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Idén 17 ezerrel kevesebb pályázó 
igényelt területalapú támogatást, 

mint tavaly, ám 170 ezer hektárral 
nagyobb mezőgazdasági területre, 
mint egy évvel korábban – jelentet-
te be Adrian Oros mezőgazdasági 
miniszter. Hozzátette: ez azt jelenti, 
hogy több földterületet összevontak, 
így kevesebb gazdaság van, ám sok-
kal nagyobb termőföldet művelnek 

meg. A szaktárcavezető emlékezte-
tett: a Mezőgazdasági Kifi zetési és 
Intervenciós Ügynökség (APIA) idén 
két hónappal korábban kiadta a gaz-
dáknak azokat az igazolásokat, ame-
lyekkel az APIA által ősszel fi zetendő 
teljes összeg legfeljebb 85 százalékát 
kitevő rövid távú kölcsönt vehetnek 
fel a bankoktól. Amint arról koráb-
ban beszámoltunk, 2019-ben 846 
ezer gazda összesen 9,7 millió hektár 
földre kért területalapú támogatást. 

Adrian Oros beszélt egyúttal ar-
ról is, hogy országos szinten össze-
sen 1 165 000 hektár termőterületet 
sújtott az aszály. A miniszter koráb-
ban ígéretet tett arra, hogy kártala-
nítják a kárvallott gazdákat. Ludo-
vic Orban miniszterelnök pedig a 
keddi kormányülésen azt kérte, kü-
lönítsenek el pénzt a költségvetés-
ben azok számára, akiknek termése 
kiszáradt. Mint ismeretes, erede-
tileg a gazdák 1 452 000 hektárnyi 

aszály sújtotta területet jelentettek 
be, a szakhatósági ellenőrzések 
nyomán viszont a felület csaknem 
300 ezer hektárral zsugorodott. 
A mezőgazdasági tárca vezetője 
június 4-én beszélt arról, hogy el-
lenőrzéseket fognak tartani főleg 
azokban a megyékben, ahol a csa-
padékhiány miatt károsultnak leje-
lentett területek nagysága „gyakor-
latilag egyenlő” az ősszel bevetett 
terület méretével.

Kevesebb gazda nagyobb területre kért területalapú támogatást

 » A hivata-
los bejelentés 
szerint országos 
szinten 1 165 000 
hektár termőte-
rületet sújtott az 
aszály. 

Ódzkodnak a fi zetésképtelen-
ségi eljárás beindításától a 
cégek tulajdonosai, ügyvezetői, 
pedig ha ezt időben meglépik, 
megmenthetnék a vállalkozást 
a csődtől. A lapunk által meg-
szólaltatott csődbiztos szerint 
idén számítanak a csődeljárások 
ugrásszerű növekedésére, de a 
járvány miatti korlátozások, a 
recesszió  hatása valószínűleg a 
jövő év második felében csapó-
dik le ezen a téren.

 » BÍRÓ BLANKA

F izetésképtelenségi eljárás – 
amennyire ijesztően hangzik, 
annyira hasznos lehet a korona-

vírus-járvánnyal együtt begyűrűzött 
gazdasági válságban a kényszerszü-
net vagy más okok miatt bajba jutott 
vállalkozások számára. Az állam által 
bevezetett gazdaságmentő intézke-
dések ellenére ugyanis sok cég került 
nehéz anyagi helyzetbe. Gazdasági 
elemzők szerint viszont a vállalkozók, 
ügyvezetők ódzkodnak a fi zetéskép-
telenségi eljárás elindításától, mivel 
attól tartanak, hogy az eljárás elindítá-
sával „megbélyegzik” a cégüket, hol-
ott ha időben lépnek, és nem várják 
meg a teljes összeomlást, még ment-
hető lehet a vállalkozás. A szakértők 
arra számítanak, hogy a válság hatása 
a következő másfél-három évben érző-
dik meg, de már az év végére várható, 
hogy növekedni fog a csődeljárások 
száma. Örsi Alpár sepsiszentgyörgyi 
csődbiztos kifejtette, idén még nem 
számítanak a csődeljárások ugrás-
szerű növekedésére, a járvány miatti 
korlátozások, de a recesszió hatása 
valószínűleg a jövő év második felé-
ben csapódik le ezen a téren.

Nem ördögtől való
„A fi zetésképtelenségi vagy csődvé-
delmi eljárás elindítása megvédi a cé-
get a végrehajtási eljárásoktól, amit az 
adóhatóság, a bankok vagy más keres-
kedelmi társaságok indíthatnak a tar-
tozások behajtására” – szögezte le Örsi 
Alpár. Mint részletezte, amint a tör-
vényszéken elindítják a fi zetésképte-
lenségi eljárást, a cég „védőburokba” 
kerül, minden végrehajtást hivatalból 
felfüggesztenek. Viszont a procedú-
ra másik oldala, hogy a törvényszék 
azonnal kinevez egy csődbiztost, va-

gyonfelügyelőt, aki az eljárás teljes 
időszaka alatt felügyeli a vállalkozás 
tevékenységét.  A fi zetésképtelenségi 
eljárásnak akkor van igazán értelme, 
ha a cég vagyona, az aktíváinak érté-
ke jóval meghaladja a tartozások ér-
tékét, de valamilyen okból likviditási 
nehézségekkel küzd, tehát nem tudja 
határidőre teljesíteni a fi zetési kötele-
zettségeit. Ilyen esetben jól jön az át-
szervezés, időkeretet biztosít a cégnek, 
hogy átcsoportosítsa a tevékenységét, 
levegőhöz jusson. Ilyen helyzetek 
például akkor fordulhatnak elő, ha a 
vállalkozás hosszabb ideig nem tudja 
behajtani a kinnlevőségeit, ezért kép-
telen a maga részéről fi zetni a beszál-
lítóinak, a banknak vagy az államnak. 
Ezeket a problémákat a fi zetésképte-
lenségi eljárás alatt korrigálni lehet. 

Két végkifejlet: 
menekvés vagy csőd
Amint a fi zetésképtelenségi eljárás 
elindul, összeállítják a hitelezők lis-
táját, létrejön a hitelezői bizottság és 
közgyűlés, ez dönt a továbbiakban a 
cég tevékenységének irányáról, an-
nak menedzsmentjéről. Örsi Alpár 
hangsúlyozta, ebben az időszakban 
nem korlátozzák az ügyvezető jogkö-
rét, a vagyonfelügyelővel egyeztetve 
intézi a napirenden levő operatív 
kérdéseket, ám a hosszú távú dönté-
seket a legfontosabb hitelezőkből álló 
közgyűlés hozza meg.  A fi zetéskép-
telenségi eljárás addig tart, amíg a 
hitelezők közgyűlése által elfogadott 
ütemterv szerint megtörténik az adós-
ságok vagy a megállapodás szerint 
azok egy részének a törlesztése.

Az eljárás másik végkifejlete, hogy 
a cég nem menthető meg, és csődeljá-
rás alá kerül, tehát a vagyonát értéke-
sítik, a hitelezők megkapják a pénzü-
ket, vagy annak egy részét, a folyamat 
pedig azzal ér véget, hogy a céget tör-

lik a cégjegyzékből. A csőd akkor is 
bekövetkezik, ha a fi zetésképtelenség 
alatt álló vállalkozás nem tudja tarta-
ni az átszervezési ütemtervet.

A fi zetésképtelenségi eljárásból 
csak úgy lehet kijönni, ha a cég tel-
jesen vagy a megállapodás szerint 
részben kifi zeti a tartozásait a hite-
lezőknek – hívta fel a fi gyelmet Örsi 
Alpár. Rámutatott ugyanakkor arra is, 
hogy a hitelezők elengedhetik a tarto-
zások egy részét, az úgynevezett „ha-
ircut mechanizmust” alkalmazva. Az 
adóhatósággal viszont – fűzte hozzá 
– nehezebb az „egyezkedés”, a keres-
kedelmi bankok, a magánhitelezők 
inkább engednek, hogy hozzájussa-
nak a pénzük legalább egy részéhez. 
Az adóhatóság ezzel szemben egy 
bonyolult eljárás során lemodellezi, 
hogy mennyi pénzhez jutnak a hitele-
zők a felszámolás esetén, és ez alap-
ján dönt.

Alacsony sikerráta 
a kései lépés miatt
A fi zetésképtelenségi eljárások siker-
rátája jelen pillanatban 5 százalék 
alatt van, ennek az a magyarázata 
a szakértő szerint, hogy a cégek túl 
későn folyamodnak ehhez a megol-
dáshoz. „Nem az a gond, hogy átszer-
vezéssel nem lehetne megmenteni 
a cégeket, hanem az, hogy túl későn 
kérik a csődvédelmet, amikor  a vál-
lalkozás nem egyszerűen fi zetéskép-
telen, hanem tulajdonképpen már 
a csőd szélén áll” – osztotta meg ve-
lünk tapasztalatait Örsi Alpár. Hozzá-
tette, történik mindez olyan körülmé-
nyek között, hogy a törvény szerint a 
cégtulajdonosnak, az ügyvezetőnek, 
amint úgy értékeli, hogy fi zetésképte-
len, harminc napon belül kellene kér-
nie az eljárás beindítását. A szakem-
ber arra is felhívta a fi gyelmet, hogy 
az adóhatóság rosszhiszeműségként 

SOK BAJBA JUTOTT CÉG ÉLETÉT MEGMENTHETNÉ, HA IDŐBEN SEGÍTSÉGET KÉR – LEMODELLEZI A TEENDŐKET AZ ADÓHATÓSÁG

Védőburkot jelenthet a fi zetésképtelenségi eljárás

Újratervezés. A bajba jutott cégeknek érdemes minél gyorsabban segítséget kérniük
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értékelheti, ha ezt elmulasztják, és 
így fordulhat elő, hogy a cégek adó-
tartozása átkerül az ügyvezetőkre, 
tulajdonosokra, akiket már magán-
személyként terhel a tartozás.

Megelőző lépéseket 
érdemes beiktatni
Minden cég esetében abból kell 
kiindulni, hogy milyen a hitelezői 
struktúrája, ettől függ, hogy a fi -
zetésképtelenségi eljárást választ-
ja, vagy megpróbál a hitelezőivel 
egyenként boldogulni – részletezte 
a csődbiztos. Ha a tartozásai na-
gyobb részét az állam felé halmozta 
fel különböző adókból és illetékek-
ből, akkor meglátása szerint első lé-
pésben érdemes átütemezést kérni.

„A szükségállapot idején, majd 
az azt váltó, jelenleg is tartó veszély-
helyzetben több gazdaságmentő 
intézkedést foganatosított az állam, 
ezekkel érdemes élni. Például a 
banki hitelek esetében lehet kérni a 
részletfi zetések halasztását. Előfor-
dulhat a fi zetésképtelenségi eljárás 
során, hogy egy bank az egyetlen 
hitelező, és úgy dönt, nem érdekelt 
abban, hogy egy bizonytalan végki-
menetelű hosszú átszervezési folya-
matot véghez vigyen, akkor rögtön 
csődeljárás alá vonja a céget” – ta-
nácsolja a szakértő.

Tisztul a gazdaság
Örsi Alpár szerint különben az el-
múlt négy-öt évben az tapasztalha-
tó, hogy a cégtulajdonosok, ügyve-
zetők fegyelmezettebbek, a követési 
rendszer hatékonyabb, tehát a cé-
gek nem maradnak „lezáratlanul”, 
ha  veszteségesek vagy adósságokat 
halmoztak fel. A cégbíróságok, az 
adóhatóságok hatékonyabban al-
kalmazzák az adatbázisokat, nem 
fordulhat elő, hogy a cégvezetők 
„elvarratlanul hagyják a szálakat”, 
ez abban is segít, hogy növekszik a 
vállalkozások közötti bizalom.

„Ha egy cég nem nyújtja be az 
éves mérlegét, nem újítja meg a 
székhelyadatait, akkor a cégbíró-
ság, az adóhatóság is kezdeményezi 
a feloszlatását, majd a felszámolá-
sát. A cégtulajdonosok, az ügyveze-
tők is tisztában vannak azzal, hogy 
rendezni kell valamilyen módon az 
ügyeket, különben csak növekszik a 
büntetőkamat, a terhelés a cégen. Ez 
egy jó irányvonal, tisztul gazdaság, 
jobban betartják a fi zetési határ-
időket, növekszik a bizalom” – ösz-
szegzett Örsi Alpár.

 » „Nem az 
a gond, hogy 
átszervezéssel 
nem lehetne 
megmenteni a 
cégeket, hanem 
az, hogy túl ké-
sőn kérik a csőd-
védelmet, amikor  
a vállalkozás 
nem egyszerűen 
fi zetésképtelen, 
hanem tulajdon-
képpen már a 
csőd szélén áll” 
– osztotta meg 
velünk tapaszta-
latait Örsi Alpár. 




