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Fény az alagút végén 2. rész – új, hatékony eszköz a pénzügyi nehézséggel küzdő 

vállalkozásoknak 

 

A kéthetente megjelenő cikksorozatunk második részében a 2021. júliusától várhatóan 

igénybe vehető új fizetésképtelenséget megelőző eljárás magját, a szerkezetátalakítási 

tervet vesszük górcső alá.  

Az első cikkben az eljárás megindításáról írtunk, jelen cikk az előzetes és a végleges 

szerkezetátalakítási terv lényeges kritériumaira koncentrál. 

Az új eljárás célja, hogy az adós egy úgynevezett szerkezetátalakítási tervet dolgozzon, azt a 

hitelezők elfogadják, és az adós ennek megfelelően helyreállítsa a gazdasági helyzetét.  

Szemben a csődeljárással, a szerkezetátalakítási eljárás lefolytatása iránti kérelem 

benyújtásakor már rendelkeznie kell az adósnak egy előzetes szerkezetátalakítási tervvel, és a 

bíróság ennek tükrében vizsgálja, hogy engedélyezi-e az eljárás megindítását vagy sem. Ez az 

alapja a végleges tervnek is, amelyet az adósnak az eljárás megindítását követő 2 hónapon 

belül kell majd elkészítenie. 

Mit kell tartalmaznia a szerkezetátalakítási tervnek? 

Az előzetes törvényjavaslat részletes felsorolást tartalmaz a szerkezetátalakítási terv tartalmára 

vonatkozóan. Minden bizonnyal nem teheti tehát majd meg az adós, hogy konkrét tények és 

számítások nélkül általánosságban vázolja csak az elképzeléseit.  

Ami a csődeljárásban készítendő reorganizációs tervhez képest az egyik újdonság és előnyös 

az adós számára, hogy a hitelezői osztályokat - a bíróság jóváhagyásával – maga az adós 

alakíthatja ki, nem pedig jogszabály alapján kerülnek a hitelezők besorolásra. Tehát a 

szerkezetátalakítási terv tartalmazhat például olyan javaslatot is, hogy az egyes biztosítékokkal 

rendelkező hitelezők - közös érdekek alapján - külön osztályokban szerepeljenek vagy a nem 

biztosított hitelezőket az adóssal szembeni hitelezői követelések alapján a közös érdekeknek 

megfelelően különböző osztályokban lehet sorolni. Az osztályba sorolást természetesen nem 

lehet visszaélésszerűen alkalmazni. 

Szemben a csődeljárással, a szerkezetátalakítási tervnek részletesen tartalmaznia kell majd a 

terv végrehajtásának feltételeit is, ideértve a munkavállalók helyzetét érintő általános 

következményeket, vagy az adós által becsült pénzmozgást az eljárás során és azt követően is.  

A terv tehát gazdaságilag és jogilag megalapozott kell, hogy legyen, tényeken és számításokon 

kell, hogy alapuljon, de ezen túlmenően a terv az adós gazdasági körülményeihez igazítható, 

testre szabható, kevesebb jogszabályi korlátozást kell figyelembe venni, mint egy csődeljárás 

során. 

 

 

 

 


