VÁLTOZÓ JOGSZABÁLYOK – 2020. augusztusi hatályba lépéssel
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló
2020. évi LXXIII. törvény 2020. augusztus 1. napján lép hatályba.
A törvény a bíróságokat érintően az alábbi rendelkezéseket módosítja.
1. A hitelezői választmány működését érintő módosítások
•

•

a választmányt működtető hitelezők a megállapodásukban rögzítik az egymás közötti
kapcsolattartásuk formáit, ideértve az elektronikus kapcsolattartást is. Ezt a szabályt
a hitelezők és a hitelezői képviselő közötti kapcsolattartásra is alkalmazni kell;
a hitelezői választmány tagja/hitelezői képviselő és a vagyonfelügyelő/
felszámolóbiztos jogosultak a jognyilatkozataikat vagy egyéb irataikat egymás
elektronikus kapcsolattartás céljára megadott elektronikus levélcímére
megküldeni. Ebben az esetben az elektronikus úton küldött tájékoztatást,
nyilatkozatot, iratot a Pp. 325. § (1) bekezdés f) pontja szerinti teljes bizonyító erejű
magánokiratként, vagy az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 46.
§-a szerinti elektronikus okirati formába átalakítva kell eljuttatni a címzetthez.

2. A csődeljárást érintő módosítások
•
•
•
•

a csődeljárás iránti kérelem hiánypótlására nyitva álló határidő 8 munkanap;
az adóst megillető fizetési haladék a közzétételt követő 180. napot követő második
munkanap 0 óráig tart;
a Cstv. 12. § (5) bek. alapján előterjesztett kifogást elbíráló végzés ellen külön
fellebbezésnek van helye;
ha az egyezségi javaslatot az első tárgyalást követő bármelyik tárgyalás eredményeként
a biztosított és a nem biztosított hitelezői osztályban a szavazati joggal rendelkező
hitelezőknek kevesebb mint egynegyede támogatja, az adós az egyezségi javaslat
átdolgozására nem jogosult.

3. A felszámolási eljárást érintő módosítások
•

•
•

•

a felszámolási eljárás jogerős lezárásáról hozott határozat Cégközlönyben való
közzétételét követően bármely hitelező keresettel kérheti a bíróságtól, hogy a Cstv.
33/A. § (1) bekezdés szerinti perben jogerősen megállapított felelősség alapján, az
okozott vagyoni hátrány mértékéig kötelezze az adós volt vezetőjét a felszámolási
eljárásban nyilvántartásba vett, de ott meg nem térült követelésének kifizetésére;
a felszámoló köteles lehetővé tenni, hogy a hitelező a hitelezői gyűlésen a személyes
megjelenés helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vegyen részt;
Cstv. 40. § (1) bek.: a felszámolási vagyont jogellenesen csökkentő jogügyletek
tekintetében a törvény csak az objektív jogvesztő határidőt mondja ki a
keresetindításra, a szubjektív határidő megszűnik;
ha az adós nem kérte egyezségi tárgyalás megtartását, a bíróság dönthet úgy, hogy
egyezségi tárgyalás megtartása helyett az egyezségi javaslatot és a felszámoló
jelentését azzal a felhívással küldi meg a hitelezőknek, hogy szavazatukat a bíróság által
megállapított határidőn belül a bíróságnak és a felszámolónak írásban küldjék meg. A
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•

•

szavazatokat a bíróság összesíti és ennek alapján végzéssel dönt a felszámolási
egyezség jóváhagyásáról;
egyezségre akkor kerülhet sor, ha azt az egyezség megkötésére jogosult hitelezők
szavazatának legalább a fele minden csoportban [57. § (1) bekezdés b), d), e), f), g) és
h) pontja szerinti hitelezők] támogatja, feltéve, hogy ezeknek a hitelezőknek a
követelése az egyezség megkötésére jogosultak összes követelésének a több mint
felét kiteszi, és az egyezség megkötését - követelésük kiegyenlítéséig - a 49/D. § (1)(3) bekezdése szerinti hitelezők szavazatának kétharmada is támogatja;
a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet felszámolása esetén az adós
vagyonának értékesítésekor a magyar államot e törvény alapján elővásárlási jog illeti
meg, amelyet megelőz a törvény alapján fennálló elővásárlási jog.
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