
Amennyiben a tárgyalás eredményes volt, a
megkötött egyezséget is mellékelni kell.
A bíróság az egyezség jogszerűségét
formai és tartalmi szempontból vizsgálja
meg. Ha a csődegyezség megfelel a törvényben
foglalt formai feltételeknek (az egyezséget
írásba foglalták és aláírták, valamint a
vagyonfelügyelő jóváhagyta), illetve rendelkezik a tartalmi kontroll keretében ellenőrzött
minimális törvényi kellékekkel, a bíróság a
kérelem
beérkezésétől
számított
15
munkanapon belül jóváhagyja azt és az eljárást
befejezetté nyilvánítja. A hatályos törvény
rendelkezései alapján az egyezséget a bíróság
tehát jóváhagyja, melynek következtében bírói
végzéssel jóváhagyott egyezségnek minősül,
amely ítélet hatályú.34 A vizsgálatnak ma már
nem csupán a formai követelmények
betartására, hanem arra is ki kell terjednie, hogy
a csődegyezség nem ütközik-e jogszabályokba.
A bíróság azonban eljárása során nem
avatkozhat bele abba, ha a hitelezők számukra
– gazdasági szempontból – előnytelen
egyezséget kötnek-e, ugyanakkor azonban nem
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hagyhatja jóvá azt az egyezséget, amelyből –
annak tartalmát tekintve – egyértelműen
megállapítható, hogy az adós a tevékenységét
nem kívánja folytatni, arra vonatkozó vagyoni
fedezettel nem rendelkezik. 35 Amennyiben az
egyezség nem felel meg a Cstv. által
meghatározott követelményeknek, akkor ez
eljárás ezen szakaszában is lehetőség van egy
alkalommal, 3 munkanapos határidő tűzésével
hiánypótlás elrendelésére. A csődegyezség
nem felel meg a jogszabályokban foglaltaknak,
ha az egyezségből nem tűnik ki pontosan és
egyértelműen, hogy az adós mely hitelezőknek,
milyen határidőben, milyen módon és feltételek
szerint, milyen nagyságú kifizetést teljesít.36
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