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Fény az alagút végén 3. rész – új, hatékony eszköz a pénzügyi nehézséggel küzdő 

vállalkozásoknak 

 

Cikksorozatunk harmadik részében a 2021. júliusától várhatóan igénybe vehető új 

fizetésképtelenséget megelőző eljárás hitelezői osztályok kialakítására, az egyezség 

megszavazására vonatkozó szabályait elemezzük részletesen. 

 

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

szerkezetátalakítási terv lényeges kritériumaira koncentrált, a jelen cikkben azt vizsgáljuk meg, 

hogy a csődeljárásokhoz képest mennyivel rugalmasabban lehetséges a hitelezői osztályok 

kialakítása és hogyan alakul a szavazás.  

Szemben a csődeljárással, ahol a törvényben szabályozott hitelezői osztályoktól való eltérésre 

nincsen lehetőség, a szerkezetátalakítási eljárás során az adós jogosult a hitelezőket azok közös 

érdekei alapján, saját maga külön osztályokba sorolni, persze a bíróság jóváhagyásával, 

valamint a visszaélésszerű joggyakorlás tilalmával.  

Míg a csődeljárásban minden 50.000,- Ft értékű követelés ér egy szavazatot, a 

szerkezetátalakítási eljárásban a hitelezőnek az adott osztályban annyi szavazata van, mint a 

szerkezetátalakítási eljárás iránti kérelem benyújtásának napján az adós által nem vitatott 

követelésének teljes összege. 

Ami a szavazást illeti, a szerkezetátalakítási eljárásban a hitelezőknek legalább 8 napja van, 

hogy a végleges szerkezetátalakítási tervről leadják a szavazataikat, de biztosított a hitelezők 

számára a távolról történő, elektronikus úton való szavazás is, ami a csődeljárásban nem 

ismert lehetőség.  

Eltérés a csődeljáráshoz képest, hogy amennyiben az adós igazolja, hogy a hitelező részére 

megküldte a végleges szerkezetátalakítási tervet, biztosította az egyeztetési és a szavazási 

lehetőséget, és a hitelező nem élt e jogával, a hitelező szavazatát a hozzájáruló hitelezők 

között kell figyelembe venni.  

A szerkezetátalakítási terv hitelezők általi elfogadásához az szükséges, hogy valamennyi 

osztályban a követelések összegének kétharmad részét képviselő érintett felek, valamint 

az érintett felek többsége, de legalább a fele azt támogassa. A csődeljárásban egyezség akkor 

köthető, ha az adós minden hitelezői osztályban a szavazatok többségét megkapta.  

 

Ha vállalkozása pénzügyi nehézségekkel küzd, komplex tanácsadással állunk rendelkezésére 

legyen szó akár szerkezetátalakítási-, csőd-, felszámolási eljárásról és/vagy reorganizációs 

eljárásról. Keressen bennünket bizalommal a (06 1) 275 2785 telefonszámon vagy krs@krs.hu 

e-mail címen. 
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