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Előszó

„A szél úgy jár az erdőn, mint a végrehajtó, és a fák sziszegve hajladoznak, mint az 
adósok. – Fizetni, adósok, fizetni!

Visszaadni mindent, kamatos kamatokkal, amit az öreg bankár, a Föld adott. 
Nézzétek a Nyárfát. Az a jó adós! Utolsó sárga levélbankóját is visszaadta már, és 
most úgy áll a berek szélén, mint a becsületes adós: levetkőztetve és elhagyottan.”

A Bükk is tisztességes fajta, a Nyír is, de még a Gyertyán is, aki pedig, komisz, 
tolakodó népség. Először csak egyenként hullatták levélpénzüket az örök, nagy per-
selybe, de aztán látták, hogy úgyis hiába. Megrázták magukat, lerótták az adósságot, 
és most békén vannak. Bezzeg a Tölgy meg a Cser! Nem! Ők nem fizetnek.” 

Fekete István: Október c. novellájában szereplő fákhoz hasonlóan viselkednek 
a gazdasági élet adósai is. Vannak, akik nem akarnak, vagy nem tudnak fizetni. A 
valóságban a szél szerepét időnként a felszámolási eljárás játssza. Hogy eredménye-
sen teszi-e ezt, és lehet-e még fejleszteni, igyekszik a jelen kötet több szempontból 
vizsgálni, ahhoz példákat állítani.

A kötet megírását az Igazságügyi Minisztérium által meghirdetett és elnyert a jo-
gászképzés színvonalának emelését célzó programok körébe tartozó “A vállalkozások 
működése és a vagyonkezelés Magyarországon” című pályázat inspirálta.

A könyv két részre tagolódik: nemzetközi kitekintéssel indít, elsőként az Európai 
Unió legújabb törekvéseit ismerteti a fizetésképtelenséghez kapcsolódó reorganizáció 
területén, majd a román, német, szlovák, lengyel és ukrán fizetésképtelenségi eljárá-
sokat mutatja be, kiemelve azok egyedi megoldásait, a második rész pedig a fizetés-
képtelenség magyar jogi szabályozásának egy-egy aktuális kérdéskörét boncolgatja, 
főként a magánjog szemüvegén keresztül, de olykor a büntetőjog, vagy AZ adójog 
lencséjét helyezi abba.

A szerzőgárda nagyobb részét a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának 
oktatói és doktorhallgatói teszik ki: Prof. Dr. Csák Csilla, Prof. Dr. Prugberger Tamás, 
Dr. Harsányi Gyöngyi, Ujváriné Dr. Antal Edit, Dr. Nagy Adrienn, Dr. Gula József, Dr. 
Barta Judit, dr. Majoros Tünde és dr. Certicky Mário személyében. Az egyetemi oktatói kört 
gazdagítja Prof. Dr. Buletsa Sibilla az Ungvári Egyetem egyetemi tanára, Prof. Dr. Veress 
Emőd, a Sapientia EMTE egyetemi tanára és Dr. Auer Ádám a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem adjunktusa. A munkában gyakorló szakemberek is oroszlánrészt vállaltak 
dr. Kispál Beáta felszámolóbiztos, dr. Makó Péter felszámolóbiztos és dr. Miholecz Péter 
adójogi szakember személyében. 
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A terjedelmes és sokoldalú kötetet két kiváló szakember, Prof. Dr. Miskolczi Bodnár 
Péter a Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának egyete-
mi tanára, valamint dr. Kiss István a Miskolci Törvényszék Gazdasági Kollégiumának 
vezetője, lektorálta.

A szerkesztő köszönetet mond valamennyi szerzőnek, és a két lektornak a kitűnő 
munkáért, valamint az Igazságügyi Minisztériumnak a kötet megírásához és megje-
lentetéséhez való hathatós támogatásáért.

A szerkesztő

Előszó



i. rész

nemzetközi kitekintés
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Nagy Adrienn1

Az EurópAi unió kEzdEményEzésE A tAgállAmi 
fizetésképtelenségi jog hArmonizálásárA

Kulcsszavak: fizetésképtelenség, szerkezetátalakítás, második esély

1. Bevezető gondolatok

Nemzetközi szinten számos kísérlet történt a nemzeti fizetésképtelenségi rendelkezések 
közelítésére, harmonizálására, felismerve azt a tényt, hogy a gazdasági szereplőket 
nem kötik az országhatárok, és a határokon átlépő jogalanyok pénzügyi nehézségei 
szükségszerűen hatást fejtenek ki egy adott régió piacának megfelelő működésére. E 
munkálatok eredményeként látott napvilágot európai uniós viszonylatban a Tanács 
1346/2000/EK rendelete a fizetésképtelenségi eljárásról.2 E rendelet jelentőségét 
a 2009-es pénzügyi és gazdasági válság növelte, hiszen a határon átnyúló gazdasági 
tevékenységet folytató jogalanyok növekvő számban váltak fizetésképtelenné, az uniós 
norma alkalmazása ezért növekvő számban történ meg a gyakorlatban is. A rendelet 
46. cikke alapján a Bizottság kötelezettsége volt, hogy legkésőbb 2012. június 1. nap-
jáig készítsen jelentést az uniós norma alkalmazásával összefüggő tapasztalatokról, és 
amennyiben szükséges, tegyen javaslatokat a rendelet módosítására.

E kötelezettségének eleget téve 2012. március 30-án a Bizottság konzultációt indí-
tott a fizetésképtelenségre vonatkozó uniós szabályok aktualizálásáról, melynek során 
összesen 134 válasz érkezett. A Bizottság figyelembe vette a heidelbergi és bécsi egye-
temek alkotta konzorcium által a fizetésképtelenségi rendelet alkalmazásáról készített 
tanulmányban3 foglalt értékes megállapításokat is. A különféle módosítási lehetőségek 
hatásaival kapcsolatos empirikus adatokat a GHK és Milieu alkotta konzorcium gyűj-
tötte egy másik külső tanulmány keretében. Mindkét tanulmányt a Jogérvényesülési 
Főigazgatóság weboldalán tették közzé. 2012 áprilisában és októberében két ülést 
tartottak a nemzeti szakértőkkel. A Bizottság továbbá felállított egy, a több országot 

1 Turkovicsné Dr. Nagy Adrienn, egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Kar, Európai és Nemzetközi Jogi Intézet, Polgári Eljárásjogi Intézeti Tanszék.

2 HL L 160., 2000.6.30., 1-18. o.
3 Hess – OberHammer – Pfeiffer: Study for an evaluation of  Regulation (EC) No 1346/2000 

on Insolvency Proceedings (A fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK 
tanácsi rendelet értékelő tanulmánya) https://www.mpi.lu/uploads/media/evaluation_in-
solvency_en.pdf  letöltés: 2018.06.25.
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érintő fizetésképtelenségi ügyek magánszakértőiből álló csoportot, akik 2012 máju-
sa és októbere között öt alkalommal találkoztak, és véleményezték a problémákat, 
lehetőségeket és a felülvizsgált rendelet szövegezését. E munka eredményeként a Bi-
zottság Jelentést4 és módosításó javaslatot5 terjesztett elő 2012 decemberében, melyet 
az Európai Parlament alaposan átdolgozott formában küldött vissza a Bizottságnak, 
és az ezt követő egyeztetések eredményeként született meg az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2015/848 rendelete (2015. május 20.) a fizetésképtelenségi eljárásról6 
(a továbbiakban: második fizetésképtelenségi rendelet).7

Jelen tanulmánynak nem célkitűzése a fizetésképtelenségi jog tárgyában szüle-
tett uniós rendeletek elemzése. A vizsgálat középpontjában az Európai Bizottság 
kommunikációjában és jogalkotási kezdeményezéseiben 2012 decemberétől bekö-
vetkezett koncepció- és szemléletváltás áll. Ez egyrészről abban érhető tetten, hogy 
a Bizottság érdeklődése a likvidációs célú felszámolási eljárások helyett a megelőző 
szerkezetátalakítási eljárásokra helyeződött át, melynek célja a fizetésképtelenségi 
helyzet elkerülése. Másrészről a felszámolási eljárásokban a vállalkozások zökkenő-
mentes kivezetése, illetve a hitelezők minél gyorsabb és teljesebb kielégítése helyett 
elsődleges célkitűzéssé vált az egyébként életképes adósok megmentése és második 
esély biztosítása a becsületes csődbe ment vállalkozók részére. Mindezen célkitűzések 
megvalósítása érdekében napirendre került a tagállami nemzeti fizetésképtelenségi jog 
harmonizálásának szükségessége, mely teljesen új korszakot nyit az Európai Unió 
szerepvállalásában ezen a területen.8

A jelen tanulmány célja az Európai Bizottság 2016-ban közzétett irányelv javasla-
tában9 foglaltak elemzése, mely az első érdemi kísérlet arra, hogy a tagállamok anyagi 
fizetésképtelenségi jogának bizonyos területein jogharmonizáció valósuljon meg.

4 A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/
EK tanácsi rendelet alkalmazásáról; COM(2012) 743 végleges, 2012.12.12.

5 Javaslat az Európai Parlament és Tanács rendelete a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 
1346/2000/EK tanácsi rendelet módosítására; COM(2012) 744 végleges 2012.12.12.

6 HL L 141., 2015.6.5. 19–72. o.
7 Csőke Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások. HVG-ORAC Kiadó, 

Budapest, 2016, 28. o.
8 Bóka János: A szerkezet-átalakítási eljárások és a fizetésképtelenség új megközelítése az 

Európai Unióban. In: Auer Ádám – Papp Tekla (szerk.): A gazdasági világválság hatása 
egyes jogintézményekre Magyarországon és az Európai Unióban. Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem, Budapest, 2016, 243. o.

9 Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelve a megelőző szerkezetátalakítás 
kereteiről, a második esélyről, a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és mentesíté-
si eljárások hatékonyságának növelését célzó intézkedésekről és a 2012/30/EU irányelv 
módosításáról; COM(2016) 723 végleges, 2016.11.22. (a továbbiakban: irányelv javaslat)

nAgy Adrienn
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2. A fizetésképtelenségi eljárások uniós szintű szabályozása – ami jelenleg 
hatályban van

2.1. A fizetésképtelenségi eljárásról szóló 2015/848/EU rendelet

A határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárásokban 2017. június 26. napjától a 
2015/848/EU rendelet alkalmazandó, mely az 1346/2000/EK tanácsi rendelet he-
lyébe lépett. A 2015/848/EU rendelet az alábbi tárgyköröket szabályozza:
• nemzetközi joghatóság;
• a fizetésképtelenségi eljárásra alkalmazandó jog kijelölése;
• a fizetésképtelenségi eljárás elismerése más tagállamokban;
• a fő és területi fizetésképtelenségi eljárások közötti kapcsolat;
• a hitelezők tájékoztatása és követeléseik előterjesztése;
• cégcsoportok fizetésképtelenségi eljárása.

A rendelet kijelöli a határon átnyuló fizetésképtelenségi eljárásra alkalmazandó jogot, 
azaz a tagállamokban már létező szerkezetátalakítási és fizetésképtelenségi eljáráso-
kat, és biztosítja, hogy Unió-szerte elismerjék azokat. A fizetésképtelenségi eljárások 
számos típusára kiterjed, beleértve a megelőző fizetésképtelenség előtti eljárásokat 
és egyes személyi fizetésképtelenségi eljárásokat is, feltéve, hogy azok megfelelnek 
bizonyos feltételeknek (pl. a fizetésképtelenség előtti eljárásoknak a lehető leghama-
rabb elérhetőnek kell lenniük, amikor a fizetésképtelenség valószínűsége fennáll, az 
eljárásoknak ki kell terjedniük az adós hitelezőinek jelentős részére vagy összességükre, 
és nyilvánosnak kell lenniük).

A 2015/848/EU rendelet mindazonáltal nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy 
speciális típusú eljárásokat vezessenek be, vagy biztosítsák, hogy eljárásaik hatéko-
nyan mozdítsák elő a megelőző szerkezetátalakítást és a második esélyt. A rendelet 
a tagállamok nemzeti fizetésképtelenségi jogát nem harmonizálja, erre figyelemmel 
szabályozási tárgyköre eltér a Bizottság által javasolt irányelv szabályozási körétől.

2.2. A Bizottság 2014. március 12-i 2014/135/EU ajánlása az üzleti kudarc és a fizetéskép-
telenség új megközelítéséről

A tagállamoknak szóló ajánlás a következők tekintetében tűzte ki célul minimume-
lőírások megállapítását: 
• megelőző szerkezetátalakítási eljárások, amelyek lehetővé teszik a pénzügyi 

nehézségekkel küzdő adósok számára a korai szakaszban történő átszervezést, 
hogy elkerülhessék a fizetésképtelenséget, és

Az EurópAi unió kEzdEményEzésE A tAgállAmi fizEtésképtElEnségi ...
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• adósságmentesítés, az előírt időszakokban, a csődbement, becsületes vállalkozók 
számára, mint az egyik szükséges lépés ahhoz, hogy második esélyt kaphassanak.10

Az ajánlásban foglaltak végrehajtása érdekében Magyarország bevezette a magáncsőd 
jogintézményét a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. 
törvénnyel, mely régóta sürgető feladata volt a magyar jogalkotónak.

2016 novemberében az Európai Bizottság vizsgálta, hogy a tagállamok nemzeti 
fizetésképtelenségi joga mennyiben felel meg az ajánlásban megfogalmazott elvárá-
soknak. Érdekes, hogy a tagállamok között rangsort állított fel a fizetésképtelenségi 
eljárások hatékonyságát illetően. A rangsorban első helyen Finnország szerepel, ahol 
átlagosan 0,9 év a fizetésképtelenségi eljárások időtartama, a biztosítékkal rendelkező 
hitelezői követelések 90,3%-a megtérül az eljárás folyamán és a leggyakrabban igénybe 
vett eljárás-típus a szerkezetátalakítási eljárás. Második helyen Németország szerepel, 
1,2 év eljárási időtartammal és a biztosítékkal rendelkező hitelezői követelések 84,4%-
os megtérülésével; míg a harmadik helyet Portugália kapta, ahol az eljárási időtartam 
2 év és a biztosított hitelezői követelések 74,2%-a térül meg. Németországban és 
Portugáliában is a leggyakrabban igénybe vett fizetésképtelenségi eljárás azonban 
már a felszámolás.11

2.3. Pénzügyi szolgáltatások jogi kerete

Külön szabályozás alkalmazandó a 2009/138/EK irányelv12 13. cikkének 1. és 4. 
pontjában meghatározott biztosítókra és a viszontbiztosítókra, az 575/2013/EU 
rendelet13 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott hitelintézetekre, az 
575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 2. és 7. pontjában meghatározott 
befektetési vállalkozásokra és kollektív befektetési formákra, a 648/2012/EU rende-
let14 2. cikkének 1. pontjában meghatározott központi szerződő felekre, a 909/2014/
EU rendelet15 2. cikkének 1. pontjában meghatározott központi értéktárakra és a 

10 A Bizottság ajánlásának tartalmát részletesen elemzi Bóka János: A fizetésképtelenségi jog 
harmonizációjának lehetőségei az Európai Unióban. Európai Jog, 2016/5. sz., 1-10. o.

11 http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50043 letöltés: 2018.06.29.
12 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 25-i 2009/138/EK irányelve a biz-

tosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia 
II) (HL L 335., 2009.12.17., 1. o.).

13 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 575/2013/EU rendelete a 
hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és 
a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.06.27., 1. o.).

14 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 648/2012/EU rendelete a tőzsdén kívüli 
származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL 
L 201., 2012.07.27., 1. o.)

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. július 23-i 909/2014/EU rendelete az Európai 
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2014/59/EU irányelv16 1. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében felsorolt egyéb 
pénzügyi intézetekre.

A nemzeti felügyeleti hatóságok széles körű beavatkozási hatáskörrel rendelkeznek 
e jogalanyok vonatkozásában, ezért indokolt kizárni ezeket az adósokat a Bizottság 
irányelv javaslatában megfogalmazott megelőző szerkezetátalakítási eljárásokból is.

Az irányelv javaslat emellett nem érinti a fizetési és értékpapír-elszámolási rend-
szerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvet,17 a pénzügyi 
biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvet18 és a tőzsdén 
kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adat-
tárakról szóló 648/2012/EU rendeletet.19

2.4. A munkavállalók védelméről szóló irányelvek

A munkavállalók megfelelő és időszerű tájékoztatása és a velük való konzultáció növeli 
a szerkezetátalakítási eljárások hatékonyságát. Számos irányelv biztosítja az átszerve-
zés és/vagy csoportos létszámcsökkentés előtti tájékoztatáshoz és a konzultációhoz 
való jogot. Az irányelv javaslat nem érinti a 98/59/EK,20 2001/23/EK,21 2002/14/

Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 
98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról 
(HL L 257., 2014.08.28., 1. o.).

16 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek 
és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról 
és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/
EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 
1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 
(HL L 173., 2014.6.12., 190. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 1998. május 19-i 98/26/EK irányelve a fizetési és érték-
papír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről, HL L 166., 1998.06.11., 
45. o.

18 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/47/EK irányelve (2012. június 6.) a pénzügyi 
biztosítékokról szóló megállapodásokról, HL L 168., 2002.06.27., 43. o.

19 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 648/2012/EU rendelete a tőzsdén kívüli 
származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról, HL L 
201., 2012.07.27., 1. o.

20 A Tanács 1998. július 20-i 98/59/EK irányelve a csoportos létszámcsökkentésre vonat-
kozó tagállami jogszabályok közelítéséről, HLL 225., 1998.08.12., 16. o.

21 A Tanács 2001. március 12-i 2001/23/EK irányelve a munkavállalók jogainak a vállalkozá-
sok, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről, HL L 82., 2001.03.22., 16. o.
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EK,22 2008/94/EK,23 és 2009/38/EK irányelvek24 által garantált jogokat, és emellett 
biztosítja az érintett munkavállalók jogát a szerkezetátalakítási tervről való szavazásra.

A 2008/94 irányelv előírja a tagállamoknak a garanciaintézetek létesítését, amelyek 
kötelesek garantálni a munkavállalók munkaszerződésből vagy munkaviszonyokból 
származó fennálló követeléseinek kifizetését a munkaadó fizetésképtelenségi eljárása 
esetén. A tagállamok kiterjeszthetik a garanciaintézetek hatókörét más típusú eljárá-
sokra is, és az irányelv javaslat ösztönözheti, ám nem kötelezheti a tagállamokat, hogy 
kiterjesszék a hatókört az olyan szerkezetátalakítási eljárásokra, ahol ez még nincs 
előírva. A javaslat célja, hogy az egyes tagállamok megelőző eljárásokat dolgozzanak 
ki, amelyek segítik az adósokat elkerülni a fizetésképtelenséget. Ha azonban a szer-
kezetátalakítási erőfeszítések nem hoznak sikert, és az adós a nemzeti jogszabályok 
szerint fizetésképtelenné válik, értelemszerűen a 2008/94 irányelv alkalmazandó.

A 2001/23/EK irányelv arra törekszik, hogy megvédje a munkavállalók jogait 
a vállalkozások átruházása esetén. A javaslat szerint a szerkezetátalakítás magával 
vonhatja a vállalkozások vagy üzletek részeinek átruházását. Ezekben az esetekben a 
2001/23/EK irányelv és a munkavállalóknak az irányelv által garantált védelmének 
szintje alkalmazandó teljes mértékben, és a javaslat nem vonatkozik rájuk. Amikor a 
szerkezetátalakítás egy vállalat vagy üzlet egy részének átruházásával jár, a munkavállalók 
jogait a 2001/23/EK irányelv értelmében meg kell védeni, az irányelv 5. cikkének (2) 
bekezdése által megengedett lehetőségek sérelme nélkül. A 2001/23/EK irányelv 5. 
cikke (2) bekezdése előírja, hogy amikor az eljárások illetékes hatóság felügyelete alá 
tartoznak, az átruházás kedvezményezettjét mentesíteni lehet az előzetes kötelezett-
ségek alól, amennyiben a munkavállalók legalább annyi kártérítést kapnak, amennyit 
a munkavállalók számára felállított garanciaalapból kapnának. Ezen túlmenően, a 
munkavégzés feltételei a munkavállalókkal való megegyezés szerint módosíthatók.

A 2002/14/EK irányelv a munkavállalók képviselőinek állandó tájékoztatási és 
konzultációs jogát írja elő, amibe beletartozik a tájékoztatás és konzultáció „az olyan 
döntésekről, amelyek várhatóan a munkaszervezés vagy a szerződéses viszonyok 
lényeges változásához vezetnek”. A konzultáció célja, hogy a fenti döntésekről meg-
állapodás szülessen. A javaslat nem érinti a 2002/14/EK irányelv által biztosított 
jogokat. Ezen túlmenően, a 2002/14 irányelv értelmében a munkavállalók számára 

22 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 11-i 2002/14/EK irányelve az Európai 
Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános kereté-
nek létrehozásáról, HL L 80., 2002.03.23., 29. o.

23 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/94/EK irányelve (2008. október 22.) a munkáltató 
fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről, HL L 283., 2008.10.28., 36. o.

24 Az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállal-
kozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló 
eljárás kialakításáról szóló, 2009. május 6-i 2009/38/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, HL L 122., 2009.05.16., 28. o.
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garantált tájékoztatási és konzultációs jogokon kívül és azok sérelme nélkül, a javas-
lat az érintett munkavállalók számára szavazati jogot ad a szerkezetátalakítási tervre 
vonatkozóan. A szerkezetátalakítási tervről történő szavazás érdekében a tagállamok 
úgy dönthetnek, hogy a munkavállalókat külön osztályba sorolják, elválasztva őket a 
hitelezők egyéb osztályaitól.

2.5. A társasági jogról szóló 2012/30/EU irányelv

A 2012/30/EU irányelv25 19. cikkének (1) bekezdése, 29., 34., 35. cikke, 40. cikké-
nek (1) b) bekezdése, 41. cikkének (1) bekezdése és 42. cikke előírja a részvényesek 
közgyűlése összehívásának szükségességét. A tőke pénzbeli hozzájárulás ellenében 
történő felemelésekor az irányelv 33. cikke előírja a részvényesek új részvényekre 
való elővásárlási jogát. Mind a részvényesek közgyűlésére, mind az elővásárlási jogra 
vonatkozó követelmények veszélyeztethetik a szerkezetátalakítási terv elfogadásának és 
végrehajtásának hatékonyságát. Az irányelv javaslat előírja a tagállamoknak az említett 
társasági jogtól való eltérést olyan mértékben és arra az időszakra, amely szükséges 
annak biztosításához, hogy a részvényesek, visszaélve a 2012/30/EU irányelv szerinti 
jogaikkal, ne akadályozzák a szerkezetátalakításra irányuló erőfeszítéseket. A tagálla-
moknak ugyanakkor nem kell eltérniük a társasági jog szabályzatától, ha biztosítani 
tudják, hogy a fent említett társasági jogi követelmények nem veszélyeztethetik a 
szerkezetátalakítási folyamat hatékonyságát, vagy ha a tagállamok rendelkeznek egyéb, 
ugyanolyan hatékony eszközökkel, amelyek biztosítják, hogy a részvényesek nem aka-
dályozzák ésszerűtlenül az olyan szerkezetátalakítási terv elfogadását és végrehajtását, 
amely visszaállítaná az üzleti vállalkozás életképességét.

3. A Bizottság irányelv javaslatának előzményei

Az Európai Parlament 2011-ben állásfoglalást fogadott el a fizetésképtelenségi eljá-
rásról,26 amely javaslatot tartalmazott a tagállamok nemzeti anyagi fizetésképtelenségi 
szabályainak bizonyos szempontú harmonizációjára, beleértve a szerkezetátalakítást 
és a társasági jogot. Ugyanebben az évben a Tanács felkérte a tagállamokat, hogy 

25 Az Európai Parlament és a Tanács 2012/30/EU irányelve (2012. október 25.) a biz-
tosítékok egyenértékűvé tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint tőkéjük 
fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és har-
madik személyek érdekei védelmében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 54. 
cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról, 
HL L 315/74., 2012.11.14.

26 Jelentés az uniós társasági jog vonatkozásában a fizetésképtelenségi eljárásról, a Bizottság-
nak címzett ajánlásokkal [2011/2006(INI), 2011. október 17.]
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2013-tól csökkentsék a mentességi időszakot és az adósságrendezést a becsületes 
vállalkozók számára a csődöt követő 3 évre.27

Ilyen körülmények között – felismerve a tagállami nemzeti fizetésképtelenségi 
eljárások közötti jelentős különbséget – az Európai Bizottság 2012 decemberében egy 
közleményt28 adott ki, amely rámutatott, hogy bizonyos területeken, ahol a tagállami 
fizetésképtelenségi jogszabályok közötti eltérés megakadályozhatja egy hatékony egy-
séges piac működését, fokozatos közelítésre, harmonizációra van szükség.29 Ebben 
a megközelítésben az első lépés az 1346/2000/EK tanácsi rendelet módosítása volt, 
mely a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 2015/848/EU rendelet elfogadása által 
valósult meg. A rendeletek célja a joghatósági szabályok, valamint az alkalmazandó jog 
egységes rendezése volt a határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokban, illetve 
biztosítja a fizetésképtelenséggel kapcsolatos határozatok elismerését Unió-szerte. 
Ugyanakkor nem harmonizálja a tagállamok nemzeti fizetésképtelenségi anyagi jogát.

Következő lépésként a Bizottság 2014-ben elfogadta a szerkezetátalakításra és a 
második esélyre vonatkozó ajánlást.30 Az ajánlás a szerkezetátalakításra és a második 
esély kérdésére fókuszált, mivel úgy látták, hogy az uniós szintű fellépések ezen a két 
területen hozhatják a legtöbb eredményt.31 Az ajánlás felkérte a tagállamokat, hogy 
vezessenek be egyfelől hatékony fizetésképtelenség előtti eljárásokat, amelyek segítik 
az életképes adósokat a szerkezetátalakításban és ezáltal a fizetésképtelenné válás el-
kerülésében, másfelől szabályozzák a vállalkozók második esélyét, hogy lehetőségük 
legyen mentesülni legkésőbb a fizetésképtelenség utáni 3 éven belül.

Az ajánlás után a végrehajtást két értékelés követte, 2015-ben és 2016-ban.32 Ezek 
a felülvizsgálatok feltárták, hogy míg az ajánlás hasznos kiinduló pontot adott a fize-
tésképtelenségi területen reformokat végrehajtó tagállamok számára, nem vezetett a 
kívánt hatáshoz a következetes változások tekintetében. Ez annak tudható be, hogy 
jelentős számú tagállam csak részben hajtotta végre az ajánlást.

Továbbra is léteznek még olyan tagállamok, ahol az üzleti vállalkozást nem lehet 
annak fizetésképtelenné válása előtt átszervezni. Egyes tagállamok ugyan bevezet-

27 A Tanács következtetései az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag felülvizsgálatáról 
(10975/2011. sz. dokumentum), melyet 2011. május 30-án fogadtak el, elérhető: 

 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2010975%202011%20INIT.
28 Az Európai Bizottság: „Az üzleti kudarccal és a fizetőképtelenséggel kapcsolatos új eu-

rópai megközelítés”, COM(2012) 742, 2012.12.12.
29 Második esély a vállalkozóknak, mentesítési idők, fizetésképtelenségi és szerkezetátalakítá-

si eljárások megindítása, a követelések benyújtása és ellenőrzése, az átszervezési tervek 
előmozdítása.

30 COM (2014) 1500 final, 2014.03.12.
31 Az üzleti kudarc és a fizetésképtelenség új megközelítéséről szóló bizottsági ajánlást kísérő 

hatásvizsgálat, SWD(2014) 61 final, 2014.03.12.
32 Az üzleti kudarc és a fizetésképtelenség új megközelítéséről szóló 2014.3.12-i bizottsági 

ajánlás végrehajtásának értékelése, 2015.09.30.
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tek új megelőző szerkezetátalakítási eljárásokat, a nemzeti szabályok azonban több 
szempontból eltérnek az ajánlástól. A második esély biztosítását illetően az ajánlás 
elfogadása óta több tagállam első alkalommal vezetett be adósságmentesítési rendszert 
természetes személyek számára. Ugyanakkor továbbra is jelentősek az eltérések a 
mentesítési időszak tartama tekintetében. A tagállamok jogi keretei közötti különb-
ségek folyamatos jogbizonytalansághoz, a befektetők számára kockázatértékeléskor 
további költségekhez, valamint kevésbé fejlett tőkepiachoz vezetnek, és fenntartják 
az életképes cégek hatékony átszervezése előtti akadályokat az Unióban, beleértve a 
határokon átnyúló vállalati csoportok esetét is.

Az „Öt elnök” „Az európai gazdasági és monetáris unió megvalósítása” című je-
lentése (2015. június 22.) a fizetésképtelenségről szóló jogszabályt azon legfontosabb 
szűk keresztmetszetek között sorolja fel, amelyek megakadályozzák a tőkepiacok 
integrációját az euróövezetben és azon túl.33

Ebben az összefüggésben a tőkepiaci unió 2015. évi cselekvési terve34 az üzleti vál-
lalkozások fizetésképtelenségéről szóló jogalkotási kezdeményezést jelentett be, amely 
magában foglalja a korai szerkezetátalakítást és a második esélyt is. A kezdeményezés 
szándéka, hogy eltávolítsa a tőke szabad áramlása elől az akadályokat, és jól működő 
nemzeti rendszerekre építsen. Az egységes piaci stratégiában az is szerepelt, hogy 
a Bizottság támogatni fogja a becsületes vállalkozókat, és olyan jogszabályokra tesz 
javaslatot, amelyek biztosítják, hogy a tagállami szabályozás úgy kezelje a kudarcot, 
hogy közben ne ijessze el a vállalkozókat az újabb próbálkozástól.35

A bankunió megvalósítására vonatkozó ütemtervről szóló 2016. júliusi tanácsi 
következtetések kiemelték, hogy mennyire fontos a Bizottságnak a fizetésképtelenségi 
jogszabályok minimális szintű harmonizációjáról szóló jogalkotási javaslatán végzett 
munkája a tőkepiaci unióval való összefüggésben, megjegyezve, hogy ez a nem teljesítő 
hitelek szintjének jövőbeni csökkentésére irányuló erőfeszítésekhez is hozzájárulhat.36

Újabban a Bizottság a „Tőkepiaci unió – A reform felgyorsítása” című közleményé-
ben ismételten felvetette, hogy a nemzeti fizetésképtelenségi keretelvek elégtelensége 
és különbségei jogbizonytalanságot teremtenek, akadályokat gördítenek az adósok 
elé az értékek visszanyerésekor, valamint akadályozzák az életképes cégek hatékony 
szerkezetátalakítását az Unióban, beleértve a határokon átnyúló csoportokat is.37

33 „Az európai gazdasági és monetáris unió megvalósítása”, Jean-Claude Juncker jelentése, 
szoros együttműködésben Donald Tuskkal, Jeroen Dijsselbloemmel, Mario Draghival és 
Martin Schulz-cal (az úgynevezett „Öt elnök”), 2015.06.22., 10. o.

34 Cselekvési terv a tőkepiaci unió megteremtésére, COM(2015) 468 final, 25. o.
35 Az egységes piac továbbfejlesztése: a polgárok és vállalkozások lehetőségeinek bővítése, 

Európai Bizottság, COM(2015) 550 final, 6. o.
36 A Tanács 2016. június 17-i következtetései.
37 COM(2016) 601 final, lásd: http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/docs/ 

20160913-cmu-accelerating-reform_en.pdf
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4. Miért szükséges az irányelv elfogadása – az uniós szintű szabályozás létjo-
gosultságát alátámasztó tényezők

A Bizottság az irányelv javaslat indokolásában rámutatott arra, hogy a tagállamok 
nemzeti fizetésképtelenségi jogának sokfélesége miatt a határon átnyúló ügyekben 
sok megoldandó probléma merül fel, melyek mind alátámasztják az irányelv elfoga-
dásának szükségességét és létjogosultságát.

Uniós szinten a határon átnyúló fizetésképtelenségi ügyek száma és jelentősége 
növekvő fontossággal bír. Az Európai Unióban az egységes belső piac hatására 
egyre kevesebb társaság számít tisztán nemzetinek, ha olyan szempontokat veszünk 
figyelembe, mint például az ügyfélbázis, az ellátási lánc, tevékenységi kör, befektetők 
vagy a tőkealap. Még fontosabb az, hogy a fizetésképtelenségi problémák szintén 
elrettentik a határokon átnyúló terjeszkedést és a befektetéseket. Sok befektető a 
másik országbeli fizetésképtelenségre vonatkozó szabályozás körüli bizonytalanságot, 
vagy a hosszadalmas és bonyolult eljárások kockázatát említi, mint a saját országukon 
kívüli befektetés vagy üzleti kapcsolat létesítésének fő akadályát. Ebből következően 
a jól működő egységes piachoz és a valódi tőkepiaci unióhoz a fizetésképtelenségi 
jogszabályok magasabb szintű harmonizációja szükséges. Ez az oka annak, hogy 
régóta jelentős figyelem övezi ezt a problémát uniós szinten.

A fizetésképtelenségi és szerkezetátalakítási eljárások fokozott összehangolása 
nagyobb jogbiztonságot nyújtana a több tagállamban működő befektetők számára, 
valamint ösztönzőleg hatna a pénzügyi nehézségekkel küzdő, életképes vállalkozá-
sok időben történő átszervezésére. Az elégtelen és szerteágazó fizetésképtelenségi 
szabályozás megnehezíti a befektetők számára a hitelkockázat felmérését, különösen 
amikor határokon átnyúló befektetésekre készülnek. A határokon átnyúló kockázatok 
egyenlőbb megosztása, erősebb és likvidebb tőkepiacok és az uniós vállalkozások 
finanszírozásának sokféle forrása elmélyíti majd a pénzügyi integrációt, csökkenti a 
hitelhez jutási költségeket és növeli az EU versenyképességét.38

5. Az irányelv által megvalósítandó célok

Az irányelv által megvalósítani kívánt alapvető cél a tagállamok nemzeti fizetésképte-
lenségi anyagi jogának harmonizálásával a tőke szabad mozgásának biztosítása. Ez a 
harmonizáció természetesen nem azt jelenti, hogy a tagállamok egységes fizetéskép-
telenségi jogot dolgoznak ki és alkalmaznak a jövőben. Vannak olyan területek, ahol 
a harmonizáció elképzelhető, míg más szabályok esetében ez még korainak ítélhető. 
Összességében fogalmazhatunk úgy, hogy a Bizottság által kidolgozott javaslat óvatos 
lépést tesz a tagállamok nemzeti fizetésképtelenségi szabályainak összehangolására.

38 Irányelv javaslat indokolása 2. o.
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Az irányelv javaslat által megvalósítandó cél – amire tehát az uniós harmonizáció 
kiterjed – az alábbiak szerint összegezhető:
1. A vállalkozások fennmaradását és a munkahelyek megőrzését elősegítő, a korai 

szerkezetátalakítási keretrendszer alkalmazását szabályozó közös elvek. 
2. A vállalkozók számára második esélyt biztosító, őket adósságaik alól legfeljebb 

3 év elteltét követően teljes mértékben mentesítő szabályok. 
3. A fizetésképtelenségi, mentesítési és szerkezetátalakítási eljárások hatékonyságának 

fokozását célzó, a tagállamoknak címzett előírásokat tartalmazó intézkedések. 
Ezeknek köszönhetően rövidebbé és olcsóbbá válnak majd azok a számos tag-
államban jelenleg rendkívül hosszú és költséges eljárások, amelyek a hitelezők és 
a befektetők számára jogbizonytalanságot okoznak, és megnehezítik a beragadt 
adósságok visszafizettetését.

A Bizottság által kidolgozott egységes szabályozási elvek célja a befektetések és a 
munkahelyteremtés ösztönzése a belső piacon, az életképes vállalkozások felesleges 
felszámolásának csökkentése, mellyel elkerülhetővé válnak a munkahelyek meg-
szüntetése, a bedőlt hitelek felhalmozódásának megelőzése, a határokon átnyúló 
szerkezetátalakítások elősegítése, a becsületes vállalkozók költségeinek csökkentése 
és a második esély biztosítása az újrakezdésre.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a Bizottság nem tesz javaslatot az alábbi 
szabályozási területek egységesítésére:
• a fizetésképtelenségi eljárások megindításának előfeltételei;
• a fizetésképtelenség fogalmának egységes meghatározása;
• a hitelezői követelések rangsorolása;
• a tágabb értelemben vett megtámadási keresetek összehangolása.

Kétségtelen, hogy e szabályok harmonizálásával a jogbiztonság tovább növekedne 
a határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokban, ugyanakkor ezeken a területeken 
a tagállamok nemzeti szabályozása oly mértékben szerteágazó, hogy e különbségek 
áthidalhatatlanok lennének. E szabályok ugyanis általában szorosan összekapcso-
lódnak az adott tagállam nemzeti jogának más területeivel, mint például az adójogi, 
munkajogi vagy társadalombiztosítási szabályokkal.

Az irányelv javaslat kidolgozása során a Bizottság arra törekedett, hogy megfe-
lelő egyensúlyt teremtsen az adósok és a hitelezők érdekei között. A szabályozás 
elsődlegesen a reorganizáció kultúráját szeretné elterjeszteni az Európai Unióban. A 
gazdaság növekedése mellett mindez a társadalmat is képes kedvezően befolyásolni.

A Bizottság az irányelv javaslat jogalapjaként az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 53. és 114. cikkét jelölte meg. Az egységes piac fizetésképtelen-
séggel összefüggő problémái ugyanis nem korlátozódnak a tisztán határon átnyúló 
helyzetekre. Még a tisztán nemzeti fizetésképtelenségi eljárásnak is lehet dominóhatása 
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az egységes piac működésére. A határon átnyúló tevékenységet folytató vállalkozás 
ellátási láncában például lehetnek olyan beszállítók, melyek tisztán belföldi üzleti 
vállalkozások. Ha ez a beszállító pénzügyi nehézségekkel küzd, és nem lehet meg-
menteni, azaz fel kell számolni, az kedvezőtlen hatásokat fejthet ki a határon átnyúló 
cég fizetőképességére is. Egy olyan uniós intézkedés, mely csak a határon átnyúló 
fizetésképtelenségre korlátozódik, nem oldaná meg az egységes piac ezen problémáit, 
és a befektetők sem tudnák meghatározni előre, hogy jövőbeli adósuk potenciális 
pénzügyi zavarai határokon átnyúló vagy belföldi természetű lesz-e. Ezért az irányelv 
javaslat túllép az igazságügyi együttműködésen, és ez az oka annak, hogy jogalapként 
nem az EUMSZ 81. cikke került megjelölésre.39

6. Az irányelv javaslat legfontosabb tartalmi elemei

Az irányelv javaslat a Preambulumban rögzített magyarázó szabályokat követően Cí-
mekre bontva tárgyalja a kapcsolódó szabályokat. Az I. Cím Általános rendelkezések 
elnevezés alatt kijelöli az irányelv alkalmazási körét (a tárgyi és a személyi hatályát), 
fogalom-meghatározásokat tartalmaz, illetve a korai előrejelzésre vonatkozó alapvető 
szabályokat rögzít.

6.1. Az irányelv javaslat hatálya, a korai előrejelzés

Az irányelv tárgyi hatálya az alábbi három területre terjed ki:
• fizetésképtelenség valószínűsége esetén a pénzügyi nehézségekkel küzdő adósok 

számára elérhető megelőző szerkezetátalakítási eljárások;
• az eladósodott vállalkozóknál felmerülő, adósságelengedéshez vezető eljárások, 

amelyek lehetővé teszik számukra, hogy új tevékenységbe fogjanak;
• a szerkezetátalakítási, a mentesítési és a fizetésképtelenségi eljárások hatékonyságát 

célzó intézkedések.40

Az irányelv javaslat a személyi hatály kapcsán pozitív rendelkezéseket nem tartalmaz, 
azaz nem határozza meg, hogy mely személyekre – adósokra vagy hitelezőkre – al-
kalmazandók a normák. Ellenben negatív előírásokat már találhatunk: a második 
fizetésképtelenségi rendelettel azonos módon meghatározott személyeket kizár az 
alkalmazási körből. Az irányelv hatóköréből kizártak azok az adósok, akik az Európai 
Parlament és Tanács 2009/138/EK irányelve 13. cikkének 1. és 4. pontja szerinti 
biztosítóknak és viszontbiztosítóknak, az Európai Parlament és Tanács 575/2013/
EU rendelete 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontja szerinti hitelintézeteknek, az Eu-
rópai Parlament és Tanács 575/2013/EU rendelete 4. cikke (1) bekezdésének 2. és 

39 Irányelv javaslat indokolása 16. o.
40 Irányelv javaslat 1. cikk
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7. pontja szerinti befektetési vállalkozásoknak és kollektív befektetési formáknak, az 
Európai Parlament és Tanács 648/2012/EU rendelete 2. cikkének 1. pontja szerinti 
központi szerződő feleknek, az Európai Parlament és Tanács 909/2014/EU rende-
lete 2. cikkének 1. pontja szerinti értéktáraknak és az Európai Parlament és Tanács 
2014/59/EU irányelve 1. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében felsorolt egyéb 
pénzügyi intézeteknek minősülnek.41

A Bizottság javaslata szerint az irányelv személyi hatálya alól kizártak azok a ter-
mészetes személyek, akik nem vállalkozók. A természetes személyek vonatkozásában 
tehát különbséget kell tenni a vállalkozók és a fogyasztók között. A fogyasztók eladó-
sodását elsődlegesen a tagállamoknak nemzeti szinten kell szabályozniuk. Ugyanakkor 
a javaslat kizáró rendelkezést sem tartalmaz: ezért a tagállamok saját elhatározásukból 
dönthetnek úgy is, hogy az irányelvben foglalt mentesítési eljárásokra kialakított 
nemzeti szabályokat a fogyasztókra is kiterjesztik.

Minél hamarabb tudja az adós saját pénzügyi nehézségeit felismerni és megfe-
lelő lépéseket tenni, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy elkerülhető lesz a 
fizetésképtelenség, vagy az olyan üzleti vállalkozás esetén, amelynek életképessége 
visszafordíthatatlanul károsodott, annál rendezettebben és hatékonyabban zajlik majd 
a felszámolási folyamat. A rendelkezésre álló megelőző szerkezetátalakítási eljárásokról 
és a korai előrejelző eszközökről világos tájékoztatást kell adni, hogy a pénzügyi prob-
lémákat észlelő adósokat korai fellépésre ösztönözzék. A lehetséges korai előrejelző 
mechanizmusoknak könyvelési és ellenőrzési feladatokat is magukban kell foglalniuk 
az adós vagy az adós vezetősége számára, valamint a hitelmegállapodásokba foglalt 
jelentéstételi kötelezettségeket. Ezen túlmenően a releváns információkkal rendelkező 
harmadik feleket, mint például a könyvelőket, adóügyi és társadalombiztosítási ható-
ságokat is ösztönözni vagy kötelezni lehet a nemzeti jogszabályokkal, hogy jelezzék 
a kedvezőtlen fejleményt.42

6.2. A szerkezetátalakítási eljárásokkal szemben támasztott követelmények

Manapság Európában az üzleti vállalkozások fele nem éli túl az 5 évet.43 A vállalati 
fizetésképtelenségek száma a 2009-es gazdasági válság csúcsa óta növekszik, és bár a 
trend megfordulni látszik, továbbra is magas maradt. Egyes tagállamokban az a ten-
dencia figyelhető meg, hogy a pénzügyi nehézségekkel küzdő életképes vállalatokat 
inkább a felszámolás felé terelik, mint a korai szerkezetátalakítás felé. Az Európai 
Unióban 200 000-re becsülik azoknak a cégeknek a számát, amelyek évente csődbe 
jutnak (vagy napi 600), ami évente 1,7 millió állás közvetlen megszűnését eredmé-

41 Irányelv javaslat Preambulum (14) pont
42 Irányelv tervezet Preambulum (16) pont és a 3. cikkben foglalt rendelkezések
43 Az Eurobarometer 354 gyorsfelmérés (2012) szerint, amely azt is megmutatta, hogy az 

európaiak 43 %-a nem kezdene üzleti vállalkozásba, mert fél a kudarctól (72. o.).
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nyezi. Ezek között négyből egy esetben határokon átnyúló fizetésképtelenségről van 
szó, azaz több mint egy EU tagállam44 hitelezői és adósai érintettek benne. A cégek 
és a kapcsolódó munkahelyek jelentős hányadát meg lehetne menteni, ha minden 
olyan tagállamban, ahol létesítményekkel, eszközökkel és hitelezőkkel rendelkeznek, 
léteznének megelőző eljárások. Továbbá amennyiben rendelkezésre állnának idő-
szerű megelőző szerkezetátalakítási eljárások, az biztosítaná, hogy azelőtt kerüljön 
sor intézkedésekre, mielőtt a társaságok elkezdik nem fizetni adósságaikat. Ennek 
köszönhetően csökkenne annak kockázata, hogy a ciklikus gazdasági visszaesések 
során  a hitelek nemteljesítő hitelekké válnak, és ezáltal csökkenne a pénzügyi szek-
torra gyakorolt kapcsolódó negatív hatás. A szerteágazó fizetésképtelenségi keretel-
vek határokon átnyúló dimenziója és költségei azonban sokkal szélesebbek. Először 
is, bár a hitelezőknek lehetnek olyan beszállítói az ellátási láncukban, akik tisztán 
belföldi üzleti vállalkozások, azonban egy pénzügyi nehézségekkel küzdő beszállító, 
akit nem lehet megmenteni, kedvezőtlen hatásokat eredményezhet, ami a határokon 
átnyúló cég fizetésképtelenségét idézheti elő. Előfordulhat, hogy a határokon átnyúló 
fizetésképtelenségek hatása rendkívül erős, mivel nagyobb valószínűséggel érintenek 
nagyobb vállalatokat. Másodszor előfordulhat, hogy egyes cégek határokon átnyúló 
hitelezői (különösen kis- és középvállalkozások esetén) inkább feladják a határokon 
átnyúló követeléseket egyszerűen amiatt, mert túl költséges az érvényesítésük, például 
ha helyi jogi tanácsadásra is szükség van. Végül az egységes piac jövőbeni fejlesztései 
várhatóan oda vezetnek, hogy több vállalatnak lesz határokon átnyúló ügylete, eb-
ből kifolyólag több fizetésképtelenség fordul majd elő, melyek hatásai túlnyúlnak a 
határokon. Az innovatív cégeknek különösen szükségük van szélesebb piacra, hogy 
növekedni tudjanak, és elkerüljék a fizetésképtelenséget az első 5 évben.

A hatékonyságukat és ennek következtében a megmentett üzleti vállalkozások 
számát és hosszú távú életképességüket befolyásoló megelőző szerkezetátalakítási 
eljárások elemei jelentősen eltérnek tagállamonként. Egy hatékony keretnek például 
meg kellene követelnie, hogy egy nehézségekkel küzdő üzleti vállalkozás a lehető 
legkorábban megelőző eljárásokhoz férhessen hozzá. Több tagállamban azonban az 
adósok nem tudják tényleges fizetésképtelenné válásuk előtt adósságaikat átszervezni 
hitelezőikkel, vagy ha megteszik, igen szigorú vagy drága hozzáférési feltételekkel 
kell megküzdeniük.

A szerkezetátalakítási tárgyalások elősegítését célzó egyéni végrehajtási eljárások 
felfüggesztésének feltételei ugyancsak nagyon különböznek: egyes országokban nem 
lehetséges a felfüggesztés, míg a többi országban igen eltérőek a felfüggesztés időtartama 
és rá vonatkozó mentességek. Amikor a hitelezők elfogadják a terveket, a tagállamok 
szabályozása általában nagyon eltér egymástól abból a szempontból, hogy hogyan 

44 Bizottsági személyzeti munkadokumentum, Az üzleti kudarc és a fizetésképtelenség 
új megközelítéséről szóló bizottsági ajánlást kísérő hatásvizsgálat, SWD(2014) 61 final, 
2014.03.12. 2. o.
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alakítják ki a hitelezői osztályokat, hogy van-e lehetőség a szerkezetátalakításra csak 
bizonyos hitelezőkkel, az ügyben nem érintett hitelezők jogait érintetlenül hagyása 
mellett, hogy milyen többség szükséges, és hogy a szerkezetátalakítási tervnek milyenek 
az igazságügyi és közigazgatási hatóságok által megkövetelt jóváhagyási feltételei. Az 
új és az ideiglenes finanszírozás védelme (ami alapvetően fontos a szerkezetátalakítási 
tervek sikerének biztosításában) szintén tagállamonként változó, kezdve a megtáma-
dási keresetektől való minimális védelemtől kezdve a meglévő adóssággal szembeni 
egyfajta elsőbbségig a későbbi fizetésképtelenségi eljárásokban. Végül az igazságügyi 
és közigazgatási hatóságok, illetve az általuk kinevezett szakemberek bevonása a 
minimális bevonástól a teljesig terjed.

Ezek az eltérések jóformán lehetetlenné teszik, hogy a két tagállamnál többen 
leányvállalattal rendelkező határokon átnyúló vállalatok számára szerkezetátalakítási 
tervet lehessen létrehozni.45

Az irányelv javaslat alapján a tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy nemzeti 
fizetésképtelenségi jogukban rendelkezésre álljon olyan hatékony szerkezetátalakítási 
eljárás, melyet a fizetésképtelenség valószínűsége esetén a pénzügyi nehézségekkel 
küzdő adósok vehetnek igénybe, és mely lehetővé teszi adósságaik vagy vállalkozá-
suk szerkezetének átalakítását, életképességük helyreállítását és a fizetésképtelenség 
elkerülését. Ez lehet egy vagy többféle eljárás vagy intézkedés is a nemzeti jogban.46

A szerkezetátalakítás fogalmát az irányelv javaslat 2. cikk (2) bekezdése határozza 
meg. E definíció alapján a szerkezetátalakítás lényege abban áll, hogy a pénzügyi 
nehézségekkel küzdő vállalkozások teljesen vagy részben folytathassák az üzleti 
tevékenységüket azáltal, hogy megváltoztatják az eszközök és források összetételét, 
feltételeit vagy szerkezetét vagy a tőkéjük szerkezetét, ideértve az eszközök vagy 
üzletrészek értékesítését is.47 Fontos, hogy ezeket a szerkezetátalakítási lehetősé-
geket korai szakaszban kell biztosítani a vállalkozásoknak, tehát olyan időpontban, 
hogy elkerülhetővé váljon az adós fizetésképtelenné válása a nemzeti jogszabályok 
értelmében, azaz mielőtt az adós teljesítené a kollektív fizetésképtelenségi eljárás 
megkezdésének feltételeit, ami általában az adós tulajdonosi jogkörének elvonásával 
és felszámoló kijelölésével jár.48

A szerkezetátalakítási eljárásoknak rugalmas eljárási megoldásokat kell követniük 
a hatékonyság elősegítése és az eljárás időtartamának csökkentése érdekében, ezért az 
igazságügyi és közigazgatási hatóságok részvételét a szükséges és arányos mértékre 
kell korlátozni az érintett hitelezők és egyéb érdekelt felek érdekeinek védelmére. Az 
eljárás általános jellemvonása az, hogy az adós maga üzemelteti tovább a vállalkozásait, 
és maga rendelkezik az eszközei felett. Az eljárás megindításához nem kell szükség-

45 Robert van Galen – Stephan madaus: Corporate Rescue (Vállalatmentés), 2013, 52. o.
46 Irányelv javaslat 4. cikk (1)-(2) bekezdés
47 Irányelv javaslat Preambulum (2) pont
48 Irányelv javaslat Preambulum (17) pont
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szerűen bírósági határozat, a folyamat lehet informális is, amennyiben haramadik felek 
érdeke nem sérül. A felügyelet egy meghatározott szintjét azonban biztosítani kell 
azokban az esetekben, amikor egy vagy több hitelező vagy egyéb érdekelt fél jogos 
érdekeinek védelme ezt megkívánja. Ez különösen akkor fordulhat elő, amikor az 
egyedi végrehajtási eljárásokat felfüggeszti az igazságügyi vagy közigazgatási hatóság, 
vagy amikor szükséges a szerkezetátalakítási terv kötelező jellegének előírása az egyet 
nem értő hitelezői osztályok számára is.49

Fizetésképtelenségi szakértő kijelölése sem szükséges minden esetben, bár akkor, 
ha az egyet nem értő hitelezői csoportokra is kötőerővel bíró kényszeregyezség kerül 
megkötésre, vagy az egyedi végrehajtási eljárásokat megakadályozó általános moratórium 
érvényesül, úgy a tagállam előírhatja a fizetésképtelenségi szakértő közreműködését.

A szerkezetátalakítási tárgyalások során az adóst főszabály szerint moratórium 
védi az egyedi követelésbehajtásoktól, mely alapvetően azt jelenti, hogy a folya-
matban lévő végrehajtási eljárásokat felfüggesztik. A moratórium nem vonatkozik 
a munkavállalók követeléseire, kivéve ha a tagállamok a 2008/94/EK irányelvben 
előírt bérgarancia alap kifizetéseket kiterjesztik a szerkezetátalakítási eljárásokra is. A 
moratórium főszabályként legfeljebb négy hónap időtartamra szól, azonban bizonyos 
esetekben meghosszabbítható legfeljebb 12 hónapra. A moratórium alatt (azokban a 
tagállamokban, ahol kötelező „öncsőd” érvényesül) az adós társaságnak nem kell fize-
tésképtelenségi eljárást kezdeményeznie maga ellen, illetve a más által kezdeményezett 
fizetésképtelenségi eljárások sem indulnak meg. A moratórium védi továbbá az adóst 
a hitelezők egyoldalú felmondásától, illetve az automatikus megszüntető klauzulák 
hatását kizárja a még teljesedésbe nem ment szerződések vonatozásában. Amennyiben 
a moratórium nem vezet eredményre (nem sikerül megállapodni a szerkezetátalakítási 
tervről), ez önmagában nem jár a fizetésképtelenségi eljárás kötelező megindításával.50

Az irányelv javaslat 8. cikk (1) bekezdése tartalmazza a szerkezetátalakítási terv 
kötelező minimális tartalmi elemeit. Ezt meghaladóan kötelező a tagállamok számára 
minta-szerkezetátalakítási tervek közzététele, ami a jogalkalmazók számára gyakorlati 
információkat nyújt. A mintatervet mind a tagállam hivatalos nyelvén, mind pedig a 
nemzetközi kereskedelemben használatos nyelveken elérhetővé kell tenni.51

A szerkezetátalakítási terv elfogadásakor minden érintett hitelezőnek és – ahol 
azt a tagállami nemzeti jog lehetővé teszi – a tőketulajdonosnak is van joga szavazni. 
A szerkezetátalakítási terv által nem érintett felek nem kaphatnak szavazati jogot. 
A szavazás lehet formális szavazási eljárás, vagy lehet konzultáció és az azt követő 
megállapodás. A hitelezőket a nemzeti jogszabályok által meghatározott kritériumok 

49 Irányelv javaslat Preambulum (18) pont
50 FaBók Zoltán: A Bizottság irányelv-tervezete az anyagi fizetésképtelenségi jog részleges 

harmonizációjáról. https://jog.tk.mta.hu/blog/2016/11/a-bizottsag-iranyelv-tervezete 
letöltés: 2018.06.02.

51 Irányelv javaslat 8. cikk (2) bek.
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alapján elkülönített osztályokba lehet sorolni. A csoportokat úgy kell kialakítani, 
hogy az egyes csoportokba hasonlóan megalapozott, jogos követelések vagy érdekek 
kerüljenek, így a csoport egységes érdekekkel rendelkező tagokból álló, homogén 
csoportnak legyen tekinthető. Minimumkövetelmény, hogy a szerkezetátalakítási 
terv elfogadása céljából a biztosított és a nem biztosított követeléseket külön cso-
portokban kezeljék. A tagállamok a munkavállalók külön csoportban kezeléséről is 
rendelkezhetnek. A jogszabályoknak továbbá tartalmazniuk kell függő követelésekkel 
és vitatott követelésekkel foglalkozó szabályokat is.52

A szerkezetátalakítási tervet akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha minden 
egyes hitelezői csoportban sikerül megszerezni a többségi szavazatot. A tagállamok 
meghatározzák a szerkezetátalakítási terv elfogadásához szükséges többséget, amely 
semmilyen esetben sem haladhatja meg az adott csoportba sorolt követelések vagy 
érdekek 75 %-át. Ugyanakkor bizonyos feltételekkel lehetőség van arra is, hogy a 
jóváhagyott egyezség az egyet nem értő hitelezői osztályokra is kiterjedjen (hitelezői 
osztályokon átnyúló oktrojált hitelszerkezet átalakítás). A bíróság vagy más hatóság 
jóváhagyása szükséges a szerkezetátalakítási tervhez, amennyiben az a hozzá nem 
járuló hitelezőket is köti, továbbá, ha a szerkezetátalakítási terv implementálásához 
új finanszírozás is bevonásra kerül. A szerkezetátalakítási terv egyebek mellett akkor 
hagyható jóvá, ha megfelel a „best interest of  creditors” tesztnek, azaz az egyet nem értő 
hitelező nem kerülhet rosszabb helyzetbe mintha az adós vagyonát a felszámolás 
során értékesítenék.

A tagállamoknak olyan jogszabályi rezsimet kell létrehozniuk, amely ösztönzi és 
védi a szerkezetátalakításhoz, valamint az adós továbbműködéséhez szükséges új finan-
szírozást nyújtókat. Az ilyen finanszírozást nyújtó fél vonatkozásában – a csalárdság 
vagy rosszhiszeműség esetét kivéve – kizárt, hogy a tranzakció utólag megtámadásra 
kerüljön mint hitelezők számára hátrányos ügylet. A tagállam továbbá a kielégítési 
sorrendben legalább a nem biztosított „egyéb hitelezők” kategóriáját megelőző ki-
elégítési jogot köteles biztosítani az új finanszírozást nyújtó félnek abban az esetben, 
ha az adós fizetésképtelensége bekövetkezik.

A jóváhagyott szerkezetátalakítási terv megvalósítása kapcsán kötött ügyletek, 
megvalósított tranzakciók, illetve teljesített kifizetések szintén nem támadhatók meg 
az utóbb megindult fizetésképtelenségi eljárás során azon az alapon, hogy azok a 
hitelezők számára hátrányt okoztak. Ez a rendelkezés nem védi a csalárd vagy rosz-
szhiszemű adósokat.

Az irányelv javaslat szerint a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet esetén a 
nemzeti jogalkotónak speciális kötelezettségeket kell telepítenie az adós vezetőire. 
Így az adós vezetőjének azonnal lépéseket kell tennie a hitelezők, munkavállalók, 
tagok és egyéb érdekelt felek veszteségeinek csökkentése érdekében, megfelelően 
figyelembe kell venni a hitelezők és egyéb érdekelt felek érdekeit, minden elvárható 

52 Irányelv javaslat Preambulum (24)-(25) pont, 9. cikk (1)-(2) bekezdés
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lépést meg kell tennie a fizetésképtelenség elkerülése érdekében, illetve tartózkodnia 
kell az olyan szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartástól, ami veszélyeztetné 
az adós működését.53

6.3. A második esély biztosítása

A Bizottság rámutatott, hogy a tagállamok többségében több mint 3 év szükséges 
ahhoz, hogy a csődbement vállalkozók, társaságok mentesüljenek az adósságaik 
alól, és újrakezdhessék gazdasági tevékenységüket. Mindez azt eredményezi, hogy a 
vállalkozók adósságcsapdában rekednek, vagy esetleg a feketegazdasághoz fordulnak, 
sőt ösztönzi az ún. forum shopping jelenséget is, azaz a vállalkozás székhelyének áthe-
lyezésével a kedvezőbb fizetésképtelenségi jogi környezetet keresi, ahol hamarabb 
mentesülhet a fizetésképtelenség következményei alól. A székhelyáthelyezés drága a 
hitelezőknek, és azzal a kockázattal is jár, hogy a jogi környezet megváltozásával az 
adós pl. hamarabb mentesülhet adósságai megfizetése alól.

A tagállamoknak az irányelv javaslat 19. cikke alapján biztosítaniuk kell, hogy a 
túlzottan eladósodott vállalkozók teljes mértékben mentesülhessenek adósságuk alól. 
Azok a tagállamok, amelyekben az adósság alóli teljes mentesítés az adósság vállal-
kozó általi részleges visszatérítésének feltételéhez kötött, kötelesek biztosítani, hogy 
a kapcsolódó visszafizetési kötelezettség a vállalkozó egyedi helyzetén alapuljon, és 
különösen legyen arányos a mentesítési időszak alatt rendelkezésére álló jövedelmével.

A tagállamok által meghatározott mentesítési időszak nem lehet hosszabb, mint 
három év. Ez alatt az időszak alatt a vállalkozó nemcsak az adósságai alól mentesül, 
de ennél hosszabb időtartamra az adott tevékenység folytatásától sem lehet eltiltani.54

Ugyanakkor nem minden körülmény között helyénvaló a teljes mentesítés vagy 
az eltiltás rövid időn belüli megszüntetése. Kivételt jelenthetnek azok az esetek, ami-
kor az adós nem becsületes vagy rosszhiszeműen járt el. A tagállamoknak világos 
útmutatást kell adniuk az igazságügyi vagy közigazgatási hatóságoknak arról, hogyan 
értékeljék a vállalkozó becsületességét. Például annak megállapítására, hogy az adós 
nem volt becsületes, az igazságügyi és közigazgatási hatóságok figyelembe vehetik az 
olyan körülményeket, mint az adósságok természete és mennyisége, azt az időszakot, 
amikor az adósságok keletkeztek, az adósnak az adósságai törlesztésére és a jogi 
kötelezettségeinek teljesítésére tett erőfeszítéseit, beleértve az állami engedélyezési 
követelményeket és a szabályos könyvelést, és azokat a lépéseket, amelyeket a hitelezők 
kielégítésére tett. Az olyan helyzetekben, amikor a vállalkozó olyan szakmákat foly-
tat, amelyeket a tagállam érzékenynek tart vagy ahol a vállalkozót bűncselekményért 

53 FaBók Zoltán: A Bizottság irányelv-tervezete az anyagi fizetésképtelenségi jog részleges har-
monizációjáról. https://jog.tk.mta.hu/blog/2016/11/a-bizottsag-iranyelv-tervezete letöltés: 
2018.06.02.

54 Irányelv javaslat 21. cikk
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elítélték, az eltiltás elrendelése hosszabb vagy határozatlan idejű is lehet. Ilyen ese-
tekben a vállalkozók megkaphatják ugyan az adósságelengedést, ám hosszabb vagy 
határozatlan időre eltiltják őket az adott szakma gyakorlásától.55

6.4. A fizetésképtelenségi eljárások hatékonyságát javító intézkedések

A befektetési hajlamot negatív értelemben képes befolyásolni a tagállami fizetéskép-
telenségi, szerkezetátalakítási és mentesítési eljárások túlságosan hosszú időtartama, 
a befektetők elrettennek a befeketetéstől az olyan joghatósági területen, ahol a fize-
tésképtelenségi eljárások elhúzódnak. 

A fizetésképtelenségi eljárások időtartamát képes befolyásolni a közreműködő bírák 
szakosodási szintje, szakértelme, és ebből következően a döntéshozatal képességi szintje, 
a fizetésképtelenségi szakértők szakismerete a szerkezetátalakítás, a fizetésképtelenség és 
a második esély területén, illetve ugyancsak kihat az időszerűségre a digitális kommuni-
kációs eszközök elterjedtsége. A magasan kvalifikált bírák, fizetésképtelenségi szakértők 
és a digitális eszközök alkalmazhatósága a kommunikációban mind olyan tényezők, 
melyek alkalmasak a fizetésképtelenségi eljárások időtartamát jelentősen csökkenteni.

Az irányelv javaslat 24. cikke értelmében a tagállamok kötelesek biztosítani a fize-
tésképtelenségi eljárásokban közreműködő igazságügyi és közigazgatási alkalmazottak 
megfelelő szintű képzését, majd továbbképzését. A szakosodott bíróságok ezen cél 
megvalósításának hatékony eszközei lehetnek.56

A tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, hogy a fizetésképtelenségi szakértőiket 
megfelelő módon képezzék, feladataik végzését felügyeljék, illetve, hogy kinevezésük 
átlátható módon történjen, kellő tekintettel a hatékony eljárások biztosításának szük-
ségességére, valamint hogy feladataikat feddhetetlenül végezzék. A szakértőknek is 
meg kell felelniük azoknak az önkéntes magatartási szabályoknak, amelyek biztosítják 
a megfelelő szakképesítési és képzési szintet, a szakértők feladatainak átláthatóságát, és 
díjazásuk meghatározására, a szakmai felelősségbiztosítás megkötésére és a felügyeleti 
és szabályozási mechanizmusok kiépítésére vonatkozó szabályoknak, amelyek közé 
tartozik a megfelelő és hatásos szankciórendszer a kötelezettségszegőkkel szemben. 
Ezek az előírások elvben anélkül teljesíthetők, hogy új szakmákat és szakképesítéseket 
kellene létrehozni.

Az irányelv javaslat 26. cikk (4) bekezdése rámutat arra is, hogy a határokon átnyúló 
szerkezetátalakítási és fizetésképtelenségi eljárások során a fizetésképtelenségi szakértő 
kijelölésénél kellő figyelmet kell fordítani arra is, hogy a szakértő mennyire képes 
kommunikálni és együttműködni külföldi igazságügyi vagy közigazgatási hatóságok-
kal, külföldi fizetésképtelenségi szakértőkkel, illetve rendelkezik-e az ilyen eljárások 
hatékony lebonyolításához szükséges személyzeti és adminisztratív erőforrásokkal.

55 Irányelv javaslat Preambulum (38) pont
56 Irányelv javaslat Preambulum (39) pont
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Az eljárások időtartamának további csökkentése érdekében a tagállamoknak a 
bírósági eljárásokban távközlési eszközöket kell bevezetniük. Ezért lehetővé kell 
tenni, hogy az olyan eljárási cselekményeket, mint például a követelések hitelezők 
általi benyújtása, az adós vagy a fizetésképtelenségi szakértő a szerkezetátalakítást, a 
fizetésképtelenséget vagy a második esélyt érintő értesítéseit, a szerkezetátalakítási 
tervről való szavazást vagy a fellebbezések benyújtását elektronikusan intézzék. 

7. Az irányelv javaslatból fakadó jogalkotási kötelezettség

Az irányelv javaslat Bizottság által történő elfogadását megelőző konzultáció során a 
legtöbb uniós tagállam támogatta a korai szerkezetátalakítási és másodikesély-keretek 
javítására irányuló célkitűzéseket, ugyanakkor ragaszkodtak ahhoz, hogy a nemzeti 
jogok összehangolása maradjon főként alapelvi szinten. 

Az irányelv javaslat következtében a tagállamoknak jogalkotási feladatuk keletkezik: 
vagy új megelőző szerkezetátalakítási eljárásokat kell kidolgozniuk és bevezetniük, 
vagy a második fizetésképtelenségi rendelet A. mellékletében már bejelentett eljárások 
egyikét kell az irányelv szabályaihoz igazítaniuk.

Az irányelv javaslat 34. cikke értelmében a tagállamok az irányelv hatályba lépésétől 
számított két éven belül kötelesek megalkotni azokat a nemzeti jogszabályokat, melyek 
az uniós jog átüteltéséhez szükségesek. A tagállamok kötelesek a Bizottságnak olyan 
anyagot készíteni és megküldeni, melyek megmagyarázzák az irányelv elemei és az 
átültető nemzeti jogi eszköz közötti kapcsolatot.

Magyarország esetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. 
évi XLIX. törvényben (a továbbiakban: Cstv.) szabályozott csődeljárás szabályainak 
reformjával alkalmassá tehető az irányelv javaslatban foglaltak teljesítésére. Az Európai 
Bizottság 2016 novemberében a magyar fizetésképtelenségi szabályokat általánosságban 
úgy értékelte,57 hogy a hatékonyság tekintetében a tagállamok között csak a 25. helyre 
sorolható. A fizetésképtelenségi eljárások időtartama átlagosan 2 év, mely megfelel 
az uniós szintű ugyancsak átlagos két éves időtartamnak. A biztosítékkal rendelkező 
hitelezők követelésének 43%-a térül meg átlagosan a fizetésképtelenségi eljárásokban, 
mely elmarad az uniós 65%-os átlagtól. Magyarországon a leggyakrabban alkalmazott 
fizetésképtelenségi eljárás a felszámolási eljárás.

Általánosságban kijelenthető, hogy a magyar csődeljárás sok szempontból megfelel 
az irányelv javaslat rendelkezéseinek: egyebek mellett a megindításhoz nem szükséges 
formális fizetésképtelenség, automatikus moratórium érvényesül, a megfelelő hitelezői 
többség esetén a csődegyezség az egyet nem értő hitelezőkre is kiterjed. Ugyanakkor 
a tervezet számos újdonságot is tartalmaz, ami a magyar csődszabályokat is vonzóbbá 
teheti: a sikertelen csődeljárás nem fordulhat át automatikusan felszámolási eljárás-

57 http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50043 letöltés:2018.06.15.
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ba,58 az új finanszírozás hatékony védelme növelheti a sikeres reorganizáció esélyét, a 
mintatervek alkalmazása pedig csökkentheti az egyezség jóváhagyásával kapcsolatos 
jogbizonytalanságot.

A magyar fizetésképtelenségi jogban a csődeljárás igénybevételeinek feltételein 
szükséges javítani annak érdekében, hogy a pénzügyi nehézségekkel bíró de életképes 
gazdálkodó szervezetek azt gyakrabban igénybe vehessék. Az eljárások időtartamát 
és költségeit is szükséges csökkenteni, valamint azt is célszerű lenne fontolóra venni, 
hogy a vagyonfelügyelő kijelölése ne minden esetben legyen kötelező. Egy olyan 
eljárás, melyben a vagyonfelügyelő díjazásával nem kell számolni, a költségek csök-
kentésére is alkalmas. 

A magyar csődeljárásban nem ismert az irányelv javaslat által bevezetni szándéko-
zott hitelezői osztályokon átnyúló oktrojált hitelszerkezet átalakítás jogintézménye, 
melynek részletes szabályait szükséges kidolgozni.

A csődeljárásban a szerkezetátalakításhoz, valamint az adós továbbműködéséhez 
szükséges új finanszírozások kulcsszerepet játszhatnak a csődeljárás sikerességében. 
Ki kell dolgozni a magyar Cstv.-ben azokat a szabályokat, melyek az új finanszírozást 
megfelelő védelemben részesítik és ösztönzőleg hatnak a finanszírozói oldalról.

A Cstv. személyi hatálya az adós oldalán csak a gazdálkodó szervezetekre terjed 
ki,59 az Európai Bizottság 2014-es ajánlásában foglaltaknak megfelelően Magyaror-
szág bevezette a magáncsőd jogintézményét a 2015. évi CV. törvénnyel. E törvény 
személyi hatálya a természetes személy adósokra terjed ki. E törvény alapján a men-
tesítési időszak főszabályként 5 év, kivételes esetekben 7 év. A mentesítés további 
követelménye az adósság 50%-ának visszafizetése. Az irányelv javaslat 1. cikk (3) 
bekezdése alapján a tagállamok eldönthetik, hogy az irányelv mentesítésre vonat-
kozó előírásait ki kívánják-e terjeszteni a nem vállalkozó természetes személyekre, 
azaz a fogyasztókra. Amennyiben az irányelvet a javaslatnak megfelelő tartalommal 
fogadják el, és Magyarország úgy dönt, hogy e szabályokat kiterjeszti a 2015. évi CV. 
törvényben foglalt eljárásokra is, úgy a mentesítési időszakot 3 évre kell csökkenteni, 
illetve a mentesítésnek nem lehet előfeltétele a tartozások visszafizetésének mértéke. 
E szabályok a magyar rendszert jelentős mértékben liberalizálnák, így nem valószínű, 
hogy e törvényt a magyar jogalkotó az irányelv hatálya alá fogja vonni.

Ami a csődeljárás alanyait illeti, a magyar társasági és fizetésképtelenségi jog sze-
rint jelenleg az eladósodottság alapvetően nem zárja ki, hogy az adós magánszemély 
gazdasági társaság tagja vagy vezető tisztségviselője legyen. Ugyanakkor az adózás 
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 19. § (2) bekezdése szerinti adóregisztrációs 
eljárás során az adóhatóság az adószám megállapítását megtagadhatja, ha a tagnak vagy 

58 Cstv. 21/B. § Azt is szükséges megjegyezni, hogy a fizetésképtelenségi jog hazai történe-
tében arra is volt példa, hogy a sikertelen reorganizáció esetén nem indult automatikusan 
felszámolási eljárás.

59 Cstv. 2. § (1) bekezdés
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vezető tisztségviselőnek nagyobb összegű adótartozása áll fenn. Ennek a szabálynak 
a felülvizsgálata szükséges lehet az irányelvnek való megfelelés jegyében.

A fizetésképtelenségi szakértők kirendelésével kapcsolatos magyar szabályokat is 
felül kell vizsgálni, különösen az adós, illetve a hitelezők meghallgatásával kapcsolatban, 
illetve a határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások vonatkozásában.60 Ez utóbbi 
esetben kiemelt jelentősége lesz a fizetésképtelenségi szakértők idegen nyelv tudásának.

A jogalkotási feladaton túl természetesen más eszközökkel, pl. az oktatás fejlesz-
tésével is szükséges javítani a csődeljárások sikerességének elérése érdekében, hang-
súlyosan a fizetésképtelenségi szakértőkre, akiknek képessé kell válniuk hatékony és 
eredményes reorganizációs tervek kidolgozására.

8. Összegzés

A tagállamok anyagi fizetésképtelenségi jogának uniós harmonizálási lehetőségeit 
illetően megoszlanak a vélemények, a jogirodalomban az eredményt illetően inkább 
negatív vélemények láttak napvilágot, melyet a 2014-es európai bizottsági ajánlásban 
foglaltakkal szembeni tagállami passzív magatartásra alapoztak.61

Ennek ellenére a jelen tanulmány megírásának időpontjában egyenlőre pozitív 
eredményekről számolhatunk be. 2018. július 1. napjától az Európai Unió soros elnö-
ke Ausztria. Az osztrák elnökség célkitűzései között szerepeltette, hogy elkötelezett 
a fizetésképtelenségről és a második esélyről szóló irányelv javaslattal kapcsolatos 
munka mellett.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményében62 általános jelleggel 
támogatta az irányelv javaslatot, bár néhány ponton módosítások átvezetését javasolja, 
melyek közül az alábbiak kiemelése szükséges:
• Az irányelv helyett rendeleti szintű jogalkotási fellépést javasol;
• Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a munkavállalók jogainak védelmére, mind a 

tájékoztatás, mind a privilégizált hitelezői követelés egységes uniós bevezetésével, 
illetve garantálni szükséges a munkabérek kifizetését is;

• Ellenzi, hogy az irányelv személyi hatálya kiterjedjen a fogyasztókra, álláspontja 
szerint a fogyasztók eladósodásának kezelésére külön rendszert szükséges alkotni; 
ellenben javasolja a személyi hatály pontosabb meghatározását az uniós normában;

60 FaBók Zoltán: A Bizottság irányelv-tervezete az anyagi fizetésképtelenségi jog részleges 
harmonizációjáról. https://jog.tk.mta.hu/blog/2016/11/a-bizottsag-iranyelv-tervezete 
Letöltés: 2018.06.02.

61 Erről lásd részletesen: Bóka János: A szerkezet-átalakítási eljárások és a fizetésképtelenség 
új megközelítése az Európai Unióban. In: Auer Ádám – Papp Tekla (szerk.): A gazdasá-
gi világválság hatása egyes jogintézményekre Magyarországon és az Európai Unióban. 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2016, 254-257. o.

62 HL C 209, 2017. 6. 30. 21-27. o.
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• Objektív kritériumok meghatározását javasolja annak megítélésére, hogy az adós 
vezetője milyen esetben minősül „becsületesnek”;

• Üdvözli a bíróságok és közigazgatási hatóságok beavatkozási lehetőségének 
csökkentését;

• Javasolja, hogy a fizetésképtelenségi eljárásokkal foglalkozó igazságügyi/köz-
igazgatási hatósági alkalmazottak kezdeti, majd továbbképzését is az Európai 
Bizottság szervezze meg;

• A fizetésképtelenségi szakértőkre is harmonizált kritériumrendszer bevezetését 
javasolja a tagállamokban.

Az Európai Központi Bank is alapvetően támogató véleményt63 terjesztett elő, bár 
javasolta, hogy a tárgyi hatály meghatározásakor az irányelv a második fizetésképte-
lenségi rendelettel összhangban lévő megoldást kövessen. Javasolja továbbá a „fize-
tésképtelenség valószínűsége” fogalom uniós szintű definiálását is.

Végezetül – szövegszerű módosítási javaslatokkal ugyan –, de a Régiók Európai 
Bizottsága is támogatta64 az irányelv elfogadását.

A Tanács és az Európai Parlament is folyamatosan tárgyalja az irányelv javaslat 
szövegét, így a kezdeti pesszimista hozzállással szemben várhatók eredmények a 
tagállami fizetésképtelenségi jog harmonizálása terén. A kérdés már csak az, hogy 
milyen mélységű lehet az egységesítés e kényes jogterületen.
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Veress Emőd1

A nEhézségEkkEl küzdő vállAlAt romániábAn: 
A fizEtésképtElEnség mEgElőzésE és 
A fizetésképtelenségi eljárás

Kulcsszavak: fizetésképtelenség, újjászervezés, csőd, felszámolás, vezetői felelősség

1. A nehézségekkel küzdő vállalat: áttekintés

A gazdaságban kialakulnak olyan helyzetek, amikor egy vállalat fizetésképtelen lesz. A 
fizetésképtelenség („insolvenţă”) az adós vagyonának azon helyzete, amely nyilvánva-
lóan lehetetlenné teszi, hogy az adós a rendelkezésére álló pénzösszegekkel teljesítse 
esedékes kötelezettségeit („datorii exigibile”).2

Nincs arról szó, hogy az adós passzívuma meghaladná az aktívumát, vagyis a tú-
ladósodás („insolvabilitate”) nem feltétele a fizetésképtelenségi eljárás megindításának. A 
fizetésképtelen kötelezett nem feltétlenül van a túladósodás állapotában, ugyanis lehet, 
hogy vagyonának aktívuma – akár sokszorosan – meghaladja az adósságait. Például 
lehet, hogy 1.000.000 lej tartozása van és 300.000 lej rendelkezésre álló pénzeszköze, 
ugyanakkor a vállalat ingatlanvagyonának értéke 6.000.000 lej. Ebben az esetben a 
vállalat fizetésképtelen, de nem túladósodott.

Ugyanakkor a túladósodott kötelezett nem feltétlenül fizetésképtelen, mert lehet-
séges, hogy adott pillanatban (ideiglenesen) a rendelkezésére álló pénzösszegekkel 
eleget tud tenni az esedékes fizetési kötelezettségeinek. 

Nagyon fontos az is, hogy ha egy adós visszautasítja a kifizetést, még nem feltétlenül 
jelent fizetésképtelenséget. A visszautasítás lehet megalapozott is (a követelés még 
nem esedékes, elévült, korábban már teljesítve volt, nem teljesítési kifogással élhet a 

1 Prof. Dr. Veress Emőd, egyetemi tanár, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
Kolozsvár, Jogtudományi Intézet.

2 A fizetésképtelenségről általánosan lásd: Gheorghe PiPerea: Insolvenţa: legea, regulile, 
realitatea. Wolters Kluwer Romania, Bucureşti, 2009; Ion Turcu: Codul insolvenței. Co-
mentariu pe articole. Ed. 5. Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2015; Radu bufan (szerk.): 
Tratat practic de insolvență. Editura Hamagiu. Bucureşti, 2014; anca Roxana Adam: Pro-
cedura insolvenței. Principii. Subiecții. Organele. Derularea procedurii. Editura C.H. Beck, 
București, 2016; nász Csaba Béla: Dreptul insolvenței. Curs universitar. Editura Universul 
Juridic, 2016; Cozmin-Antoniu Obancia: Procedura insolvenței. Efectele juridice asupra 
contractelor debitorului. Ed. II. Editura Universul Juridic, 2018.
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kötelezett stb.). Ha az adós nem fizetésképtelen, hanem egyszerűen visszautasítja a 
kifizetést (például kétségbe vonja a szerződés feltételeit, a leszállított árú minőségét 
stb.), akkor szokványos peres eljárást kell ellene indítani, amelyet a Polgári eljárási 
törvénykönyv (a továbbiakban: Pe.) által szabályozott végrehajtási eljárás követ, ha 
az adós önkéntes teljesítése elmarad. A bírósági végrehajtás elsősorban attól tér el a 
fizetésképtelenségi eljárás keretében történő végrehajtástól, hogy amíg az első singularis 
(külön), a második universalis (egyetemes) végrehajtás, azaz az összes hitelező érdeké-
ben egyszerre indított végrehajtás (az adós teljes vagyonára és valamennyi tartozása 
fejében vezetik). Ebből következik, hogy a fizetésképtelenségi eljárás kollektív jellegű. 
Viszont mindkét eljárás vagyon ellen vezetett végrehajtás és tárgyai is azonosak: az 
adós vagyona, illetve vagyoni jellegű jogai. A fizetésképtelenségi eljárás azonban ki-
zárja a singularis végrehajtás megindítását (kivételt képeznek a dologi biztosítékokkal 
rendelkező hitelezők, amelyek sajátos helyzetét később elemzem).

A fizetésképtelenségi helyzetre általánosan több megoldás is lehetséges: lehet, hogy 
az adott időpontban fizetésképtelen vállalat egyébként életképes, és megpróbálkoznak 
az újjászervezésével, vagy a fizetésképtelen vállalat csődbe jut, és felszámolják, így 
megtisztul a piac a „beteg” szereplőtől. A fizetésképtelenségi eljárás egyszerre szolgálja 
a hitelezők, de az adós védelmét is. Ezért az államnak megfelelő jogi környezetet kell 
teremtenie a fizetésképtelenség gazdasági következményeinek jogi úton történő ren-
dezésére. A fizetésképtelenségi eljárást Romániában jelenleg a 2014. évi 85. törvény 
szabályozza (a továbbiakban Ftv.).3 E jogszabály 344 cikket tartalmaz, magába foglalja 
a fizetésképtelenségre vonatkozó anyagi jogi és alaki (eljárásjogi) szabályokat is. A 
fizetésképtelenségi jog a polgári jog és a polgári eljárásjog olyan szoros összefonódásán 
alapszik, hogy a két terület mesterséges szétválasztása nem lehetséges.

Bármely fizetésképtelenségi jogi szabályozás bonyolult és ellentmondó érdekek 
együttes és szükségszerűen részleges megvalósítását szolgálja: az adós megmentésének 
érdekét kompromisszumos megoldásban egyezteti és ütközteti a hitelezői követelé-
sének lehetőleg gyors és minél nagyobb arányú teljesítésének érdekével.

3 Közzétéve: Románia Hivatalos Közlönye, 2014/466. E jogszabályt megelőzően a 2006. évi 
85. törvény szabályozta a fizetésképtelenségi eljárást. Az általános törvény mellett léteztek 
ágazati szabályok is, amelyek egy részét az új Ftv. hatályon kívül helyezte. Ilyen különös el-
járást szabályozott a hitelintézetekről szóló 2006. évi 99. sürgősségi kormányrendelet, de a 
biztosítótársaságok újjászervezéséről és csődjéről szóló 2004. évi 503. törvény is. A hatály-
os Ftv. egységes keretbe foglalta a fizetésképtelenségi szabályokat. Az európai jogban az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/848 rendelete (2015. május 20.) szól a (határon 
átnyúló) fizetésképtelenségi eljárásról, amelyet az új Fizetésképtelenségi törvény III. 
címe beemel a román szabályozásba is. A fizetésképtelenségi szakértők tevékenységének 
megszervezéséről lásd a 2006. évi 86. sürgősségi kormányrendeletet. A jogforrások sorát 
a természetes személyek fizetésképtelenségéről szóló 2015. évi 151 törvény zárja, amely 
2018. január 1-én lépett hatályba.

vErEss Emőd
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2. A fizetésképtelenség megelőzése

2.1. Jogi eszközök

A román jog, a 2008-ban kezdődött gazdasági válság hatására, megkésetten szabályozta a 
fizetésképtelenség megelőzésére szolgáló jogintézményeket: a parlament a 2009. évi 381. 
törvénnyel fogadta el a preventív konkordátum és az ad hoc megbízás bevezetését.4 Ezek 
az intézmények a második világháborút megelőző jogrendben, gyakorlatilag az 1887. évi 
Kereskedelmi törvénykönyv alapján léteztek, azonban a szovjet típusú diktatúra bukását 
követően elfogadott fizetésképtelenségi jogszabályok 2009 előtt nem szabályozták újra 
a fizetésképtelenség megelőzésére szolgáló mechanizmusokat. Ha ez a szabályozás a 
2008-ban kezdődött gazdasági válság előtt már hatályos, akkor a válság első hullámában 
a fizetésképtelenségi eljárások számát – ha korlátozottan is – mérsékelni lehetett volna.

A hatályos Ftv. a megelőzésre szolgáló két jogintézményt néhány módosítással 
beemelte a törvény keretei közé, így hatályon kívül helyezve a 2009. évi 381. törvényt.

A két jogintézmény – az ad hoc megbízás és a preventív konkordátum – célja a 
nehézségekkel küzdő vállalat megmentése, tevékenységének folytatása, a munkahelyek 
megőrzése, a hitelezők kifizetése, a követelések vagy a követelések feltételeinek peren 
kívül történő újra tárgyalása révén vagy preventív konkordátum megkötése által.5

2.2. A személyi hatály

A Ftv. preventív rendelkezései azon jogi személyek esetében alkalmazandóak, amelyek 
pénzügyi nehézségekkel küzdenek, de (még) nincsenek fizetésképtelenségi helyzet-
ben (a továbbiakban: adósok). A törvény szerint nehézségekkel küzdő adós (debitor 
în dificultate financiară) az a vállalat, amely menedzseri és gazdasági életképességének 
dinamikája csökkenő ugyan, de a vállalat teljesíti vagy képes teljesíteni a vele szemben 
fennálló esedékes követeléseket. Adós az a természetes vagy jogi személy, aki/amely 
a törvény által meghatározott eljárások alanya lehet.

2.3. Az eljárás szereplői

Az eljárás szereplői a bíróságok, pontosabban az adós székhelye szerinti törvényszék, 
illetve ezen intézmény keretében a csődbíró, illetve fellebbezés esetén az ítélőtábla. 
A bíróságok mellett az ad hoc megbízott („mandatarul ad-hoc”), valamint a preventív 

4 Részletes elemzését lásd: Gheorghe PiPerea: Legea concordatului. Wolters Kluwers, Bukarest, 
2010. Összehasonlító jog tekintetében lásd: Geoffrey M. WeisGard – Michael GriffiTHs – 
Louis dOyle: Company Voluntary Arrangements and Administrations. Jordans, Bristol, 2010.

5 Részletekről lásd nász Csaba Béla: Procedurile de prevenire a insolvenței. Editura Univer-
sul Juridic, 2015.
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konkordátum (megelőző megállapodás) következtében kinevezett ideiglenes ügyvezető 
(„administratorul concordatar”).

A hitelezők, a fizetésképtelenségi eljárástól eltérően, alapvetően egyénileg vesz-
nek részt az preventív eljárásban, kollektív módon kivételesen, a hitelezők gyűlése 
és a hitelezők képviselője révén. Az adós törvényes vagy szerződéses képviselőjén 
keresztül vesz részt az eljárásban.

2.4. Az ad hoc megbízás

Az ad hoc megbízás („mandatul ad hoc”) az a bizalmas jellegű, az adós kérésére indított 
eljárás, amelyben az igazságszolgáltatás által kinevezett ad hoc (ideiglenes) megbízott 
tárgyalásokat folytat egy vagy több hitelezővel, hogy állapodjanak meg az adóssal az 
adós vállalat nehézségeinek leküzdéséhez szükséges lépésekről.

A megbízottat az adós javasolja, az engedélyezett fizetésképtelenségi szakértők 
közül. A megbízottnak a kinevezésétől számítva 90 napja van, hogy megállapodásra 
jusson a hitelezőkkel. A megbízott az adósság elengedését, átütemezését, csökkenté-
sét javasolhatja, szintén javaslatokat tehet egyes szerződések folytatására vagy meg-
szüntetésére, a személyzet csökkentésére vagy más hasznosnak vélt intézkedésekre. 
A megbízottnak nincs joga egyoldalúan módosítani az adós szerződéseit, ha ilyen 
lehetőséget maga a szerződés nem biztosít.

Az ad hoc megbízás a következő esetekben szűnik meg:
• ha az adós vagy a megbízott egyoldalúan felmondja a megbízást, 
• a megbízott megköti azt a megállapodást, amely a megbízás tárgyát képezte,
• vagy ha a 90 napos határidőn belül nem sikerült a megállapodást létrehozni.

3. A preventív konkordátum

A preventív konkordátum („concordatul preventiv”) olyan szerződés,6 amelyet egyfelől az 
adós, másfelől a követelések legalább kétharmadával rendelkező hitelezők kötnek meg, és 
amelynek keretében az adós egy helyreállítására vonatkozó tervet javasol, a hitelezők ezt 
elfogadják, és vállalják, hogy támogatják az adós erőfeszítéseit nehézségeinek leküzdésére.

Az adósnak kérelmeznie kell a konkordátum eljárását a székhelye szerinti tör-
vényszéken. A csődbíró nevezi ki az ideiglenes ügyvezetőt („administrator concordatar 
provizoriu”), akit a hitelezők meg kell, hogy erősítsenek megbízatásában.

Az ideiglenes ügyvezető elkészíti a hitelezők jegyzékét, az adóssal együtt, a kinevezé-
sétől számított 30 napon belül elkészíti a konkordátumjavaslatot, eljár a hitelezők és 
az adós közötti viták megoldása érdekében, kérelmezi a csődbírótól a konkordátum 
jóváhagyását („omologare”). A konkordátum keretében a követelések legalább 20%-
ban kifizetésre kell, hogy kerüljenek az eljárás első évében. A maximális határidő a 

6 A konkordátum kifejezés megegyezést jelent.
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követelések kielégítésére a konkordátum megkötésétől számított 24 hónap, amely 
határidő legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható.

A preventív konkordátumjavaslat alapján az adós kérheti a csődbírótól, hogy ide-
iglenesen függessze fel a vele szemben folytatott végrehajtásokat. A felfüggesztés a 
konkordátum közzétételéig vagy a hitelezők által történő elutasításáig tart.

A hitelezőkkel legtöbb 60 napig folytatható (együttes vagy egyéni) tárgyalás a 
konkordátum tartalmáról. A hitelezők fő szabályként levélben szavaznak a konkor-
dátumjavaslat elfogadásáról. A hitelezők írásos formában fejezik ki álláspontjukat a 
konkordátummal kapcsolatban, a megtárgyalt konkordátumtervezet átvételétől számí-
tott legtöbb 60 napon belül. Rendkívüli esetben a hitelezők gyűlése is összehívható. A 
konkordátumot a követelések 75%-val rendelkező hitelezők jóvá kell, hogy hagyják.

Ha a konkordátumot jóváhagyták, az ideiglenes ügyvezető a csődbírótól kéri, hogy 
vegye tudomásul a konkordátum megkötését. A konkordátumot aláíró hitelezőkkel 
közlik a döntést, amely felfüggeszti az egyéni végrehajtásaikat és az elévülési határidő 
folyását. Az ügyleti vagy késedelmi kamatok számítása azonban továbbra is folytatódik 
fel a konkordátumot aláíró hitelezőkkel szemben. 

A konkordátumot el nem fogadó hitelezőknek 15 nap áll rendelkezésükre a 
konkordátum jóváhagyásától számítva, hogy kérjék ennek megsemmisítését. A 
konkordátum jóváhagyásának egyik feltétele, hogy a konkordátumot a követelések 
legalább 75%-ával rendelkező hitelezők hagyják jóvá. A jóváhagyott konkordátum az 
azt el nem fogadó hitelezőkkel szemben is kivált joghatásokat: a csődbíró valamennyi 
bírósági végrehajtási eljárást felfüggeszti; nem lehet elrendelni a fizetésképtelenségi 
eljárás megindítását az adóssal szemben; az ideiglenes ügyvezető kérésére, ha az adós 
garanciákat tud nyújtani, a csődbíró legfeljebb 18 hónapos időtartamra elhalaszthatja 
a konkordátumot elutasító hitelezők követeléseinek kifizetését (és erre az időszakra 
nem számolnak ügyleti- és büntetőkamatokat).

Amennyiben valamely hitelező végrehajtható jogcímet nyer a konkordátum eljárása 
alatt az adós ellen, akkor csatlakozhat a konkordátumhoz, vagy ha a konkordátum 
nincs jóváhagyva, akkor le is folytathatja az adós ellen a végrehajtást.

Ha az adós súlyosan megszegi a konkordátumot, ennek felbontását a csődbírótól 
lehet kérni. Felperesi minőséggel a hitelezők gyűlése rendelkezik, vagy az a hitelező, aki 
az elfogadott és nem vitatott követelések több mint 50%-ával rendelkezik. A törvény 
taxatív módon határozza meg a konkordátum súlyos megszegését, olyan cselekménye-
ket sorol ide, mint egy hitelezőnek vagy egyes hitelezőknek más hitelezők kárára való 
kedvezményben részesítése, javak elrejtése, ellenszolgáltatás nélküli kifizetések teljesítése 
stb. A kereset benyújtása a konkordátum eljárását a jog erejénél fogva felfüggeszti.

Amennyiben a konkordátum eljárása alatt az ideiglenes ügyvezető úgy véli, hogy a 
konkordátumba foglaltak teljesítése lehetetlen, az adóstól független okok végett, kérheti 
a csődbírótól, hogy állapítsa meg a preventív konkordátum sikertelenségét, és zárja le 
az eljárást.
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A konkordátum sikeres teljesítése esetén a csődbíró szintén lezárja az eljárást, és 
ebben az esetben válnak véglegessé a követelések konkordátumba foglalt módosításai.

4. A fizetésképtelenségi eljárás fogalma a román jogban

A fizetésképtelenségi eljárás (procedura insolvenţei) kollektív, egységes és általános eljárás, 
amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adósok újjászervezésével – beleértve egyes 
javainak értékesítését is – vagy csődjével biztosítsa passzívumának fedezését.7

A meghatározásból kiderül, hogy tulajdonképpen nem egy, hanem két eljárás-
ról van szó: az újjászervezésről és a csődről. Az újjászervezés célja, hogy az adós 
reorganizálásával és/vagy egyes javainak értékesítésével az adós helyzetét rendezzék 
és passzívumait felszámolják, végső soron megmentsék a nehézségekkel küzdő vál-
lalatot. Ezt az újjászervezési terv alapján valósítják meg. Sikeres újjászervezés esetén 
az adós tovább folytathatja a tevékenységét. 

A csődeljárás ezzel szemben az adós vagyonának teljes felszámolásával és az adós 
vállalat kereskedelmi jegyzékből történő törlésével jár, amennyiben az újjászervezés 
sikertelen vagy arra különböző – később tárgyalt – okokból nem is volt lehetőség.

A fizetésképtelenségi eljárások jelentős ügyterhet képviselnek, így országosan 
2018. január-június periódusban 4486 új ügyet regisztráltak (ebből 160-at Kolozs 
megyében). Gazdasági válságperiódusokban az ügyszám jelentősen megnőtt: 2010-ben 
például 21.692 új fizetésképtelenségi ügyet regisztráltak országosan, ezzel szemben 
2017-ben 9.102 volt az új ügyek száma (ebből 236 Kolozs megyében). Egyébként a 
román fizetésképtelenségi eljárások hatékonysága nem kimagasló: a Világbank 2017-
es összehasonlító adatai alapján a hitelezői követelések megtérülési aránya 35,6%-os, 
az eljárás átlagos időtartama 3,3 év, és az eljárás költségei az adósi vagyon 10,5%-át 
felemésztik.8 Azt, hogy ez nem csak a jogalkotás függvénye, az azonos minőségű 
jogszabályokon és nagyon hasonló szabályozási elveken nyugvó francia példa mutatja: 
Franciaországban 73,5%-os megtérülési arány, 1,9 éves az átlagos eljárási időtartam, 
mindezt az adósi vagyon 9%-ért cserébe. A Ftv. hatékonyságát a belső hibái és hiányos-
ságai mellett hangsúlyosan lerontja a fizetésképtelenséget előre jelző mechanizmusok 
hiánya és elégtelensége, a prevenciós eszközök alkalmazásának korlátjai, a gazdasági és 
jogállami kultúra általános állapota és hangsúlyosan az igazságszolgáltatás szervezeti 
hatékonyságának általános problémái.

7 Smaranda anGHeni – Magda VOlOnciu – Camelia sTOica: Drept comercial, Ed. 4. C. H. 
Beck, Bucureşti, 2008, 281–283. o.

8 A magyarországi adatok valamivel pozitívabbak: 43,7%-os megtérülési arány, 2 éves átlag 
eljárási időtartam, és az adós vagyonának 14,5%-át teszik ki az eljárás költségei. Az össze-
hasonlítás miatt a német adatok a következők: 80,6%-os megtérülési arány, 1,2 éves átlag 
időtartam, és az adós vagyonának 8,0%-át teszik ki az eljárás költségei.
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5. Az általános és az egyszerűsített eljárás

Az Ftv. két eljárást szabályoz: az általános és az egyszerűsített eljárást. Az egyszerűsített 
eljárás a 2006. évi Ftv. által bevezetett újítás volt, melyet a 2014. évi új Ftv. is átvett és 
olyan adósok esetén alkalmazza, amelyeknél a csőd vagy biztos, vagy szankciójellegű 
végkifejlet, és ezért gyorsított eljárást lehet alkalmazni. 

Az általános eljárást a Fizetésképtelenségi törvény rendelkezései értelmében a hatá-
lyos Polgári törvénykönyv 3. cikkében meghatározott vállalatok esetén kell alkalmazni. 
A Ptk. 3 cikke szerint vállalkozóknak („profesionist”) számítanak azok, akik vállalatot 
működtetnek.

Az egyszerűsített eljárást elsősorban a vállalkozó természetes személy, az egyéni 
vállalatok és a családi vállalatok esetében kell alkalmazni. Azonban ezt az eljárást kell 
alkalmazni akkor is, amikor egyébként az általános eljárás hatálya alá tartozó adós a 
következő helyzetek valamelyikében található:
• nincsen vagyona;
• az alapító okiratot vagy a könyvelési dokumentumait nem lehet megtalálni;
• az ügyvezetőt nem lehet megtalálni;
• nincs székhelye vagy az nem azonos a kereskedelmi jegyzékben bejelentett 

székhellyel;
• ha a jogi személyt már a fizetésképtelenség kérelmezése előtt feloszlatták, akkor 

is, ha a felszámoló nem volt kinevezve, vagy ha kinevezése nem került bejegyzésre 
a kereskedelmi jegyzékbe; 

• ha az adós az eljárás megindítására szolgáló kérelmében a csődeljárást kérelmezte;
• ha az a személy, aki gazdasági tevékenységet folytat, egy vállalatot működtet, nem 

rendelkezik a törvény által előírt engedélyekkel, nincs bejegyezve. 

5.1. A fizetésképtelenségi eljárás megindításának feltételei 

A fentiekből következik a fizetésképtelenségi eljárás feltételei:
1. az adós az Ftv. személyi hatálya alá tartozzon, 
2. az adós fizetésképtelen legyen, 
3. a harmadik feltétel a követelés minimális mértékére és esedékességére vonatkozik. 

E körben követelmény, hogy amennyiben a hitelező vagy maga az adós kérelemezi 
a fizetésképtelenségi eljárás megindítását, akkor a követelés mértéke el kell, hogy 
érje a 40.000 lejt, és legalább 60 napja esedékesnek (lejártnak) kell lennie. Az ere-
detileg 10.000 lej mértékű minimális követelésszintet először 30 000 lejre, ezután 
45.000 lejre emelték a gazdasági válság körülményei között, majd a hatályos Ftv. 
ezt a szintet 40.000 lejre csökkentette. Az, hogy a gazdasági válság körülményei 
között emelték meg a fizetésképtelenségi eljárás megindításának feltételét jelentő 
követelési küszöbértéket, jogpolitikai szempontból igencsak vitatható. Két tár-
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sadalmi érdek között azonosítható a feszültség. Először is a fizetésképtelenségi 
eljárás célja a gazdaság megtisztítása, az életképtelen vállalatok „kivezetése” a 
piacról. Másfelől viszont a válság következményeképpen jelentősen megnövekedett 
a kisebb értékű követelések alapján indított fizetésképtelenségi eljárások száma, 
és ez túlterhelte a törvényszékeket. A jogalkotó a második érdeket emelte ki az 
első rovására. A döntés álláspontunk szerint téves, a piac tisztulási folyamatát 
akadályozza. Ha a kérelmet munkavállaló fogalmazza meg (a követelés forrása 
munkaviszony), akkor a követelés minimális mértékének 6 havi bruttó átlagbér 
szintjét kell elérnie. 

4. a negyedik feltétel, hogy a követelés tegyen eleget a következő jellegzetességeknek:
• biztos („cert”), vagyis amikor létezését nem vitatják;
• folyósítható („lichid”), vagyis amikor mértéke meghatározott;
• esedékes („exigibil”), vagyis lejáratához érkezett („a ajuns la scadenţă”), a telje-

sítést lehet kérni.

5.2. A fizetésképtelenségi eljárás szereplői

A fizetésképtelenségi eljárást a bíróság rendeli el és annak felügyelete alatt zajlik. A 
joghatóság az adós székhelye szerinti (megyei) törvényszéket („tribunal”) illeti meg. 
A törvényszékek keretében a csődbíró („judecător sindic”) előtt folyik az eljárás. Az 
igazságszolgáltatási kontrollt az ítélőtábla („curtea de apel”) végzi, a csődbíró határoza-
tai ellen fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési határidő különös jellegű, hét napos, 
és ha a törvény másképpen nem rendelkezik, a határozatnak a Fizetésképtelenségi 
közlönyben („Buletinul procedurilor de insolvență”) való közzétételétől folyik.

A hitelezők gyűlése („adunarea creditorilor”) és a hitelezők bizottsága („comitetul credi-
torilor”) a hitelezői érdekeket képviseli az eljárásban. Hitelezői bizottság kinevezésére 
akkor kerül sor, ha a hitelezők száma nagy.

A különleges ügyvezető („administrator special”) a társaság irányítását végzi, ameny-
nyiben ezt a jogot a csődbíró nem vonta vissza, valamint a tagi (részvényesi) érdekek 
képviselője.

A vagyonkezelő („admininistrator judiciar”) a fizetésképtelen adós tevékenységének 
ellenőrzését vagy irányítását végzi, megbízatása a vállalat sikeres újjászervezésééig vagy 
csődbe jutásáig tart.

A felszámoló („lichidator”) a csődbe jutott adós felszámolását végzi, és szintén csak 
a megfelelő engedéllyel rendelkező személy nevezhető ki felszámolónak. A korábbi 
vagyonkezelő felszámolónak is kinevezhető.

Vagyonkezelő vagy felszámoló csak a megfelelő engedéllyel és kamarai tagsággal 
rendelkező természetes vagy jogi személy lehet (Romániai Fizetésképtelenségi Szak-
értők Nemzeti Szövetsége, „Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România”, 
rövidítve: UNPIR). A vagyonkezelői és felszámoló hivatásról szóló alapvető jog-
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szabály a 2006. évi 86. (törvényerejű) sürgősségi kormányrendelet. A vagyonkezelő 
vagy felszámoló egyéni iroda („cabinet individual”), korlátolt felelősségű professzionális 
társaság („societate profesională cu răspundere limitată”) vagy korlátolt felelősségű egyéni 
vállalat („întreprindere unipersonală cu răspundere limitată”) formájában működhet. Jelenleg 
a kamarai nyilvántartásban 1472 egyéni iroda, illetve 668 korlátolt felelősségű pro-
fesszionális társaság és egyéni vállalat szerepel.

Az engedély megszerzésének a feltétele a jogtudományi vagy gazdasági egyetemi 
végzettség, 3 év szakmai tapasztalat a diplomaszerzést követően és sikeres fizetéskép-
telenségi szakértői kamarai szakvizsga. A vizsga után, amennyiben nem rendelkezik 
10 év szakmai tapasztalattal vagy legalább 3 év fizetésképtelenségi szakértőnél szerzett 
szakmai tapasztalattal, két év gyakornoki időszak következik. A gyakornokok száma 
országosan jelenleg 198. A gyakornok fizetésképtelenségi szakértői besorolás meg-
szerzése után számított legtöbb öt éven belül sikeres véglegesítő vizsgát kell tenni, 
ellenkező esetben kamarai tagságát elveszíti. A véglegesítő vizsga után lesz jogosult 
a fizetésképtelenségi szakértő önálló szakmagyakorlásra.

A kamara a fizetésképtelenségi szakértők számára külön képzési és továbbképzési 
intézetet működtet („Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență”, rövidítve: 
INPPI).

5.3. Az eljárás

A fizetésképtelenségi eljárás a megyei törvényszékhez benyújtott kérelemmel indul.9 A 
hitelezők és az adós mellett a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság is kérelmezheti az eljárás 
megindítását az általa szabályozott és felügyelt szervezetek ellen (például biztosítótár-
saságok). Hasonlóképpen járhat el a Román Nemzeti Bank a hitelintézetek estében. 

Az adós, ha fizetésképtelen, köteles kérni az eljárás megindítását, illetve akkor is 
jogosult fizetésképtelenségi eljárást kezdeményezni, ha a fizetésképtelenség küszö-
bön áll, elkerülhetetlen, ha még nem is következett be. Az adósi kérelemről zárt, ún. 
tanácstermi tárgyaláson, a kérelem iktatásától számított tíz napon belül, a felek idé-
zése nélkül határoz a csődbíró. A hitelező̋ kérelme esetén az általános perrendtartási 
szabályok alkalmazandók. 

Az adósnak be kell nyújtani az utolsó éves pénzügyi jelentését, könyvelési doku-
mentumait.10 Hitelezői kérelem esetén azt a csődbíró közli az adóssal, akinek jogában 
áll 10 napon belül óvást („contestație”) emelni, és bizonyíthatja a kérelem megalapozat-
lanságát. Ha több hitelezői kérelmet iktattak ugyanazzal az adóssal szemben, akkor 
azokat összecsatolják.

9 Aurică aVram: Procedura insolvenţei. Deschiderea procedurii insolvenţei. Editura Haman-
giu, Bucureşti, 2009.

10 Ftv. 67. cikk
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Ha a csődbíró megállapítja az adós fizetésképtelenségét, az komplex jogi hatásokat 
vált ki.11 A legfontosabbak egyike, hogy az adóssal szemben folytatott követelések 
behajtását szolgáló peres és végrehajtási eljárások a jog erejénél fogva felfüggesztőd-
nek: ez adósvédelmi előírás, ugyanakkor hitelezővédelmi jellegű is, mert jelzi, hogy az 
egyéni jogérvényesítési eszközök helyett a fizetésképtelenségi eljárás által biztosított 
kollektív keretek között lehet már csak a követeléseket megvalósítani.12 A biztosíté-
kokkal rendelkező hitelezők kérhetik, hogy folytassák a biztosítékuk értékesítésének 
eljárását.13 A felfüggesztés az új egyéni keresetek, végrehajtási eljárások megindításának 
a lehetőségét is kizárja. 

Ugyanígy felfüggesztésre kerül az adóssal szembeni követelések elévülési idejének 
folyása,14 és a követelések nem kamatoznak.15 A nyílt részvénytársaságok esetében a 
részvények tőzsdei forgalma is megszűnik.16

Az adós által vagy az adós nevében kiállított dokumentumoknak világosan tar-
talmazniuk kell azt a megjelölést, román, angol és francia nyelven, hogy az adós 
fizetésképtelen (în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective). Újjászervezés alatt levő 
vállalatnál ezt a státust kell jelölni (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en 
redressement). Ugyanígy, csőd esetén ezt az állapotot is fel kell tüntetni (în faliment, in 
bankruptcy, en faillite).

A vagyonkezelő vagy a felszámoló jelentést kell, hogy készítsen a fizetésképte-
lenség okairól.

Az eljárás megindítását követően a vagyonkezelő vagy a felszámoló összehívja a 
taggyűlést vagy közgyűlést, a különleges ügyvezető kinevezése céljából. Korábbi ve-
zető tisztségviselő is lehet különleges ügyvezető. A vezető tisztségviselők megbízása 
a csődbíró által meghatározottak szerint vagy a különleges ügyvezető kinevezésével 
megszűnik. A különleges ügyvezető képviseli az alperes adóst a semmisségi keresetek 
esetén (lásd a következő alfejezetet) vagy ő jogosult az adós nevében újjászervezési 
tervet benyújtani és újjászervezés esetén a vagyonkezelő felügyelete alatt irányítja az 
adós tevékenységét. Ha a társaság saját irányítási jogát a csődbíró visszavonta, akkor a 
társaság vezetésére a vagyonkezelő vagy a felszámoló jogosult, a különleges ügyvezető 
csak a tagi/részvényesi érdekek képviselőjeként vesz részt az eljárásban.

Az eljárás megindítása után a könyvelési dokumentumok alapján értesítik a hitele-
zőket, hogy az eljárás keretében nyújtsák be a követeléseiket. A határidőt a csődbíró 
határozza meg a törvényes keretek között, a fizetésképtelenségi eljárás megindítását 

11 Részletesebben lásd: Aurică aVram: Procedura insolvenţei. Efectele deschiderii procedurii. 
Primele măsuri. Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009.

12 Ftv. 75. cikk
13 Ftv. 78. cikk
14 Ftv. 79. cikk
15 Ftv. 80. cikk
16 Ftv. 81. cikk
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követő legfeljebb 45 napon belül. A hitelezőknek a követelés benyújtására rendelke-
zésre álló határidő lejárta előtt legkevesebb 10 nappal meg kell kapniuk az értesítést. 
Az a hitelező, aki elmulasztja, hogy követelését hivatalos formában benyújtsa, elveszíti 
azt a lehetőséget, hogy érvényesíteni tudja a követelését. A vagyonkezelő ellenőrzi a 
követeléseket, és összeállítja a hitelezők jegyzékét (rostálás). Ugyanebben a fázisban 
lehet tisztázni a követelésekkel kapcsolatos jogvitákat, amelyeket szintén a csődbíró 
old meg. Óvást az ideiglenes hitelezői jegyzéknek a Fizetésképtelenségi közlönyben 
való közzétételét követő 7 napon belül lehet benyújtani. Ezeket az óvásokat a gyakor-
latban nagyon változatos jogi helyzetek rendezésére használják: például, ha valamely 
hitelezőnek a követelését nem vagy nem teljes egészében ismerte el a vagyonkezelő 
vagy a felszámoló; amennyiben nem megfelelő rangsorban jegyezték fel a követelést; 
óvást lehet emelni más hitelező követelésének elfogadása vagy rangsora ellen stb.

6. Az adós egyes jogügyletei: semmisségi keresetek

Az adós fizetésképtelensége lehet, hogy csalárd ügyletek nyomán alakult ki, az adós egyes 
hitelezőket megpróbált az eljárás előtt más hitelezőknél kedvezőbb helyzetbe hozni, 
ami nyilvánvalóan ellentétes az eljárás kollektív jellegével, illetve bizonyos vagyonelemeket 
megpróbáltak kimenteni a fizetésképtelenség előtt a társaság vagyonából (fedezetelvonás). 
Ezért fontos az adós múltjának vizsgálata.17 A bukás előtt megnő a hajlandóság arra, hogy 
az adós tagjai vagy egyes hitelezők más hitelezők kárára próbálják helyzetüket javítani, 
ezért a törvénynek meg kellett teremtenie azokat a mechanizmusokat, amelyek a Ptk.-
ban foglalt általános szabályokhoz képest könnyebben lehetővé teszik a fedezetelvonó 
ügyletek szankcionálását. Maga a polgári jogi szankció is súlyosabb: az általános szabá-
lyok a fedezetelvonó ügyletet relatív hatálytalansággal sújtják, a Ftv. viszont a semmisség 
szankcióját alkalmazza.

A semmisség alapja a jogügylet csalárd, erkölcstelen, törvénytelen célja.18 A román 
polgári jog rendszerében a jogügyletnek érvényességi kelléke, lényeges jogügyleti alkatrésze 
a létező, törvényes és erkölcsös cél („cauza”). A cél arra a kérdésre ad választ, hogy egy 
adott konkrét jogügyletben szereplő felek miért, milyen céllal kötik meg a jogügy-
letet, miért vállalnak egymás iránt kötelezettséget? Másképpen fogalmazva: milyen 
érdekből kötik meg a felek a jogügyletet? A cél a belső jogügyleti elhatározás mozgató 
rugója, indító oka, amely a fél eljárását nem csupán lélektani szempontból világítja 
meg, hanem a jogügylet gazdasági funkciójáról is számot ad.19 Egyfelől a beleegyezés, 
mint akaratnyilvánítás, másfelől a cél együtt alkotja a jogügyleti akaratot (voluntas). 

17 Részletekről lásd: Flavius – Iancu mOțu: Acțiunea în anularea actelor frauduloase. Editura 
Universul Juridic, București, 2015.

18 vö.  2002/106. sz., 2005/416. sz., 2005/608. számú Alkotmánybírósági döntések
19 szászy István: A magyar magánjog általános része, különös tekintettel a külföldi magánjogi 
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A semmiségi kereset célja, hogy az adós vagyonát valamennyi hitelező javára az elvont 
vagyontárggyal kiegészítse.

Az adós vagyoni helyzetének tisztázása és a hitelezők védelmének érdekében az 
Ftv. a vagyonkezelőnek vagy a felszámolónak eszközöket biztosít a jogszerűség hely-
reállítására, ezért keresetet indíthatnak a csődbíró előtt (Ftv. 117 és következő cikkek):
• az adós által a hitelezők érdekeinek kárára megkötött csalárd ügyletek megsem-

misítésére, amennyiben azokat az eljárás előtti 2 évben kötötték meg;
• az ingyenes jogcímű ügyletek megsemmisítésére, amennyiben azokat az eljárás előtti 

2 évben kötötték meg (kivételt képeznek a humanitárius jellegű támogatások);
• azon műveletek megsemmisítésére, amelyben az adós által nyújtott szolgáltatás 

nyilvánvalóan meghaladja a cserébe kapott szolgáltatást, amennyiben azokat az 
eljárás előtti 6 hónapban kötötték meg;

• az eljárás előtti 2 évben megkötött bármilyen ügylet megsemmisítésére, amennyiben 
az ügyletben részt vevő összes félnek az volt a célja, hogy a hitelezői végrehajtás elől 
vonjanak ki javakat vagy bármely módon megsértsék a hitelezők jogait;

• az eljárás előtti 6 hónapban valamely hitelező javára történt kifizetés vagy tulaj-
donátruházás megsemmisítésére, amennyiben a csőd esetén a hitelező kisebb 
összeget kapna, mint ez a kifizetés;

• az eljárás előtti 6 hónapban valamely általános hitelező javára történt elsőbbségi 
jog (biztosíték) alapításának megsemmisítésére;

• az eljárás előtti 6 hónapban valamely olyan tartozás kifizetésének megsemmisíté-
sére, amely egyébként az eljárás megindítása után lett volna esedékes;

• az olyan kifizetések vagy kötelezettségvállalások megsemmisítésére, amelyet az 
eljárás megindítása előtti 2 évben kötöttek meg, azzal a szándékkal, hogy elrejtsék 
vagy késleltessék a fizetésképtelenséget.

Ugyanígy kérni lehet azoknak a műveleteknek a megsemmisítését, amelyeket az eljárás 
megindítása előtti 2 évben kötöttek meg, ha ezek a hitelezők kárára vannak:
• amelyeket beltaggal vagy olyan társult taggal kötöttek meg, amely a társaság tőkéjéből 

legalább 20%-ban részesedik vagy legalább ennyi szavazati joggal rendelkezik, abban 
az esetben, ha az adós ez a betéti társaság, mezőgazdasági társaság, közkereseti 
társaság vagy korlátolt felelősségű társaság;

• amelyeket az adós részvénytársaság tőkéjének vagy szavazati jogainak legalább 20%-ával 
rendelkező részvényessel kötöttek meg, amennyiben az adós ez a részvénytársaság;

• amelyeket taggal vagy ügyvezetővel kötöttek meg, amennyiben az adós gazdasági 
érdekegyesülés;

• amelyeket az adós szövetkezeti társaság, részvénytársaság, korlátolt felelősségű 
társaság vagy mezőgazdasági társaság ügyvezetőjével, igazgatójával vagy felügyeleti 
szervének tagjával kötöttek meg;

rendszerekre II. Egyetemi Nyomda, Budapest, 1947, 267. o.

vErEss Emőd



47

• amelyeket bármely más olyan személlyel kötöttek meg, aki ellenőrzési pozíciót 
gyakorol az adós vagy annak tevékenysége felett;

• amelyet közös tulajdonban levő dolog esetén a társtulajdonossal kötöttek meg;
• amelyet a fenti pontokba sorolható személyek házastársával, illetve IV. fokig 

terjedő rokonaival/sógorságával kötöttek meg.

Nem lehet olyan vagyoni transzfer és jogalapító ügylet megsemmisítését kérni, amelyet 
az adós tevékenységének szokványos menete során teljesített.20

A semmisségi kereset gyakorlására az Ftv., tekintettel a gyors eljárás szükségességére, 
határidőket állapít meg. A semmisségi keresetet a vagyonkezelő vagy a felszámoló 
nyújthatja be, a fizetésképtelenség okairól szóló jelentés elkészítését követő egy éven 
belül, de nem később, mint az eljárás megindításától számított 16 hónapon belül.21 A 
hitelezői bizottság (vagy bizottság hiányában a hitelezők gyűlése) is benyújthat ilyen 
keresetet, de csak ha a vagyonkezelő vagy felszámoló ezt elmulasztja (másodlagos 
keresetindítási jog). A joggyakorlatban ezeket a határidőket több bírósági döntésben 
is jogvesztő jellegűnek minősítették.22

7. Az újjászervezés (reorganizáció)

Újjászervezési tervet az adós (kivéve, ha az utolsó 5 évben már újjá volt szervezve), a 
vagyonkezelő vagy a követelések legalább 20%-ával rendelkező hitelezők javasolhatnak. 
Az újjászervezési terv az adós megmentését célzó intézkedéseket tartalmaz. A terv a 
hitelezők kifizetésének az ütemezését is tartalmazza. A terv végrehajtása nem haladhatja 
meg a 3 évet.23 A terv komplex intézkedéseket tartalmazhat az adós megmentésének 
céljából: rendelkezhet az adós tevékenységének és szervezetének módosításáról illetve a 
tevékenység finanszírozásáról; vagyontárgyak értékesítéséről; előírhatja az adós szétválását 
(ebben az esetben a társasági törvénynek azon rendelkezéseit nem kell alkalmazni, amely 
a szétvált társaságoknak az átvett aktívumokkal arányos felelősségét írják elő a szétvált 
társaság tartozásai esetében); vagyontárgyak átadását a hitelezőnek a teljesítés helyett; 
szerződések lejáratának módosítását; (ügyleti) kamatláb módosítását; késedelmi kamat 
módosítását; más szerződéses záradékok módosítását; a fizetésképtelen adós létesítő 
okiratának a módosítását; kereskedelmi követeléseknek részvénykibocsátásért cserébe 
alaptőkébe foglalását és más hasonló rendelkezéseket.

20 Ftv. 119. cikk
21 Ftv. 118. cikk
22 Lásd pl.: Bukaresti Ítélőtábla, V. részleg, 2005/2161. döntés
23 Részletekről lásd: Ana-Maria luPulescu: Reorganizarea societăţilor comerciale aflate în 

insolvenţă în contextul integrării europene. Strategii şi cadrul juridic. Editura Wolters Klu-
wer Romania, Bucureşti, 2008; Elena TănăsiCa ̆: Reorganizarea judiciară. O şansă acordată 
debitorului aflat în procedura generală de insolvenţă. Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008.
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A tervet a hitelezők gyűlésének kell elfogadnia24 és ezt a szavazást követően a 
csődbírónak jóváhagynia.25

A szavazás minden hitelezői osztályban külön történik. Így létrehozható az újjá-
szervezéshez nélkülözhetetlen hitelezők („creditori indispensabili”) osztálya,26 amely az 
alapvető szolgáltatásokat nyújtó, nyersanyagot beszállító, más szerződő féllel azonos 
pénzügyi feltételek között nem helyettesíthető hitelezőket foglalja magába. Külön 
osztályt képeznek a preferenciával (biztosítékokkal) rendelkező hitelezők, a munkavi-
szonyból származó követeléssel rendelkező hitelezők (alkalmazottak), a költségvetési 
hitelezők és a többi általános követeléssel rendelkező hitelező. Valamely hitelezői 
osztály akkor fogadja el az újjászervezési tervet, ha az oda sorolt követelések abszolút 
többségével rendelkező hitelezők azt jóváhagyják. 

A terv pedig akkor számít elfogadottnak, ha öt hitelezői osztály esetén legalább há-
rom, három és négy osztály esetén legalább kettő, illetve két osztály esetén legalább egy 
elfogadja azt. Valamennyi esetben feltétel, hogy a követelések legalább 30%-át képviselő 
hitelezők a terv mellett szavazzanak, illetve legalább egy hátrányosan kezelt hitelezői 
osztály is a terv mellett szavazzon. A Ftv. szerint hátrányosan kezelt osztálynak („categorie 
defavorizată”) számít az a hitelezői csoport, amelyek esetén az újjászervezési terv a hite-
lezők beleegyezése nélkül előírja a követelésük csökkentését, a kamatok csökkentését, 
a biztosítékok csökkentését vagy a kifizetések újra ütemezését, azaz bármely hitelezői 
osztály a jelzett esetekben hátrányosan kezelt minősítést kaphat. Abban az esetben is, ha 
a terv a követelésük csökkentését írta elő, a tervet megszavazó hitelezők a teljes köve-
telést érvényesíthetik a fizetésképtelen adós tartozásáért kezességet vállaló vagy dologi 
biztosítékot nyújtó harmadik személlyel szemben. A tervet a csődbíró megerősíti: ez 
alapvetően törvényességi kontrollt jelent, a csődbíró a terv elfogadásának valamennyi 
törvényi feltételeit vizsgálja és nem a tartalmának gazdasági realitását.

Az újjászervezési terv módosítható, azonban időtartama nem haladhatja meg 
a módosítás esetén sem az eredeti megerősítéstől számított négy évet. Módosítást 
kezdeményezhetnek az újjászervezési terv benyújtására jogosultak, akkor is, ha az 
eredeti tervet nem ők javasolták. A szavazás a terv elfogadására előírt eljárással tör-
ténik, a szavazás pillanatában fennálló követeléseknek megfelelően és a csődbírónak 
a tervmódosítást is meg kell erősítenie.

Abban az esetben, ha több újjászervezési terv készült, a hitelezők ugyanazon a 
gyűlésen szavaznak arról, hogy milyen sorrendben és melyik tervet fogadják el. Az 
újjászervezés alatt az adós tevékenységét a vagyonkezelő kontrollja alatt a különleges 
ügyvezető irányítja. 

A csődbíró sikeres újjászervezés esetén elrendeli az adóssal szemben az eljárás 
lezárását. Ha sikertelen az újjászervezés, akkor a csődbíró a hitelezők vagy a vagyon-

24 Ftv. 138. cikk
25 Ftv. 139. cikk
26 Ftv. 134. cikk

vErEss Emőd



49

kezelő kérésére kimondja az adós csődjét,27 ez esetben a követeléseknek a tervben 
előírt módosításai hatályukat vesztik. A gondosan megtervezett szabályozás ellenére 
is rendkívül alacsony a sikeres újjászervezések száma.

8. A csőd és a felszámolás

A csőd („faliment”) szabályainak az alkalmazására akkor kerül sor, ha az adós egyszerű-
sített eljárás hatálya alá esik, vagy egyszerűsített eljárás alkalmazását kérte, vagy nem 
kérelmezték az erre jogosultak az adós újjászervezését, illetve, ha az újjászervezési tervet 
nem fogadták el. Szintén csődbe jut az az adós, amelynek újjászervezési terve, ideértve 
a kifizetéseket is, nem teljesül. A csőd az adós jogi személy feloszlatásának („dizolvare”) 
esete, amely jelzi, hogy az adós nem szervezhető újjá (az újjászervezést a törvény kizárja 
vagy objektív okok végett nem lehetséges, például az elfogadott újjászervezési terv 
megvalósíthatatlannak bizonyul). A felszámolás a csőd következménye, az adós vagyo-
nának a törvény szerint megállapított rendben történő értékesítése a hitelezők javára.

A csőd kimondásával a csődbíró megszünteti az adós irányítási jogát, ha az ko-
rábban nem volt visszavonva, és kinevezi a felszámolót (a korábbi vagyonkezelő is 
kinevezhető felszámolónak). A hitelezőknek nem kell visszafizetniük a sikertelen 
újjászervezés során kapott összegeket.

A felszámolás („lichidare”) a csődbíró felügyelete alatt történik. Előtte a felszámo-
ló vagyonleltárt készít. A felszámoló értékesíti az adós vagyontárgyait, a hitelezők 
megfelelő tájékoztatásával.

A befolyt összegek hitelezőknek történő kifizetése a következő szabályok szerint 
történik.

Ha az értékesített javak hitelezői biztosítékként is szolgáltak, akkor:28

• először kifizetik az értékesítés költségeit;
• utána kifizetik az elsőbbségi joggal rendelkező hitelezőknek az újjászervezés alatt 

keletkezett követeléseit (a kamatokkal együtt);
• utána kifizetik az elsőbbségi joggal rendelkező hitelezőknek a teljes tőkére vo-

natkozó követeléseit (a kamatokkal együtt).

Amennyiben a garanciatárgyak értékesítése nem fedezi a biztosított követelést, akkor a 
különbözet tekintetében a hitelező általános követeléssel és ennek megfelelő kielégítési 
ranghellyel fog rendelkezni. Ha a garanciaként szolgáló javak értékesítéséből nagyobb 
összeg folyik be, mint a biztosított követelések, akkor ez a többlet az adós vagyonának 
a részét képezi. A biztosítékkal rendelkező hitelezők a biztosítékként szolgáló dolog 
értékesítését megelőző, az adós részéről a hitelezők javára történő törlesztésekben az 
általános hitelezői ranghelynek megfelelően, arányosan jogosultak részesülni.

27 Ftv. 143. cikk
28 Ftv. 159. cikk
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A kifizetések teljesítése a következő sorrend szerint történik:29

• először kifizetik az eljáráshoz kapcsolódó költségeket, ideértve a vagyonkezelő 
vagy elszámoló díjazását is;

• a megfigyelési időszakban az adósnak a hitelezők beleegyezésével nyújtott finan-
szírozásából származó követeléseket;

• a munkaviszonyból származó követeléseket;
• az eljárás megindítása után keletkezett követeléseket;
• a költségvetési követeléseket;
• banki hiteleket, áruszállításból vagy szolgáltatás nyújtásából származó követeléseket 

és bérleti díjakat (általános követelések fő kategóriája);
• a más általános követeléseket;
• a tagi hiteleket, amelyeket olyan tagok vagy részvényesek nyújtottak, akik az 

alaptőke vagy a szavazati jogok legalább 10%-val rendelkeznek;
• végül az ingyenes jogcímű ügyletekből fakadó követeléseket.

A rendelkezésre álló pénzösszegekből először a magasabb rangú követelési kategóriát 
teljesen kielégítik, és csak utána térnek át a következő kategória követeléseinek teljesí-
tésére. Ugyanazon kategórián belüli követelések esetén, ha nem elegendő a pénz a 
teljes kifizetésre, a követelés nagysága függvényében arányosan osztják meg a rendel-
kezésre álló forrásokat.30 Nem térül meg a hitelezői követelésnek az a része, amelyre 
az adós vagyona az adott hitelezői kategóriában nem nyújt fedezetet, ez a hitelező 
kockázata. A rangsor a jogpolitika által meghatározott érdekeket tükrözi: például a 
munkaviszonyból származó és a költségvetési követeléseknek magasabb rangot (és 
így nagyobb kifizetési esélyt) biztosít, mint az általános követeléseknek, amelyek az 
adós gazdasági tevékenysége alatt keletkeztek.

A korábbi gyakorlatban problémaként merült fel, hogyan kell alkalmazni a kö-
vetelési rangsort a biztosítékként szolgáló vagyontárgyak értékesítése esetén. Egyes 
törvényszékek helytelenül elismerték a fizetésképtelenségi eljárás költségeinek (például 
a vagyonkezelő vagy felszámoló díjazásának) elsőbbségét a biztosítékkal rendelkező 
hitelező követeléséhez viszonyítva, annak ellenére, hogy a törvény kifejezetten csak 
a garantált hitelezői követeléshez képest a biztosíték értékesítésére, megőrzésére, 
igazgatására vonatkozó költségeknek biztosított elsőbbséget. A Ftv. jelenlegi szövege 
kompromisszumos megoldást vezetett be: a vagyonkezelő vagy felszámoló díjazá-
sának is elsőbbsége van, de nem teljes egészében, hanem a biztosítékként szolgáló 
vagyontárgy értékének az adós teljes vagyona értékéhez viszonyított arányban. Kö-
vetkezésképpen a dologi biztosítékkal rendelkező hitelezőnek a jelenlegi szabályozás 
alapján nem előnyös fizetésképtelenségi eljárást kezdeményeznie, mert az a biztosíték 

29 Ftv. 161. cikk
30 Ftv. 162 – 163. cikkei
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értékének jelentős részét eljárási költségként elvonhatja a hitelező elől, mindenképpen 
többet, mint a szokványos bírósági végrehajtás.

A joggyakorlat bizonytalan volt a tagi hitelektől eltérő tagi (részvényesi) követelések 
rangsorolásában, illetve a biztosítékokkal rendelkező tagi követelések megfelelő keze-
lésében. Álláspontom szerint a tagi hitel is az általános követelési kategóriába tartozik, 
amennyiben azt olyan tag (részvényes) nyújtotta, aki nem rendelkezik az alaptőke vagy 
a szavazati jogok legalább 10%-val,31 illetve a biztosítékokkal rendelkező tagi hiteleket, 
akkor is, ha a kölcsönt nyújtó tag (részvényes) részesedése az alaptőkében vagy szava-
zati jogai meghaladják a 10%-ot, garantált követelésként kell kezelni.32 Kivételt képez 
az az eset, amikor például a jelzálogszerződés ellen semmisségi keresettel éltek és a 
jelzálogszerződést a bíróság megsemmisítette. Az egyéb tárgyú, tagokkal (részvénye-
sekkel) megkötött szerződéseket az általános követelések kategóriájába kell besorolni.33 
A véleményem az, hogy a fel nem vett osztalékot tagi hitelnek és ennek következtében 
alárendelt követelésnek kell minősíteni, de ez a kérdés vitatott. A bírósági gyakorlatban 
leszögezték, hogy a vissza nem fizetett tagi hitel, hiába alárendelt követelés, a tagot, mint 
hitelezőt feljogosítja, hogy kezdeményezze a fizetésképtelenségi eljárás megindítását.34 
Valamely követelés engedményezése nem változtatja meg a követelés eredeti rangsorát.35

A közkereseti és betéti társaságok esetén, illetve a gazdasági érdekegyesüléseknél, 
ha a társaság vagyona nem elegendő a követelések teljesítésére, a csődbíró engedélyezi 
a korlátlanul felelős tagok elleni végrehajtást, amelyet bírósági végrehajtó foganato-
síthat.36 A felszámolás után a felszámoló záró jelentést nyújt be a csődbírónak.

Az eljárás bármely szakaszában a csődbíró lezárhatja az eljárást, ha megállapítják, 
hogy az adósnak nincs vagyona vagy a vagyonból nem lehet fedezni a vagyonkezelés 
költségeit sem, és egyetlen hitelező sem előlegezi meg ezeket az összegeket. A hatá-
rozatban az adós törlését is elrendelik a kereskedelmi jegyzékből.

Az eljárás lezárul, ha teljesül az újjászervezési terv (ilyen esetben az adós mentesül 
az eljárás alól és folytathatja gazdasági tevékenységét) vagy, ha a csődbe jutott cég 
esetében a csődbíró jóváhagyja a záró jelentést, és elrendeli az adós törlését a kereske-
delmi jegyzékből. A csőd befejezése a jog erejénél fogva eltörli a természetes személy 
adósnak az eljárás előtti kötelezettségeit (a rendelkezésre álló összegek elégtelensége 
esetén nem teljesített követeléseket a törvény eltörli). A kedvezményben nem részesül 
az a természetes személy, amely csalárd módon ment csődbe (bűncselekmény) vagy 
csalárd kifizetéseket, átutalásokat hajtott végre. A kedvezmény nem vonatkozik az esetleges 
kezesre vagy társkötelezettre, aki köteles fizetni.

31 Kolozsvári Ítélőtábla, 2017/544. döntés
32 Galaci Ítélőtábla, 2014/49. döntés
33 Ezt az álláspontot erősíti meg a Krajovai Ítélőtábla 1406/2016. döntése is.
34 Kolozsvári Ítélőtábla, 2015/588. számú döntés
35 Kolozsvári Ítélőtábla, 2015/1623. számú döntés
36 Ftv. 164. cikk
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9. A vezető tisztségviselő fizetésképtelenségért való felelőssége

Az Ftv. 169–173. cikkei szabályozzák azt a különös felelősségi esetet, amikor az adós 
hivatalos vezetői (vezető, felügyeleti vagy ellenőrző szervek tagjai) vagy árnyékveze-
tői (például a társaság ügyvezetésében részt vevő, a taggyűlés hatáskörén túlmutató 
döntéseket hozó – leggyakrabban többségi részesedéssel rendelkező – tag, aki a 
hivatalos ügyvezetőt a saját döntései végrehajtójának tekinti) saját maguk felelnek 
a fizetésképtelen adós tartozásaiért. A fizetésképtelenségi jogban kulcskérdés, hogy 
azokat a vezető tisztségviselőket, akik a fizetésképtelenség kialakulását okozták, azt 
nem kerülték el vagy annak haszonélvezői voltak, felelősségre lehessen vonni.37 A 
joggyakorlatban megállapították, hogy az a vezető tisztségviselő is felel, aki a tiszt-
ségét ingyenesen látta el. A Ftv. a polgári jogi felelősség sajátos esetét szabályozza, 
amely nem zárja ki, hogy a Büntető törvénykönyv hatálya alá eső cselekményeket 
megfelelően szankcionálják. A kereset benyújtásával egyidejűleg vagy akár utólag is, 
annak érdekében, hogy a felelős személy ne tüntesse el a magánvagyonát, a Pe. által 
előírt biztosítási intézkedések foganatosítását lehet kezdeményezni.

Az Ftv. szerint, ha a fizetésképtelenség kialakulásáért a jogi személy adós38 valamely 
vezetője vagy akár más személy (árnyékvezető) felel, akkor a csődbíró elrendelheti, hogy 
magánvagyonával az adós helyett álljon helyt a fizetésképtelen adós tartozásaiért vagy 
azok egy részéért. Korábban vitatott volt e szabály szankcionáló jellege, azaz a joggya-
korlatban felmerült, hogy a vezető tisztségviselő az adós tartozását milyen mértékben 
kell, hogy megtérítse, ha egy vagy több olyan cselekményt követett el, amely a felelősségét 
megalapozza. Egyes bíróságok a vezető tisztségviselőt a fizetésképtelen adós összes 
tartozásának megfizetésére kötelezték. Az Ftv. jelenleg egyértelműen rögzíti, hogy a 
cselekmény és a kár között fenn kell állnia az okozatossági kapcsolatnak, azaz a vezető 
tisztségviselő nem kötelezhető olyan tartozás kifizetésére, amelynek nem teljesítéséhez 
az ő cselekménye nem járult hozzá és csak az általa a hitelezőknek okozott kár mértékéig 
felel. A kár a fizetésképtelen adós vagyonát, mint a hitelezői követelések fedezetét éri, 
azt csökkenti és megakadályozza a hitelezői követelések teljesítését.

A felelősség megállapítását a vagyonfelügyelőnek vagy a felszámolónak kell kér-
nie a csődbírótól. Itt nem a társasággal szemben fennálló vezetői felelősségről van 

37 Összehasonlító kitekintés vonatkozásában lásd: Andrew R. keay: Company Directors’ 
Responsibilities to Creditors. Routledge-Cavendish, Abingdon, 2007.

38 Egyes bíróságok e felelősséget kiterjesztették a jogi személyiséggel nem rendelkező vál-
lalatokra, így például a családi vállalatok vezetőire is annak ellenére, hogy a törvény kife-
jezetten a jogi személyiséggel rendelkező vállalatok vonatkozásában szabályozza a vezetői 
felelősséget. Részletekről lásd: Veress Emőd: Răspunderea membrilor organelor de con-
ducere în cadrul procedurii insolvenţei. Aplicabilitatea acestei răspunderi speciale în cazul 
asociaţiilor familiale. C.A. Târgu Mureş, Secţia comercială şi contencios administrativ, De-
cizia nr. 247/17.03.2009, Curierul Judiciar, 2010/10.

vErEss Emőd



53

szó, hanem a hitelezőkkel szemben fennálló, különös, csakis a fizetésképtelenségi 
eljárásban érvényesíthető felelősségről. E felelősség a hitelezővédelem igen fontos 
eszköze, ugyanis nagyon sok esetben a jogi személyiséggel rendelkező vállalat vagyona 
nem elegendő a hitelezői követelések kifizetésére, viszont a vezető tisztségviselők 
felelősségének a megállapításával a hitelezők követelésüket vagy legalább azok egy 
részét megkaphatják. Amennyiben a vagyonkezelő vagy a felszámoló nem indít ilyen 
keresetet, akkor a hitelezői bizottság elnöke is eljárhat, a hitelezői gyűlés a határozata 
alapján, illetve ilyen esetben önálló keresetindítási joggal rendelkezik az a hitelező is, 
aki a tartozásállomány több, mint 50%-val rendelkezik. A felelősség akkor áll fenn, 
ha a fizetésképtelenség kialakulásához az illető személy a következő cselekmények 
valamelyikével járult hozzá:
• a jogi személy javait vagy hitelét saját vagy más személy érdekében használta (például 

a társaság bankkártyáját magánérdekben használta; a saját tulajdonú ingatlanának 
építésére a társaság vásárolt építőanyagot; a társaság fizette ki a vezetői tisztségvi-
selő magánjellegű ügyében eljáró ügyvéd honoráriumát; piaci ár alatt adott el árút 
a társaság egy olyan másik társaságnak, amely a vezető tisztségviselő érdekkörébe 
tartozik; előleget fizetett a társaság egy olyan másik társaságnak, amely a vezető 
tisztségviselő érdekkörébe tartozik; a társaság javait kötötte le biztosítékként a 
saját magántartozásának fedezetére; váltónak olyan másik társaságra történő 
forgatmányozása, amely a vezető tisztségviselő érdekkörébe tartozik  stb.);

• a jogi személy leple alatt saját érdekében valósított meg termelési, kereskedelmi 
vagy szolgáltatási ügyleteket;

• saját érdekében elrendelte olyan tevékenység folytatását, amely nyilvánvalóan a 
jogi személy fizetésképtelenségét okozta;

• fiktív könyvelést vezetett, eltüntetett egyes könyvelési dokumentumokat vagy 
nem a törvényeknek megfelelően vezette a könyvelést;

• eltérítette vagy elrejtette a jogi személy aktívumainak egy részét, vagy fiktív módon 
megnövelte a passzívumait;

• károsító módszereket használt, hogy forrásokat szerezzen a jogi személynek, a 
fizetésképtelenség beállásának késleltetése céljából;

• a kifizetések leállását megelőző hónapban kifizetett vagy elrendelte a teljesítést 
valamely hitelezőnek a javára, akit így a többi hitelező kárára előnyben részesített;

• bármely más szándékosan elkövetett olyan cselekmény, amely a jogi személy fize-
tésképtelenségéhez vezetett (az itt jelzett utolsó eset feloldja a felsorolás taxatív 
jellegét és megnyitja annak a lehetőségét, hogy a joggyakorlatban a korábban 
felsoroltaktól eltérő cselekményeket is szankcionáljanak).

Amennyiben a fizetésképtelenség kialakulásáért felelős személy korlátolt felelősségű 
társult tag valamely társaságban (részvényes, korlátolt felelősségű társaság tagja vagy 
betéti társaság kültagja), akkor a felelősségre vonás áttöri a korlátozott felelősségét.
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Amennyiben több felelős személy van (például a testületi vezető szervek esetén), 
a felelősségük egyetemleges, ha ezeknek a személyeknek a mandátuma vagy tisztsége 
megelőzi vagy egyidejű a fizetésképtelenség kialakulásával. A vezető szervek tagjai 
nem felelnek, amennyiben a fizetésképtelenséget kiváltó vagy ahhoz hozzájáruló 
ügyleteket vagy cselekményeket elutasították vagy ha a döntéshozatalban nem vettek 
részt, amennyiben a döntés tudomásul vételét követően jegyzőkönyvbe foglalták, 
hogy a döntéssel nem értenek egyet.

A felelős személyek elleni végrehajtás a bírósági végrehajtó hatásköre, és a polgári 
eljárási kódex előírási szerint kell eljárni. Amennyiben a végrehajtás a fizetésképtelenségi 
eljárást követően történik, a behajtott összegeket a végrehajtó a fizetésképtelenségi 
eljárásról szóló törvény rendelkezései szerint osztja el, a felszámoló által rendelkezé-
sére bocsátott konszolidált követelési táblázat szerint.

A felelősségi kereset 3 év alatt évül el, attól a pillanattól számítva, amikor azo-
nosították vagy azonosítani kellett volna a felelős személyt, de semmiképpen sem 
hamarabb, mint a fizetésképtelenségi eljárás megkezdésétől számított 2 év. A felelős 
személyektől befolyt összegek újjászervezés esetén a tevékenység folytatását, csőd 
esetén az adósságok kifizetését szolgálják.

Sajátos társasági jogi szankció, hogy az a személy, akinek felelősségét a Ftv. alapján 
megállapították, 10 évig nem tölthet be ügyvezetői tisztséget társaságokban.

10. Összegzés

A román fizetésképtelenségi jog fenti áttekintése szükségképpen vázlatos, hiszen az 
eljárás nagyon sok technikai részletét nem lehetséges egyetlen tanulmány keretei között 
ismertetni vagy elemezni. A tanulmányban egy-egy alfejezetben tárgyalt kérdésekről 
monográfiák jelentek meg, amelyek jelzik a fizetésképtelenségi jog élő jellegét és 
gyakorlati fontosságát. 

Arra törekedtem viszont, hogy az eljárás kulcsmozzanatait mégis kellő részle-
tességgel mutassam be, jelezzem az alaki és anyagi jog közötti kölcsönhatásokat, 
statisztikai adatokkal és bírósági határozatokkal is árnyaljam a fizetésképtelenségi 
jog alkalmazásának nehézségeit. A vállalatok bukásnak jogi keretet adni, a gazdasá-
got az újjá nem szervezhető szereplőktől a piacgazdasági körülményei között meg 
kell tisztítani. Azonban a fizetésképtelenségi jognak az ideális tartalma valószínűleg 
Románia esetében még mindig nem alakult ki. De a fizetésképtelenségi jog további 
reformja nem merülhet ki az Ftv. önmagában való újabb átalakításában, mert jelenleg 
is e joganyag hatékonyságát korlátozó tényezők elsősorban nem a Ftv. rendelkezései 
között jelennek meg.

Bármely újabb reformot tágabb gazdasági és jogi kontextusban kell értelmezni, ha 
a fizetésképtelenségi eljárások átalakításától minőségi változást is elvárunk.

vErEss Emőd
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Barta Judit1

A német fizetésképtelenségi eljárás rendje és 
összEvEtésE A mAgyAr fizEtésképtElEnségi 
szAbályozássAl

Kulcsszavak: német fizetésképtelenségi eljárás, csődeljárás, felszámolási eljárás, tagi 
kölcsön, vezető tisztségviselő felelőssége

Bevezető

A tanulmány három részből áll. Az első rész egy panorámaképet kíván adni a német 
fizetésképtelenségi rendtartásról, színesítve azt a magyar fizetésképtelenségi szabályozás 
jellemzőinek bemutatásával, és statisztikai adatokkal. A második rész a tagi kölcsön 
intézményével és a vezető tisztségviselő felelősségét érintő szabályozással foglalkozik, 
mindkettő a hitelezők érdekeit jelentősen érintő kérdéskör. A szabályozás formailag, 
valamint tartalmilag is eltérő a magyar és német jogban, ezért izgalmas az összevetés. 
A vezető tisztségviselők felelősségének részletkérdéseivel külön tanulmány foglalkozik.

A tanulmány harmadik része a német fizetésképtelenségi rendtartás felépítését 
követve ismerteti annak főbb szabályait.2

A tanulmánynak nem célja, hogy értékelje akár a német, vagy az összehasonlítás 
során bemutatott magyar jogi szabályozást, csupán láttatni kívánja az egyes főbb kü-
lönbségeket, a magyarhoz képest más megoldásokat. Az eltérések mögött számtalan 
ok húzódik meg, a történelmi, jogi, gazdasági, társadalmi, pszichológiai tényezőkig, 

1 Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisz-
tikai Tudományok Intézete, Kereskedelmi Jogi Intézeti Tanszék.

2 A német fizetésképtelenségi törvényt értékeli nem sokkal annak hatálybalépését követően 
MiskolCzi bOdnár Péter – Török Gábor: A magyar csődjog alapjai című könyve. HVGO-
RAC Kiadó, Budapest, 2002, 38. o. 

 A német fizetésképtelenségi eljárás jellemzőivel foglalkozik még Piller Zsuzsa: A fizetés-
képtelenségi eljárások illeszkedési módjai nemzetközi összehasonlításban c. tanulmányá-
ban. In: Pénzügyi Szemle, 2013/2. szám. 

 http://www.penzugyiszemle.hu/documents/151-164-pillerzs-2013-2pdf_201708 
24223625_9.pdf, szikora Veronika: A német társasági jog alapvető kérdései c. munká-
jában szintén foglalkozik a német fizetésképtelenségi eljárás egyes kérdéseivel társasági jogi 
összefüggésben.  Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2006.
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mindezek figyelembevétele terjedelmi okokból nem lehetséges, a puszta jogszempontú 
értékelés pedig egyoldalú eredményre vezetne. 

1. A német és a magyar fizetésképtelenségi szabályozás általános összevetése

1.1. A szabályozás alapvető jellemzői

A német fizetésképtelenségi törvény, az Insolvenzordnung (a továbbiakban: InsO) 
1999. január 1-jén lépett hatályba. Hasonlóan a magyar csődjogi törvényhez főként 
magánjogi természetű, és nem peres eljárásként folyik, alapvetően a polgári perrendtartási 
törvény képezi háttérszabályát, de e mellett anyagi jogi rendelkezéseket is tartalmaz.

A csődeljárásról, felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi 
XLIX. (sokáig tévesen IL.) számú törvény (a továbbiakban: Cstv.) 1992. január 1-jén 
lépett hatályba Magyarországon. A Cstv. is alapvetően eljárásjogi természetű, ezért a 
6. § (3) bekezdés alapján a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 
szabályait a nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel és a bírósági polgári 
nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes 
eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvénynek a bírósági polgári nemperes eljárásokra 
vonatkozó általános rendelkezéseit kell alkalmazni háttérszabályként. A Cstv. több 
anyagi jogi rendelkezést is tartalmaz, és e mellett számos anyagi jogi kérdés vetődik 
fel alkalmazása során, törvényi utalás hiányában, a kialakult bírói gyakorlat szerint, a 
polgári anyagi jogi jogszabályokat, köztük a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályait kell ilyenkor háttérszabályként alkalmazni.3

Az InsO kétféle alanyi körre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárást szabályoz:
1. Az ún. szabályozott fizetésképtelenségi eljárást (Regelinsolvenzverfahren), ami 

a jogi személyekre, nem jogi személy gazdasági társaságokra, valamint az olyan 
természetes személy egyéni vállalkozókra vonatkozik, akik több mint 20 hitele-
zővel rendelkeznek.

2. A fogyasztói fizetésképtelenségi eljárást (Verbraucherinsolvenzverfahren), amely 
természetes személyekre, beleértve az egyéni vállalkozókat is vonatkozik, kivéve 
a több mint 20 hitelezőnek tartozó egyéni vállalkozókat.

3 BH1997. 453. „A Legfelsőbb Bíróság számos eseti döntésében kifejtettek szerint, az anyagi 
és eljárásjogi rendelkezéseket egyaránt tartalmazó – az alperes által kezdeményezett csődel-
járásra irányadó – 1991. évi IL. törvény (csődtörvény) megfogalmazza az anyagi és eljárási 
jogoktól eltérő, speciális normáit. Az eljárás rendjét illetően úgy rendelkezik, hogy azokban 
az eljárási kérdésekben, amelyeket a törvény nem szabályoz, a Polgári perrendtartás sz-
abályait kell megfelelően alkalmazni. Tételes jogi megfogalmazás nélkül ugyan, de az anyagi 
jogok vonatkozásában is érvényes ez az elv. A csődtörvényben eltérően nem szabályozott 
anyagi jogi kérdésekben a megfelelő általános szabályok, így polgári jogi kérdésekben a 
polgári anyagi jog rendelkezései kerülnek alkalmazásra.”
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Az InsO egyféle eljárást, a fizetésképtelenségi eljárást szabályoz, amelyen belül lehe-
tőség van reorganizációra.

A Cstv. a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eljárásokat szabályozza. Eredendően 
három eljárást szabályozott, ennek megfelelően három részből állt: a csődeljárás a 
még megmenthető adós újjászervezését volt hivatott szolgálni, a felszámolási eljárás a 
fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetését célozta, a végelszámolási eljárás 
pedig a nem fizetésképtelen cég jogutód nélküli megszűnésének lebonyolítására szolgált.

A végelszámolási eljárást 2006-ban a IV. Cstv. Novella átültette a cégeljárási tör-
vénybe, a Cstv. azóta két eljárást szabályoz: a csődeljárást,4 és a felszámolási eljárást.5

A magáncsőd (fogyasztói csőd) szabályozására külön törvényben került sor, a termé-
szetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben, amely új nempe-
res eljárásként vezette be a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárását.

1.2. A törvények szabályozási célja

Az InsO-ban szabályozott fizetésképtelenségi eljárásnak kettős célja van:
Explicite megfogalmazott cél a fizetésképtelenség törvényi szabályok mentén 

történő kezelése és a hitelezők lehető legmagasabb szintű kielégítése, az InsO 1. § 
első mondata rögzíti, hogy a fizetésképtelenségi eljárásnak az elsődleges célja, hogy az adós 
hitelezőinek követeléseit a csődvagyon értékesítésével a legteljesebb módon kielégítse. 

A gazdálkodó szervezetek esetében bár törvényi cél a reorganizáció, továbbműködés 
lehetőségének biztosítása, ezt az InsO nem direkt módon fejezi ki, hanem számos 
rendelkezése juttatja kifejezésre. Ezt a célt igyekezett megerősíteni a 2012-ben elfo-
gadott, a vállalkozások szerkezetátalakításának további elősegítéséről szóló törvény 
(a továbbiakban: ESUG), amelyet 2011. december 13-án hirdettek ki, és amely 2012. 
március 1-jén lépett hatályba. Az ESUG számos új szabályozást és módosítást esz-
közölt, pl. az ideiglenes hitelezői bizottság bevezetését, az ideiglenes intézkedéseket, 
a fizetésképtelenségi tervet, az önigazgatás megerősítését stb. 

A Cstv. preambuluma szerint, a törvény célja a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben 
lévő vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csődeljárásban, hitelezőkkel 
való egyezségkötéssel történő rendezése, ha pedig ez nem lehetséges, a fizetésképtelen 
gazdálkodó szervezetek felszámolás útján való megszüntetése és a hitelezői érdekek védelme.

A Cstv. is a hitelezők érdekeinek védelmét, a hitelezői követelések minél teljesebb 
kielégítését tűzi ki célul, e mellett, a gazdálkodó szervezet adósságának6 rendezését a 

4 A csődeljárás olyan eljárás, amelynek során az adós – a csődegyezség megkötése érdekében 
– fizetési haladékot kap, és csődegyezség megkötésére tesz kísérletet (Cstv. 1. § (2) bek.).

5 A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód 
nélküli megszüntetése során a hitelezők e törvényben meghatározott módon kielégítést 
nyerjenek (Cstv. 1. § (3) bek.).

6 Csőke Andrea az adósság rendezése kifejezést bizarrnak találja, helyesebbnek ítéli a tar-
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csődeljárásban. A Cstv. jelzi a csődeljárás és felszámolási eljárás egymáshoz való viszo-
nyát, ha a csődeljárás nem lehetséges, akkor kerül sor felszámolási eljárásra, az elsődleges 
szerepet a csődeljárásnak szánta. A preambulumban megjelenik a fizetésképtelenséggel 
fenyegető helyzet, amely lehet a fizetésképtelenség előkapuja, lehetővé téve, hogy a kritikus 
helyzetet az adós csődeljárásban rendezze, mintegy a fizetésképtelenség prevenciójaként. 
A fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet rendezhetősége az InsO-ban is megjelenik, 
önigazgatás mellett történő fizetésképtelenségi eljárás folytatható le esetében.

A fizetésképtelenségi helyzetbe került gazdálkodó szervezetek újjászervezésének 
elősegítése, azok tovább működtetése a Cstv. -ben nincs szövegszerűen kinyilvánítva, 
az csak áttételesen, a csődeljárás szabályozásán keresztül jelenik meg. A gyakorlatban, 
a reorganizációs cél sokszor háttérbe szorul, a hitelezőkkel való megegyezés dominál, 
az adós megmentése másodlagos, pedig az utóbbi biztosítja hatékonyan az előbbit.7 
Az adós továbbműködtetésének, a reorganizációs célnak a gyakorlatban megmutat-
kozó elmosódását jelzi a nagyszámú bírósági eseti döntés, amelyeknek lényege, hogy 
a bíróságok nem hagyják jóvá a csődegyezséget, ha abban nem jelenik meg az adós 
tevékenységének folytatása, vagy az egyezség nem a reorganizációra irányul, hanem 
arra, hogy az adós megszabaduljon a tartozásai túlnyomó részétől (pl. megszabadulva 
a vezető tisztségviselők, befolyással rendelkező tagok felelősségének árnyékától).8

tozások rendezése kifejezést. Csőke Andrea: Nagykommentár a csődtörvényhez. Wolters 
Kluwer Kft., Budapest, 2015, 53. o.

7 Pálinkó Éva és Tóth Tamás kutatást végzett arra vonatkozóan, hogy a csődeljárásban 
egyezséget kötött adós gazdálkodó szervezetek milyen arányban és időtartamban élték túl 
az egyezséget, azaz mennyire volt hatékony reorganizációjuk. 

 Az Amadeus adatbázis adatai alapján megállapították, hogy 2013-ban mindössze három vállalat 
volt aktív státuszban abból a 79 vállalatból, amelyek 2009 és 2013 között reorganizálásra kerül-
tek csődeljárás során. A mintában szereplő, pénzügyi nehézséggel küzdő, csődeljárás alá került 
vállalatok, amelyekre vonatkozóan egyezség született, 1–3 évvel sem élték túl a csődegyezség 
megkötésének időpontját. Ez alatt az időszak alatt szinte minden adós gazdálkodó szervet, 
amelynek az egyezség biztosította a továbbműködését, kivezettek a piacról, vagy formálisan 
még ugyan jelen van, de tevékenységet nem végez vagy csőd/felszámolási eljárás alatt van.

 A szerzők az egyezségi tárgyalások jegyzőkönyveit vizsgálva megállapították, hogy olyan 
reorganizációs terv nem készült, amely alátámasztotta volna, hogy az egyezséggel záru-
ló eljárást követően a vállalatok a reorganizáció eredményeként képesek értéket teremtő 
növekedési pályára átállni. A csődegyezség megszületésének magyarázó változói között 
tehát nem a gazdasági hatékonysági kritériumok voltak a meghatározók. Nem a múltbeli 
értékteremtő képesség vagy az arra vonatkozó jövőbeli várakozások alapján született meg 
a vizsgált egyezséget kötött adósoknál az egyezségi döntés.

	 Pálinkó Éva – TóTH Tamás: Hatékony csőd és reorganizáció a hazai gyakorlatban. In: 
Pénzügyi Szemle, 2017/3. sz., lásd: https://www.penzugyiszemle.hu/documents/palinko-
toth-2017-3-m-1pdf_20171016224727_28.pdf

8 Pl. ÍH2014. 162.; BH2014. 118.; Kúria Gfv.VII.30.315/2013/3. számú határozata; Kúria 
Gfv.VII.30.257/2015/4. számú határozata
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1.3. Az InsO és Cstv. felépítése

Az InsO, a jellemzően egy típusú fizetésképtelenségi eljárást több fejezetben szabályozza:
1. Bevezető rendelkezések, 
2. A fizetésképtelenségi eljárás megindítása és elrendelése, 
3. A fizetésképtelenségi eljárás elrendelésének joghatásai, 
4. A csődvagyon felügyelete és értékesítése, 
5. A hitelezői igények kielégítése, az eljárás megszüntetése, 
6. A fizetőképesség helyreállítását szolgáló terv, 
7. Vállalkozáscsoportokhoz tartozó vállalkozások felszámolásának összehangolása, 
8. Az önigazgatás, 
9. Mentesítés a fennmaradó adósság alól (fogyasztói fizetésképtelenség), 
10. Fogyasztói fizetésképtelenségi eljárás, 
11. Különleges fizetésképtelenségi eljárások, 
12. Nemzetközi fizetésképtelenségi eljárások, 
13. Hatályba léptető rendelkezések.

A Cstv. főbb fejezetei a kétféle fizetésképtelenségi eljárás szerinti logikát követik:
1. Általános rendelkezések, amely tartalmazza a határon átnyúló fizetésképtelenségi 

eljárásokra vonatkozó szabályokat is. 
2. A csődeljárás (megindítás, fizetési haladék, vagyonfelügyelő, egyezségi tárgyalás 

a hitelezőkkel, a fizetési haladék meghosszabbítása, egyezség a csődeljárásban, 
csődeljárás befejezetté nyilvánítása, vagy megszüntetése).

3. A felszámolási eljárás (a felszámolási eljárás megindítása, a felszámolás lefolytatása, 
egyezség a felszámolás során, a felszámoló eljárása, a felszámolási eljárás befejezése, 
a társasági részesedés rosszhiszemű átruházása miatti felelősség megállapítása, 
egyszerűsített felszámolás). 

4. A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő 
rendelkezések. 

5. Egyéb rendelkezések. 
6. Záró rendelkezések.

1.4. Az eljárási költségek fedezetének megléte

Az InsO 26. § (1) bekezdés alapján, a fizetésképtelenségi bíróság a fizetésképtelen-
ségi eljárás iránti kérelmet elutasítja, ha az adós vagyona még az eljárás költségeinek 
fedezésére sem elegendő. Az elutasításnak nincs helye, ha az eljárás lefolytatásához 
elegendő pénzösszeget előre megfizetik, azaz a hitelező megelőlegezi. A fizetéskép-
telenségi kérelem elutasításakor a bíróság hivatalból értesíti az adós adataival a köz-
ponti végrehajtási bíróságot, amely eljárást folytat le a polgári perrendtartási törvény 
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szerint és az adóst az adósok jegyzékébe felveszi. Ilyenkor a hitelezők, beleértve a 
fizetésképtelenségi kérelmet benyújtó hitelezőt is, belátására van bízva, hogy önálló 
végrehajtási eljárások útján érvényesítik-e igényüket az adóssal szemben.

A Cstv. alapján a felszámolási kérelemmel együtt a bíróság nem vizsgálja, hogy 
van-e elegendő fedezet a felszámolási eljárás költségeire, azaz az adósnak van-e 
elegendő vagyona. Amennyiben a felszámolás elrendelését követően a felszámoló 
észleli, hogy az adós vagyona a várható felszámolási költségek fedezetére sem ele-
gendő, kezdeményezi a felszámolást elrendelő bíróságnál egyszerűsített felszámolási 
eljárás lefolytatását.9 A felszámolási eljárás lefolytatásának tehát nem lesz akadálya, 
hogy az adós vagyona nem fedezi a költségeket, annyiban módosul az eljárás, hogy 
azt egyszerűsített formában folytatják le (gyorsított módon), a felszámoló díjazását, 
mint felmerülő költséget, pedig akár az állami költségvetés terhére fizetik ki.10 A 
magyar megoldás javára rögzíteni szükséges, hogy a Németországban a hitelezők 
nem fizetnek regisztrációs díjat, míg Magyarországon igen, ami némi fedezetet azért 
biztosít. A felszámolási költségek fedezetének meglétére jelenleg a kényszertörlési 
eljárásban figyel oda a cégbíróság a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) rendelkezései szerint. 
Amennyiben a kényszertörlési eljárásban igénybejelentésre (hitelező, munkavállaló) 
került sor, de nincs a cégnek vagyona, vagy van, de az nem elegendő a felszámolási 
eljárás költségeire, a cégbíróság törli a céget a cégjegyzékből. Ekkor tehát nem kerül 
sor a felszámolási eljárás hivatalbóli kezdeményezésére.

1.5. Az eljárások menete

1.5.1. A német fizetésképtelenségi eljárás:

9 Cstv. 63/B. § (1) bekezdés
10 Cstv. 59. § (5) bekezdés
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Az eljárás során lehetőség van az újjászervezésre, akkor is, ha az eljárás az adós teljes 
felügyelete mellett történik, a fizetésképtelenségi terv készítését a hitelezők gyűlése 
javasolja, a fizetésképtelenségi felügyelő készíti, de ez a lehetőség – a német statiszti-
kai adatok és szakirodalmi utalások tükrében – nem kihasznált. Ha ez sikeres, akkor 
az adós továbbműködhet. Az adós a fizetésképtelenség iránti kérelem benyújtásával 
egyidejűleg kérelmezheti az ún. önigazgatás engedélyezését, ekkor státusa nagyon 
hasonló lesz az adósnak a magyar csődeljárásban jellemző státusához.11 Önigazgatás 
biztosítása esetén, nem fizetésképtelenségi felügyelő, hanem vagyonfelügyelő kijelölé-
sére kerül sor. A hitelezők és a bíróság belátásától függ, hogy az önigazgatás erősebb, 
vagy lazább vagyonfelügyelői kontroll alatt történik. A vagyonfelügyelő jogköreit a 
bíróság határozza meg. Az önigazgatás mellett folyó fizetésképtelenségi eljárásokban 
nagyobb az esély az újjászervezésre és továbbműködésre. Ha ennek megkísérlése nem 
vezet sikerre, folytatódik a felszámolás.

A német fizetésképtelenségi eljárásban nincs tehát külön csődeljárás, az adós nem 
kap moratóriumot, a fizetésképtelenségi eljárás egységes előírások és elvek alapján folyik, 
az önigazgatás megtartása, vagy az önállóság teljes elvesztése mellett. A fizetésképtelen-
ségi eljárás során, függetlenül attól, hogy volt e lehetőség önigazgatásra, helye van az 
újjászervezésnek, a hitelezőkkel való megegyezésnek. Az újjászervezés reménytelensége 
esetén, a gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszűntetésére kerül sor.

1.5.2. A magyar csőd és felszámolási eljárás

11 A vagyonfelügyelő a hitelezők érdekeit védi, az ügyvezetés, legfőbb szerv, felügyelőbi-
zottság, könyvvizsgáló változatlanul tovább működik, maga az adós is továbbműködik, a 
vagyonfelügyelő főként az ügyvezetés jogköreit érinti.
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Magyarországon a reorganizációs célú csődeljárás12 és a felszámolási eljárás élesen 
kettéválik. A csődeljárás kettős célja (hitelezőkkel való megegyezést, reorganizáció) 
közül a gyakorlatban a hitelezőkkel való megegyezés dominál. Sikeres egyezség ese-
tén az adós továbbműködhet, egyezség hiányában, hivatalból indul a felszámolás. A 
felszámolási eljárások alapvetően az adós jogutód nélküli megszűntetését célozzák. 
Lehetőség van azonban az adós és a hitelezők közötti egyezségkötésre, ami a hitelezői 
követelések rendezésére irányul, csak másodlagos hozadéka az adós talpon maradása, 
emiatt nem is készül reorganizációs terv.

Az egységes eljárás (német megoldás) és a szétválasztott eljárás (magyar megoldás) 
hatékonyságát többen vizsgálták.13 A statisztikai adatok tükrében úgy tűnik, az eljárások 
osztottsága, vagy egysége nem befolyásolja érdemben az újjászervezések eredményes-
ségét, más elemekben rejlik a siker (pl. az eljárás időben történő megindítása, szakértő 
bevonása a reorganizációs terv kidolgozásába stb.), vagy akár a sikertelenség kulcsa, 
beleértve ez utóbbiba nem csak az egyezség, a reorganizáció elmaradását, hanem a 
csődkérelmek számarányának elenyésző voltát.14

1.6. Az eljárások időtartama

Az InsO a fizetésképtelenségi eljárás lefolytatására vonatkozóan nem határoz meg határidőt. 
Az ún. fizetésképtelenségi felügyelő érdeke, hogy mielőbb fejezze azt be, mert a díját csak 
az eljárás végén kapja meg.15 Az adós méretétől és az egyedi körülményektől függően ez 

12 MiskolCzi bOdnár Péter: A csődeljárás. Patrocínium, Budapest, 2012.
13 Lásd pl. Piller Zsuzsa: A fizetésképtelenségi eljárások illeszkedési módjai nemzetközi ösz-

szehasonlításban. In: Pénzügyi Szemle, 2013/2. sz., lásd: http://www.penzugyiszemle.hu/
documents/151-164-pillerzs-2013-2pdf_20170824223625_9.pdf,

	 MiskolCzi bOdnár Péter: Az egységes és a kétszintű eljárás értékelése reorganizációs 
nézőpontból. In: Bérgarancia és a csőd-, felszámolási eljárások reformja. Novotni Kiadó, 
Miskolc, 2005, 257-262. o.

14 Juhász László ennek okai között látja a szabályozás bonyolultságát és az egyezségkötés 
feltételeinek eltúlzott szigorúsággal történő bírói vizsgálatát. JuHász László: A magyar 
fizetésképtelenségi jog kézikönyve I. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2016, 179-180. o.

15 Mindezek ellenére a német Szövetségi Statisztikai Hivatal által közölt információkból az a 
következtetés vonható le, hogy a gazdálkodó szervezetek fizetésképtelenségi eljárásai kb. 
50%-ban, több mint négy évig húzódnak: A 2012-ben megindított 137.655 fizetésképte-
lenségi eljárás 87,8%-a befejeződött 2016 végére Németországban. A 21.312 vállalkozások 
által megindított fizetésképtelenségi eljárás közül csak 57,7%-ot tudtak lezárni. Az eljá-
rás időtartama fogyasztói fizetésképtelenség esetén határozottan rövidebb volt: 95,0%-a a 
95.560 megindított eljárásnak 2016 végére befejeződött.

 https://www.destatis.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Presse/Thema/PresseThema.htm-
l;jsessionid=2224D6DCCD71EE122F4984D518C0732F.InternetLive2?gtp=2005076_
list%253D2&cl2Categories_Themen=Unternehmen_Handwerk_Unternehmen_Handw-
erk letöltés: 2018.06. 19.
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a fázis fél évtől több évig tarthat. Az eljárás időtartama különösen attól függ, hogy pl.
• vannak-e ingatlaneszközök,
• kell-e büntetőeljárást lefolytatni,
• több évet kell várni adóügyi igazgatási eljárásra,
• van-e megtámadási per.16

A Cstv. alapján a csődeljárás a legerőteljesebben határidőhöz kötött, a csődeljárásban 
biztosított fizetési haladék a csődeljárás elrendelésének közzétételét követő 120. napot 
követő második munkanap 0 óráig tart, ami a hitelezők egyetértésével meghosszab-
bítható, de annak teljes időtartama a meghosszabbítással együtt sem haladhatja meg 
a csődeljárás kezdő időpontjától számított 365 napot. Az eljárást ezen időtartamon 
belül be kell fejezni, ami vagy az egyezség megkötését jelenti a hitelezőkkel, vagy 
ennek hiányában a felszámolási eljárás megindulását.

A felszámolási eljárásokat alapvetően két éven belül kellene befejezni,17 a Cstv. (2) 
bekezdése szerint, a felszámolás kezdő időpontjától számított két év elteltével a felszá-
molási zárómérleg elkészítése kötelező, igaz a törvény jó néhány kivételt meghatároz 
ez alól, pl. az adós ellen indított folyamatban lévő per vagy hatósági eljárás jogerős 
befejezése a hitelezői igény megállapításához szükséges, vagy nem fejeződtek be az 
adós vagyona terhére kötött fedezetelvonó szerződésekre alapított eljárások stb.

1.7. Fizetésképtelenségi eljárások a számok tükrében

A Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai szerint Németországban az utóbbi 10 évben 
alapvetően csökkenő tendenciát mutatnak a fizetésképtelenségi eljárások: 2006-ban 

16 https://kanzlei-nickert.de/dienstleistungen/recht/insolvenzrecht/ablauf-eines-insolven-
zverfahrens letöltés: 2018.06.19.

 https://www.juraforum.de/lexikon/insolvenzverfahren letöltés: 2018.06.22.
17 Az utóbbi évek eredményei között említhető, hogy egy felszámolás átlagos időigénye a 

korábbi két-három évről 16-18 hónapra csökkent, ám továbbra is vannak akár hat-nyolc 
évig is elhúzódó eljárások, ráadásul a legtöbb esetben bent ragadnak a tartozások.” 

	 iklódi András: Az utóbbi években a piaci szereplők csaknem fele kicserélődött. In: Ma-
gyar Nemzet, 2017. augusztus 29.

 https://www.foe.hu/news/14384/63/2017-35-het  letöltés: 2018.07.25.
 A bíróság.hu oldalon közzétett statisztikák alapján, a 2017-ben befejezett felszámolások 

jelentős része 2 éven belül zárult le, de számos eljárás öt éven túl fejeződött be (631 darab), 
vagy van még folyamatban (963 darab). A folyamatban lévő felszámolási eljárások mintegy 
50%-a 1 éven belüli, kb. 25%-a 1-2 év közötti. Az eljárások időtartama jellemzően 1-2 év 
közötti: az időtartamot azonban nem elsősorban a bírói tevékenység, hanem a felszámoló 
működése befolyásolja.

 https://birosag.hu/kozerdeku-informaciok/statisztikai-adatok/2017-evkonyvek# letöl-
tés: 2018.07.25.
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még 34.137 eljárás indult, addig 2016-ban 21.518 vállalkozás jelentett fizetésképte-
lenséget. 2017-ben a bíróságok 20.093 fizetésképtelenség elrendelését jelezték vissza. 
Ez 6,6%-kal kevesebb mint 2016-ban. A vállalkozási fizetésképtelenségek száma 
2017-ben a legalacsonyabb szintre süllyedt az InsO hatályba lépése óta. A 2009-es 
gazdasági válság évében volt egy emelkedés a vállalkozási fizetésképtelenségek szá-
mában (+11,6% a 2008-as évhez képest).18

A fizetésképtelenségi statisztikák alapján, a 2016-os évben a 100-nál több alkal-
mazottat foglalkoztató vállalkozások mindösszesen 0,7%-ot tettek ki összes fize-
tésképtelenségi kérelemből. A legnagyobb részt, 13,1%-ot, a 2-5 főt foglalkoztató 
vállalkozások tették ki a fizetésképtelenségi kérelmet benyújtó vállalkozások közül. 
Következésképpen a vállalkozási fizetésképtelenségek többsége a kis és közepes 
vállalkozásokra esik.19

A legtöbb fizetésképtelenségi eljárás az építőiparban indul, a második leginkább 
érintett szektor a kereskedelem (beleértve a gépjárművek karbantartását és javítását). 
A vendéglátóiparban jelentették a harmadik legtöbb fizetésképtelenségi kérelmet.20

Azon fizetésképtelenségi eljárásoknál, amelyeket 2012-ben indítottak meg és 
2016 végéig befejeződtek, a hitelezők visszakapták a követeléseik átlagosan 2,6%-
át. A Szövetségi Statisztikai Hivatal tájékoztatása alapján a hitelezők jogos kö-
veteléseivel szemben, mely 12,4 milliárd euro volt, 320 millió euró volt a ren-
delkezésre álló összeg. A hitelezők vesztesége ezzel 12,1 milliárd eurót tett ki.21

A gazdálkodó szervezetek a fizetésképtelenségi eljárás keretei között 1999 óta 
élhetnek a reorganizáció lehetőségével, ami 2012 óta önigazgatás mellett is történhet. 
A statisztikai adatok szerint a reorganizáció összességében nem jelentős számú, 1999 
és 2011 közötti időszakban mindösszesen 1-2%-a volt az összes fizetésképtelenségi 
eljárásnak. A 2012-es fizetésképtelenségi jogi reform óta az önigazgatások mellett 
történő reorganizációk száma határozottan emelkedett, különösen a személyegyesítő- 
és a tőkeegyesítő társaságoknál.

2012-ben 521 vállalkozás fizetésképtelenségi eljárása során sikerült a reorganizáció. 
Ennek során 11.560 munkahely maradt fenn. A reorganizáció gyakoribb a magas 
követelési összegű fizetésképtelenségi eljárásoknál. Azoknál az eljárásoknál, ahol a 
követelések összege 5 millió euró feletti, a vállalkozások 35,5%-át sikerült újjászer-

18 https://www.destatis.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Presse/Thema/PresseThema.htm-
l?cl2Categories_Themen=Unternehmen_Handwerk_Unternehmen_Handwerk letöltés: 
2018.06.11.

19 https://www.ifm-bonn.org/statistiken/gruendungen-und-unternehmensschliessun-
gen/#accordion=0&tab=5 letöltés: 2018.06.11.

20 https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2018/05/
PD18_164_52411.html;jsessionid=99DD575A66A3C7BF14463FCC7DC316FA.Inter-
netLive2 letöltés: 2018.06.11.

21 https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Unternehmen-
Handwerk/Insolvenzen/Insolvenzen.html letöltés: 2018.06.11.
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vezni és továbbműködtetni. Csekély ugyanakkor a helyreállítás sikere, ha alacsonyak 
a követelések, ahol a követelések 50.000 euró alattiak voltak, mindössze 1,3% esetén 
történt helyreállítás.22

Mind a felszámolási eljárások, mind a csődeljárások, illetve csődkérelmek száma 
csökkenő tendenciát mutat Magyarországon.

A csődkérelmek (nem a megindult eljárások) száma, köszönhetően a kötelező 
öncsődnek, a Cstv. hatályba lépésekor meghaladta a 4000-ret, majd 1993-ban 1000 
alá, 1994–95-ben 200 alá, 1996-ban 100 alá csökkent. 1997–1999-ig számuk évi 50 
körüli volt. A Cstv. hatálybalépésétől 2000. év közepéig összesen 5758 esetben kez-
deményeztek csődeljárás, ebből a bíróságok 3557 eljárás megindítását rendelték el.23

„Az 1993. évi LXXXI. sz. törvény (I. Cstv. Novella) jelentősen módosította a 
Cstv.-t. A módosítás keretében a csődeljárás egésze újraszabályozására került sor. 
Megszűnt a kötelező öncsőd intézménye, ezzel együtt mintegy eltűntek a gazdaságból 
maguk a csődök is.”24

A csődeljárások száma 2015-ben 67, 2016-ban 50 volt.25 2017-ben a Törvényszékekre 
49 csődkérelem érkezett, ebből a legtöbb a Fővárosi Törvényszékre. Vannak Törvény-
székek, ahová nem adtak be csődkérelmet. Egyezség még az előző évről folyamatban 
lévő ügyekkel együtt is csak 24 esetben született. A legtöbb csődkérelem korlátolt fele-
lősségű társaságok részéről került beadásra, 1 esetben szövetkezet élt a csődkérelemmel.26

A társas vállalkozások körében indított felszámolási eljárások száma 2016-ban 7500 
volt, ez az előző évben indult eljárások nyolctizede, így a 2012–2014-ben regisztrált 
emelkedés után a 2015-ben indult csökkenés tovább folytatódott 2016-ban is. Az összes 
eljárás 91,2%-át a korlátolt felelősségű társaságok, további 6,8%-át a betéti társaságok 
körében indították. A hitelezők a legtöbb eljárást – a korábbi évekhez hasonlóan – a 
kereskedelemben (29,7%) és az építőiparban (13,7%) indították.

2016-ban, a korábbi évekhez hasonlóan, a felszámolások 99,0%-át a vállalkozás 
tevékenységében részt vevők száma alapján kisvállalkozásnak minősülők körében in-
dították a hitelezők, a középvállalkozások kategóriájában 69, a nagyvállalkozásoknál 
4 eljárás indult. A kis- és nagyvállalkozások felszámolásai csökkentek, a középvállalko-
zásoknál ezzel szemben 20%-os növekedés következett be.27

22 https://www.destatis.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Presse/Thema/PresseThema.htm-
l?cl2Categories_Themen=Unternehmen_Handwerk_Unternehmen_Handwerk letöltés: 
2018.06.11.

23 HunyOr Erna: Napjainkra elavulttá vált a csődtörvény. 2001. augusztus 30. https://mno.
hu/migr_1834/napjainkra-elavultta-valt-a-csodtorveny-831889 letöltés: 2018.07.25.

24 erdős Károly: A hazai csődjog fejlődéstörténete. 2013. február, lásd: https://www.foe.
hu/uploads/Hazai%20csődjog%20fejlődéstörténete_kesz.pdf  letöltés: 2018.07.26.

25 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/gaz/gaz1612.pdf  letöltés: 2018.07.25.
26 https://birosag.hu/kozerdeku-informaciok/statisztikai-adatok/2017-evkonyvek# 

letöltés: 2018.07.25.
27 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/gaz/gaz1612.pdf  letöltés: 2018.07.25.
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Felszámolás iránti kérelmek száma 2017-ben 12.991 volt (szövetkezetek, gazdasági 
társaságok, civilszervezetek és egyéb gazdálkodók együttvéve), amelyből mindössze 
788 esetben kérte maga a gazdálkodó szervezet az eljárás megindítását (Magyaror-
szágon nincs kötelező bejelentés). 

Az adós által kért felszámolások aránya az összes kérelemhez képest 1,8%. 
A benyújtott felszámolási kérelmeken belül tovább emelkedett az adóhatóság 

által kezdeményezett felszámolási eljárások száma: a felszámolási ügyek közel 60%-a 
adóhatósági kezdeményezés alapján folyik.28

„...az eljárások mintegy 90%-ában az adós cégnek egyáltalán nincs szinte semmi 
vagyona, napjainkban a különböző felmérések, elemzések azt tanúsítják, hogy a 
bejelentett hitelezői igények kielégítése nem éri el átlagosan még az 1%-ot sem”29

A számok tükrében az látszik, hogy mind Magyarországon, mind Németországban 
csökkenő tendenciát mutatnak a felszámolások, e mellett minimális a vállalati újjá-
szervezések számaránya (csökkenő kérelemszám mellett, kevés sikeres újjászervezés).

Mindkét országban a kisvállalkozások körében és az építőipari, kereskedelmi 
ágazatban jelentősebb a felszámolások száma.

Németországban a hitelezői követelések nagyobb arányban térülnek meg a fel-
számolási eljárások eredményeként, ugyanakkor a különbség nem szignifikáns, annak 
ellenére sem, hogy Németországban kötelező a fizetésképtelenségi kérelem benyújtása, 
és szankcionált annak elmulasztása.

2. A tagi kölcsön szabályozása és a vezető tisztségviselő felelőssége

2.1. A tagi kölcsönhöz kapcsolódó szabályozás a fizetésképtelenségi eljárásokban

A tagi kölcsön olyan kölcsönügylet, mely során a gazdasági társaság tagja (részvényese), 
mint hitelező meghatározott pénzösszeget fizet a társaság részére, amely köteles azt 
később visszafizetni és kamatot fizetni. A tagi kölcsön gyakran a Ptk. 6:388. §-ban 
szabályozott szívességi kölcsön, ekkor az adós társaság nem köteles kamatot, vagy 
díjat fizetni. Előfordul az is, hogy határozatlan időre kötik a tagi kölcsönszerződést.30 
Tagi kölcsön az is, amikor a társaság ad meghatározott pénzösszeget a tag (részvényes) 
adós részére.31 A társaságnak nyújtott tagi kölcsön népszerű a gazdasági társaságok 

28 https://birosag.hu/kozerdeku-informaciok/statisztikai-adatok/2017-evkonyvek# letöl-
tés: 2018.07.25.

29 erdős Károly: A hazai csődjog fejlődéstörténete. 2013. február, lásd: https://www.foe.
hu/uploads/Hazai%20csődjog%20fejlődéstörténete_kesz.pdf  letöltés: 2018.07.26.

30 Lásd még fónaGy Sándor: Tagi kölcsön a felszámolási eljárásban. Gazdaság és Jog, 2008/9. 
sz., 8. o.

31 Ujlaki László: A kft. által a törzsbetét befizetésére nyújtott kölcsön vissza nem fizetésének 
jogkövetkezményei. In: Gazdaság és Jog. 1996. 11. szám, 22-23.
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esetében, egyrészről mert bármely, a taggal megállapodott célra felhasználható (ellen-
ben a pótbefizetés pl. csak veszteségrendezésre), másrészről visszajár (a felhasznált 
pótbefizetéssel szemben), harmadrészről kötetlenebb, mint más társasági jogintéz-
mények (pl. tőkeemelés, pótbefizetés), vagy épp megfelelő társasági jogintézmények 
hiányát pótolja (pl. rt., kkt., bt.).

A tagi kölcsönt a gazdasági társaság törvényes képviselőjeként a vezető tisztségviselő 
köti a társaság tagjával (részvényesével), és többnyire ő az, aki gondoskodik annak 
visszafizetéséről, aminek egy felszámolási eljárásban többféle relevanciája is lehet (a 
kifizetés megtámadására adhat okot,32 vagy megalapozhatja a vezető tisztségviselő 
felelősségét stb.).

A tagi kölcsön intézménye sem a magyar társasági jogi rendelkezések között, sem 
a Cstv. rendelkezései között nem nevesített jogintézmény, viszont a bírói gyakorlatban 
rendszeresen visszaköszön. E tény indokolhatja a tagi kölcsön tételes jogi megjelenítését.

A Cstv. 12. § (2) bekezdés alapján a vagyonfelügyelő – az adós bevonásával – kü-
lön-külön nyilvántartásba veszi a bejelentett követeléseket a Cstv-ben meghatározott 
sorrendben. A besorolás jelentősége, hogy ettől függ a hitelező szavazat joga, illetve 
annak mértéke. A második, b) kategóriába tartoznak a nyilvántartásba vett biztosított 
és nem biztosított követelések, ezen belül négy követelési csoportot különböztet meg 
a Cstv. Ebből a harmadikba tartoznak, a 12. § (2) bek. bc) alpontjának második fordulata 
szerint, azok a követelések, amelyek jogosultja olyan természetes személy, jogi személy 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az adós kizárólagos vagy többségi 
befolyással rendelkező tulajdonosa. A tag, részvényes által nyújtott kölcsön tehát ebbe a 
csoportba tartozik, de a hátrányosabb besorolás csak akkor vonatkozik rá, ha kizárólagos, 
vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonos. A hátrányos besorolás alatt itt a hitelező által 
gyakorolható szavazati jog mértékének korlátozását értjük, ami alább kerül kifejtésre.

A Cstv. 18. § (5) bekezdés alapján a szavazatok számításánál a hitelezőket minden 
50.000 forint elismert vagy nem vitatott követelésként nyilvántartásba vett követelés 
után egy egész szavazat illeti meg. Az 50.000 forint alatti követelések hitelezői is egy 
szavazattal rendelkeznek. A 12. § (2) bekezdés bc) pontja szerinti hitelezők szavazatát az 
említett számítási módnál negyedakkora mértékben kell figyelembe venni, kivéve azt, 
aki a Cstv. szerinti feltételek mellett reorganizációs célú kölcsönt nyújt. Előfordul, hogy 
a tagi kölcsönkövetelést a tag, illetve részvényes harmadik, e szavazati korlátozással 
nem érintett, személyre engedményezi annak érdekében, hogy a töredékszavazatra 

32 A tagi kölcsön idő előtti visszafizetése, ahhoz utóbb indokolatlanul biztosíték nyújtása, 
illetve a tag előnyben részesítése oly módon, hogy pénzvisszafizetés helyett olyan szol-
gáltatást kap, amely nem minősül a rendes gazdálkodás körébe tartozó szolgáltatásnak, 
a Cstv. 40. § (1)-(2) bekezdése alapján megtámadhatónak minősülnek, a joggyakorlat a 
tételes jogi szabályokat kihasználva hatékonyan kezeli e helyzeteket (pl. Budapest Környé-
ki Törvényszék I.G. 40.783/2014/18, Pécsi Ítélőtábla Gf.IV.40.056/2014/7., Kúria Gfv. 
VII.30.195/2012/5.)
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vonatkozó szabályt ily módon megkerüljék. Bár a Cstv. reagált a törvényi megszorí-
tások engedményezéssel történő megkerülésére, a módosítás rögzíti, amennyiben az 
engedményezésre a csődeljárás iránti kérelem benyújtását megelőző 180 napon belül, vagy a 
csődeljárás iránti követelés benyújtását követően kerül sor, az a szavazatszámítást nem befolyásolja 
(Cstv. 18. § (5) bekezdés), mégis maradtak bíróságok által megoldandó kérdések:

„Jóllehet a Cstv. 12. § (2) bekezdés bc) pontja úgy fogalmaz, hogy azok a követelések 
tartoznak ebbe a pontba, amelyek “jogosultja” áll az adóssal szoros kapcsolatban – 
így a többségi befolyással rendelkező tulajdonosa -, azonban ide kell érteni azokat a 
követeléseket is, amelyeket a követelés jogosultja olyan személytől szerzett, akinek a 
követelését e pont alapján kellene besorolni. Az ilyen követelés jogosultját még akkor 
is a bc) pontba kell sorolni, ha az ő vonatkozásában az ebben a pontban felsorolt 
feltételek nem állnak fenn. Az ezzel ellentétes értelmezés lehetővé tenné azt, hogy 
az engedményezés segítségével a többségi befolyással rendelkező tulajdonos, vagy az 
egyébként e pontba tartozó személy az egyezségkötéshez szükséges arányokat – a 
törvényben meg nem engedett módon – megváltoztathatná. A szavazatok negye-
delésének elkerülését a törvény kizárólag a 18. § (5) bekezdés utolsó mondatában 
meghatározott esetben teszi lehetővé. Téves az adósnak az a jogi álláspontja, hogy a 
tagi követelést csak akkor kell a Cstv. 12. § (2) bekezdés bc) pontjába sorolni, ha a tag 
többségi befolyással rendelkezik és a hitelt olyan időpontban nyújtja, amikor az adós 
már a fenyegető fizetésképtelenség állapotában van. A törvény ugyanis ilyen esetben 
kizárólag a tulajdonosi kapcsolathoz fűzi a hátrányosabb szavazatszámítási feltételeket, 
függetlenül attól, hogy a tagi kölcsön nyújtására mikor került sor.”33

Mindezeken túl meg kell jegyezni, hogy jelentős összegű, a csődeljárásban a szava-
zati arányok mértékét befolyásoló kölcsönt nem feltétlenül csak az adós kizárólagos 
vagy többségi befolyással34 rendelkező tulajdonosa (értsd tag/részvényes) adhat, a 
társasági belső viszonyok ettől kisebb részesedéssel rendelkező tagok esetében is 
alapot adhatnak tagi kölcsön nyújtására, amely helyzetre a Cstv.-ben nincs szabály. 
Javasolt lenne a tag/részvényes részesedésétől függetlenül korlátozni a szavazati jogot.

A tagi kölcsön visszaélésszerű beszámításának kérdése a felszámolási eljárásban is 
felmerülhet, amikor a tagnak, részvényesnek társaság által nyújtott kölcsön (tagi köl-
csön) kerül beszámításra a tagnak, részvényesnek társasággal szembeni követelésébe. 
Előfordult, hogy még a felszámolás iránti kérelem benyújtása előtt a társaság felé adós 

33 Gfv. VII.30.319/2014/11. számú határozat http://www.lb.hu/hu/print/fizkepugy/gfv-
vii30319201411-szamu-hatarozat

34 Cstv. 3. § (1) bekezdés i) pont szerint, többségi befolyás: a Ptk. 8:2. §-a szerinti befolyás, ami 
vagy a szavazatok több mint felével való rendelkezést, vagy meghatározó befolyást jelent 
(jogosultság a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottság tagjai többségének megválasz-
tására, vagy más tagokkal, részvényesekkel kötött szindikátusi szerződés alapján azonos 
módon szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, 
és együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.
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tag, részvényes megkereste az adós ismert hitelezőit, és ajánlatot tett nekik az adóssal 
szemben fennálló lejárt követeléseik engedményezés útján történő megszerzésére 
(megvásárlására), ami többnyire „nyomott áron” történt, hiszen lejárt a követelés és 
fizetésképtelenségi helyzet állt fenn, ami bizonytalanná tette a követelés megtérülését. 
Az így, engedményezés útján megszerzett követelések tagi követeléssé váltak, amit 
a tag bejelentett a felszámolási eljárásban és a töredéken megszerzett követeléseket 
beszámíttatta a társaságnak vele szemben fennálló követelésébe 100%-ban. 

A Cstv. 36. § (1) bekezdése részben gátat szab e gyakorlatnak, mikor rögzíti, hogy 
nem számíthatja be az adóssal szembeni követelését az adós gazdálkodó szervezet 
többségi befolyással rendelkező tagja (egyszemélyes társaság esetén a tag), de mint a 
fentiekben is említésre került, ez nem zárja ki a többségi befolyással, vagy kizárólagos 
részesedéssel nem rendelkező tagoknak nyújtott tagi kölcsön beszámítását.

A tagi kölcsönnek a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét kö-
vetően történő társaság általi visszafizetése a magyar bírói gyakorlat alapján – nincs 
idevágó tételes jogi szabály – megalapozhatja a vezető tisztségviselő felelősségét. Több 
bírósági döntés foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a fenyegető fizetésképtelenség 
helyzetében sérti-e a hitelezők érdekeit, ha a vezető tisztségviselő intézkedik a tagi 
kölcsön visszafizetéséről, mert az, a bíróságok álláspontja szerint, vagyoncsökkenést 
okoz (BDT2016. 3571., BDT2013. 2881., BH2016. 179., BDT2014. 3241.).35

Az eljáró bíróságok azonosan foglaltak állást abban a kérdésben, hogy a fizetéskép-
telenséggel fenyegető helyzet bekövetkezte után a tag részére az általa nyújtott kölcsön visszafizetése 
nem a hitelezői érdekeket szolgálja. A társaság hitelezőinek érdeke azt kívánja meg, hogy 
az adós tagja, részvényese – a felszámolásban „hátrasorolt”36 – követeléséhez másokat 
megelőzően ne jusson hozzá, még lejárt követelés esetén sem, és ezzel a társaság va-
gyonát ne csökkentse. A tagok által nyújtott kölcsönnek a társaság vagyonából történő 
visszafizetése szükségképpen meghiúsítja a többi hitelező követelésének kielégítését.37

A bírói gyakorlat által megfogalmazott álláspont jogszabályi átültetése megfonto-
landó, egyrészről tisztázni szükséges, hogy a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet 
kialakulásakor már bizonyíthatóan lejárt tagi kölcsönkövetelések visszafizetése is, vagy 
csak a „lejárttá tett” kölcsönkövetelések visszafizetése vezethet a felelősség megál-
lapításához, másodszor az érintetteknek is (tag, részvényes és vezető tisztségviselő) 

35 Lásd még barTa Judit – maJOrOs Tünde: A bírói gyakorlat szerepe a gazdasági társaság 
vezető tisztségviselőjének hitelezőkkel szembeni felelőssége körében. In: Publicationes 
Universitatis Miskolcinensis Series Juridica Et Politica, 2017. november, 187-202. o.

36 A Cstv. 57. § (1) bekezdés h) pontja szerint, azaz a hitelezők kielégítési rangsorában az 
utolsó, 8. helyre sorolt az a tag, aki legalább többségi befolyással rendelkezik.

37 Lásd még: A Kúria Polgári Kollégiuma Joggyakorlat-elemző Csoport által készített és 
a Kúria Polgári Kollégiuma által 2017. 02. 6.-án elfogadott összefoglaló véleményét „A 
vezető tisztségviselők hitelezőkkel szembeni felelőssége” tárgykörben. lásd: https://www.
ugyved.hu/Kuria_osszefoglalo_velemeny_vezeto_tisztsegviselok.pdf  letöltés: 2018.07.29.
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bizonyossággal tudnia kell, hogy a kölcsön nyújtásakor, illetve annak visszafizetésével, 
milyen kockázatra kell számítaniuk.

A tagi kölcsön Németországban mind a társasági jogi rendelkezések között (lásd 
a vezető tisztségviselő felelősségénél), mind az InsO -ban nevesítve van.

Az InsO a fizetésképtelenségi hitelezőktől elkülöníti az ún. alsóbbrendű (Nachrangige 
Insolvenzgläubiger), vagy hátrébb sorolt hitelezői követeléseket, amelyek közé a tagi kölcsön-
követeléseket is besorolja (InsO 39. § (1) bekezdés 5. pont).

Az InsO 135. § a felszámoló által megtámadható jogügyletnek38 minősíti a rész-
vényesi, vagy tagi kölcsönhöz nyújtott biztosítékot, ha erre a fizetésképtelenség iránti 
kérelem benyújtását megelőző 10 év során vagy a kérelem benyújtását követően került 
sor, vagy a részvényesi, illetve a tagi kölcsön visszafizetését, ha erre a fizetésképtelenségi 
kérelmet megelőző 1 éven belül, vagy a kérelem benyújtását követően került sor.39

Megtámadhatók a harmadik személyek által nyújtott kölcsönök visszafizetése, ha 
erre a kérelmet megelőző 1 éven belül, vagy a kérelem benyújtását követően került 
sor, és ehhez a részvényes, illetve tag nyújtott biztosítékot, vagy vállalt kezességet.

A jogalkotó ezzel a megoldással a törvény megkerülését kívánta megakadályozni, 
hiszen előfordulhat, hogy a tag, vagy részvényes 3. személyt kér meg arra, nyújtson a 
társaságnak kölcsönt helyette, és emiatt vállalja a biztosíték nyújtását, vagy a kezessé-
get a társaság helyett, ilyen körülmények között a jogügylet formálisan nem minősül 
tagi kölcsönnek. 

A német jogszabályok általában a tagi kölcsönnel kapcsolatos jogcselekményekhez 
fűznek joghatást, nem differenciálnak a szerint, hogy milyen befolyása van a kölcsönt 
nyújtó tagnak, részvényesnek a társaságon belül. A tagi kölcsönhöz önálló megtáma-
dási jogcímek fűződnek az InsO-ban.

38 MiskolCzi bOdnár Péter: Korszerűsítési lehetőségek a német fizetésképtelenségi jog alap-
ján a szerződés érvénytelenítés témakörében. In: Prugberger Tamás – Miskolczi Bodnár 
Péter (szerk.): Bérgarancia és csőd-, felszámolási eljárások reformja. Novotni Kiadó, Mis-
kolc, 2005, 287-312. o.

39 „A gyakorlatban a felszámoló egy fizetésképtelen GmbH (kft.) esetében azt vizsgálja, hogy 
a GmbH (kft.) a felszámolási eljárás kezdő napját megelőző egy évben fizetett-e vissza tagi 
kölcsönt, illetve az eljárás kezdő napjához képest 10 évre visszamenőleg nyújtott-e biz-
tosítékot a tagnak. Az ilyen kifizetéseket, illetve biztosíték nyújtásokat jogosult a felszámoló 
megtámadni és visszakövetelni a tagtól. Szintén követelheti a felszámoló a tagtól azt az 
összeget, amit a társaság egy (harmadik) hitelezőnek annak kölcsönkövetelésére visszaf-
izetett, ha a tag erre a követelésre megfelelően nyújtott a társaság javára biztosítékot.”

 Dr. Marcell baumann: Társasági jog Németországban II. – GmbHarsboni- 2015. október 
26. http://arsboni.hu/tarsasagi-jog-nemetorszagban-ii-gmbh/ letöltés: 2018.07.29.
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2.2. A vezető tisztségviselő felelősségét érintő szabályok a felszámolási eljárásban

A vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tényállások és azok egyes vonat-
kozásai a Ptk.-ban két külön részben vannak szabályozva, a jogi személy általános 
szabályai (jogi személynek okozott kár) és a gazdasági társaságok közös szabályai 
részekben (felelősség a hitelezők felé), utóbbi a felszámolás és kényszertörlés esetén 
jut szerephez. Ezen okból, az eljárásokhoz illeszkedő részletszabályokat a Cstv. és a 
Ctv. tartalmazzák.40

A vezető tisztségviselő által a társaságnak okozott károk megtérítése iránt a gazdasági 
társaság érvényesíthet igényt és indíthat pert, ezt megelőzően a Ptk. 3:109. § (3) bekezdése 
alapján a legfőbb szerv dönt az igényérvényesítésről. Az irányadó bírói gyakorlat elfogadja, 
hogy a felszámolás alá került gazdasági társaság nevében a felszámoló indítson pert a vezető 
tisztségviselő felelősségre vonása érdekében, úgy, hogy a perindítás kérdésében nem 
született külön társasági döntés.41 Az egyik eseti döntés ezt az alábbiak szerint indokolja: 
„Az adós vagyonához tartozik – mint követelés – az ügyvezetővel szembeni kártérítési 
igény. Amennyiben az ügyvezető az általa képviselt cégnek – az adósnak – kárt okozott, 
a felszámoló a polgári jogi kárigényt saját maga is érvényesítheti.”42

A felszámoló perindítási jogát a felszámolók és a bíróságok is a Cstv. 34. § (1)-(2) 
bekezdéséből vezetik le, mely szerint:
(1) A felszámolás kezdő időpontjában megszűnnek a tulajdonosnak a gazdálkodó 
szervezettel kapcsolatos külön jogszabályokban meghatározott jogai.
(2) A felszámolás kezdő időpontjától a gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos 
jognyilatkozatot csak a felszámoló tehet.

Az (1) bekezdés, figyelemmel arra, hogy többféle gazdálkodó szervezet vonatkozásában 
folytatható felszámolási eljárás, igyekezett keretjelleggel és elvontan szabályozni, ez 
azonban olykor értelmezési nehézségekhez vezet. A gazdasági társaságok esetében 
dogmatikailag nem szólhatunk tulajdonosokról, de ha mégis, akkor ők a tagokkal, 
részvényesekkel azonosíthatóak leginkább és nem a legfőbb szervvel.43 A gazdasági 
társaság legfőbb szerve Ptk. által meghatározott döntési jogköreinek megszűnése így 
csak nagy áttéttel, és nem minden aggály nélkül azonosítható a „megszűnnek tulaj-

40 A kényszertörlési eljáráshoz kapcsolódó felelősségről lásd még maJOrOs Tünde – cer-
TiCky	Mário: A D&O biztosítás, Biztosítás és kockázat, 2018/1. sz., 34 – 35. o.

41 BDT2008. 1767.; BDT2011. 2602.; BDT2013. 2954.; BDT2008. 1772.; EBH2011. 2417.; 
BH2011. 288.

42 BDT2008. 1772.
43 A Ptk. Harmadik Könyv „A jogi személy általános szabályai” címet viselő első részének 

VII. fejezete kapott olyan címet, amiben megjelenik a tulajdonos kifejezés, az alábbiak 
szerint: „A jogi személy tulajdonosi ellenőrzése”. A fejezet a jogi személy tulajdonosaiként 
a tagokat és az alapítókat említi (vö. Ptk. 3:26. §).
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donosnak a gazdálkodó szervezettel külön jogszabályokban meghatározott jogai” 
Cstv. szerinti fordulattal. Ráadásul, e jogok megszűnése egyáltalán nem jelenti azt, 
hogy ezeket a jogokat akkor a felszámoló gyakorolja. A Cstv. elszórtan és nevesítve 
sorolja a felszámoló jogköreit, ami nem fedi le a gazdasági társaság legfőbb szervének 
kizárólagos jogköreit teljesen. A Cstv. 34. § (2) bekezdése a gazdálkodó szervezet 
vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatok megtételét, azaz a képviseletet ruházza a 
felszámolóra, ami szintén nem azonosítható a döntési jogkör gyakorlásával.

Ezen okokból szükségesnek érezzük a Cstv. felhívott rendelkezésének pontosítását, 
egyrészről a tekintetben, hogy az egyes jogi személyek döntéshozó szervének Ptk. által 
meghatározott döntési jogkörei szűnnek meg, másrészről a tekintetben, hogy ezeknek 
a döntési jogköröknek mindegyikét, vagy csak részjogköröket gyakorol a felszámoló. 
Ezzel együtt tisztázódna, hogy a legfőbb szerv Ptk. 3:109. § (3) bekezdésben megha-
tározott, a vezető tisztségviselővel szembeni igényérvényesítésre irányuló kizárólagos 
jogkörét, a felszámolás elrendelését követően ki is gyakorolja. 

A vezető tisztségviselők felelősségre vonása és szankcionálása a csőd-és felszá-
molási eljárásokban több szabályon nyugszik.

A vezető tisztségviselő hitelezőkkel szembeni magánjogi felelősségét a Ptk. 3:118. 
§ alapozza meg. A hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvénye-
síthetnek a társaság vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott 
károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a társaság fizetés-
képtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. 
Értelemszerűen, a kényszertörlési és felszámolási eljárások eredményeként merülhet 
fel, hogy a hitelezői követelések nem kerülnek kielégítésre. Felszámolási eljárás ese-
tén, a felelősségre vonatkozó részletszabályokat a Cstv. 33/A. § tartalmazza, amely a 
felelősség megállapítására irányuló keresetindítás jogát, a hitelezők érdekében, mind a 
hitelezőknek, mind a felszámolónak megadja. A Ptk. alaptényállása és a Cstv. részlet-
szabályai közötti hidat a jogszabályi utalás teremti meg. A Ptk. tekintélyét fenntartandó, 
nem a Ptk. utal a Cstv.-re, hanem a Cstv. 33/A. § (14) bekezdése utal vissza a Ptk.-ra.44

A Cstv. az adós vezető tisztségviselőjének adatközlési, tájékoztatási, iratátadási, 
együttműködési stb. kötelezettségét írja elő, amely kötelezettségek megszegése esetén 
a vezető tisztségviselőt az eljáró bíróság pénzbírsággal sújthatja.45

44 Cstv. 33/A. § (14) bekezdés szerint, a Ptk. 3:86. § (2) bekezdésében, 3:118. §-ban, 3:347. § (3) 
bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvényben a vezető tisztségviselők polgári jogi felelősségének megállapítására és velük szem-
ben a szerződésen kívüli kártérítési igény érvényesítésére az e §-ban foglaltak alapján kerülhet 
sor, ha a jogi személy jogutód nélküli megszüntetésére felszámolási eljárásban kerül sor.

45 Cstv. 33. § (1) bekezdés. A Cstv. 11. § (7) bekezdés alapján a csődeljárásban is pénzbírság-
gal sújtható a vezető tisztségviselő, ha a moratórium alatt érvényesülő kifizetési tilalmat 
megszegi.
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Ezzel is összefüggésben kell megemlíteni az ún. egyszerűsített felszámolási el-
járás egyik esetét, amikor a nyilvántartások, illetőleg a könyvvezetés hiányai miatt 
a felszámolási eljárás az általános szabályok szerint technikailag lebonyolíthatatlan, 
ilyenkor az eljáró bíróság a vezető tisztségviselőt bizonyos költségek megtérítésére 
is kötelezheti pluszban:
• a költségvetés terhére kifizetett felszámolói díj (150 000 Ft) állam javára történő 

megtérítésére,
• a felszámoló kérelmére a felszámolót – az egyszerűsített felszámolási eljárásban 

megillető – 300 000 Ft és a felszámolónak költségvetésből kifizetett összeg kü-
lönbözetének a felszámoló részére történő megtérítésére,

• a felszámolási eljárást kezdeményező hitelező a hitelező által megfizetett és a 
felszámolási eljárásban meg nem térült illeték és közzétételi költségtérítés meg-
térítésére.46

A Cstv 33. § (4) bekezdés alapján a felszámoló a felszámolás során tudomására jutott 
bűncselekményt – ha az elkövető ismert, annak megjelölésével – köteles az eljárás 
lefolytatására illetékes hatóságnak írásban bejelenteni, amibe a vezető tisztségviselők 
által elkövetett bűncselekmények is beletartoznak, leginkább tehát a felszámolón 
múlik a vezető tisztségviselők büntetőjogi felelősségre vonásának kezdeményezése.

Németországban a korlátozott felelősséggel működő társaságokról szóló törvény, 
Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (a továbbiakban: 
GmbHG) felelősség a fizetésképtelenséget, vagy túladósodást követően eszközölt 
kifizetésekért címet viselő 64. §-a rendelkezik a vezető tisztségviselők felelősségéről. 
A vezető tisztségviselők kötelesek kártérítésre a társaság felé, ha a társaság fizetés-
képtelenségének bekövetkezését követően, vagy a túlzott eladósodás felismerését 
követően indokolatlan kifizetést teljesítettek. A kártérítési felelősség nem áll fenn 
azokra a kifizetésekre, amelyeket a fizetésképtelenség időpontja után teljesítettek és 
azok a tisztességes üzletember gondosságával összeegyeztethetők.

Ugyanez a felelősség áll fenn a vezető tisztségviselő által a társaság tagjai felé telje-
sített kifizetések vonatkozásában is (tagi kölcsön), amennyiben azok a fizetésképtelen-
séghez hozzájárultak, kivéve, ha e tény gondos eljárás mellett sem volt felismerhető. 
Ezeket a rendelkezéseket a GmbHG 43. § (2) és (3) bekezdésével összhangban kell 
alkalmazni. A GmbHG 43. § szabályozza általában a vezető tisztségviselők felelősségét. 
E szerint, a vezető tisztségviselők az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható 
gondossággal és tisztességgel kötelesek eljárni és felelnek a társaságnak az e köve-
telményeknek nem megfelelő eljárással okozott károkért. Hasonló rendelkezéseket 
tartalmaz a részvénytársaságokról szóló törvény, az Aktiengesetz 92. § és 93. §-a.47

46 Cstv. 63/B. § (6) bekezdés
47 Lásd ezekről bővebben Majoros Tünde: A vezető tisztségviselő felelősségének magyar és 

német magánjogi szabályai, különös tekintettel a fizetésképtelenségi eljárásokra c. jelen 
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Az InsO nem tartalmaz a vezető tisztségviselőket érintő magánjogi felelősségi 
tényállást, de a társasági jogi rendelkezések a fizetésképtelenségi eljárás során alkal-
mazandók. 

Az InsO 15a. §-a figyelemre méltó rendelkezést tartalmaz a jogi személyek és 
jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokat illetően. Fizetésképtelenség esetén, 
a képviseletet ellátó személyi körnek (ide értendő pl. a végelszámoló is, képviselet 
hiányában bármely tag, felügyelőbizottsági tag) haladéktalanul be kell nyújtania a 
fizetésképtelenség iránti kérelmet, de legkésőbb a fizetésképtelenség beálltát követő 
három héten belül. Az InsO szerint tehát kötelező az adós részéről a felszámolás 
iránti kérelem benyújtása. 

A kérelem elmulasztásának büntetőjogi jogkövetkezményei vannak: három évig 
terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal sújtható, aki az InsO általi kötelezett-
ségnek nem tesz eleget. Az InsO tehát büntetőjogi rendelkezést is tartalmaz annak 
érdekében, hogy érvényt szerezzen előírásainak, a fizetésképtelenség bejelentésének 
halogatását pedig büntetőjogi eszközökkel szankcionálja.48

A vezető tisztségviselők számára ezért különös jelentőséggel bír a fizetésképtelenség 
felismerése. Az InsO 17. § (2) bekezdés szerint, az adós fizetésképtelen, ha nem tudja 
teljesíteni a fizetési kötelezettségeit. A fizetésképtelenség általában fennáll, amikor az 
adós beszüntette kifizetéseit. A német bírói gyakorlat igen intenzíven foglalkozik annak 
pontosításával, hogy mikortól áll fenn a fizetésképtelenség,49 ami a vezető tisztségviselők 

kötetben lévő tanulmányát.
48 Jobst Wellensiak német fizetésképtelenségi szakértő szerint, a csődök hozzátartoznak a 

piacgazdaság normális működéséhez, a strukturális átalakulás velejárói, elvégre kiszűrik az 
új kihívásokra rugalmatlanul reagáló vállalatokat. A legdinamikusabban növekvő gazdasá-
gokban éppen a csődök és a helyükre lépő új vállalatok frissítik fel az üzleti életet, jó példa 
erre az Egyesült Államok, azon belül is különösen Kalifornia.

 Német földön azonban a csőd egész mást jelent. A középkori Németországban az adó-
sokat a város közepén toronyba zárták, hogy mindenki lássa a szégyenüket. Később ezt a 
büntetést a fekete öltöny viselése váltotta fel: a megbélyegző öltözet a cég végét volt hiva-
tott szimbolizálni. Ez a fajta gondolkodás a mai napig megmaradt az emberekben. A német 
vállalatvezetők ma is személyes kudarcként élik meg cégük sikertelenségét, és ezért a végsőkig késleltetik a 
csődeljárást. Ezen a helyzeten az 1999-ben életbe lépett, amerikai mintára készült fizetéskép-
telenségi rendtartás sem változtatott, részben éppen az eltérő gondolkodásmód miatt.

 https://24.hu/fn/gazdasag/2002/06/04/vallalati_gondok_nemetorszagban_viragzo_
csoduzletag/ letöltés: 2018.06.05.

49 A német jogirodalomban és a bírósági gyakorlatban éles polémia mutatkozik a tekintetben, 
hogy fizetésképtelenség vizsgálatakor mely követelések kielégíthetőségét kell vizsgálni. Az 
eddig elfogadott gyakorlat szerint, a fizetési egyensúly vizsgálatakor csak a lejárt követelé-
sekre kellett figyelemmel lenni, azaz arra, hogy ezeket ki tudja-e az adós elégíteni. Az adós-
nak nem kellett vizsgálnia, hogy a három héten belül esedékes, jövőbeni kötelezettségeit ki 
tudja-e elégíteni, ez alapozta meg az adóssághullám, vagy az ún. hajóorr előtt tolt hullám 
(bugwelle) elméletét. Az adós tehát nem fizetésképtelen, ha esedékes tartozásait ki tudja 

bArtA judit



77

büntetőjogi felelősségre vonása szempontjából hangsúlyos kérdés, mert ehhez képest 
három héten belül be kell nyújtaniuk a fizetésképtelenség iránti kérelmet.

A polgári ügyekben történő értesítésről szóló rendelet (Anordnung über Mitteilun-
gen in Zivilsachen, rövidítve: MiZi) alapján a fizetésképtelenségi bíróság tájékoztatja 
az illetékes helyi ügyészt a fizetésképtelenségi eljárás elrendeléséről. Az ügyészség 
eldöntheti indít e vizsgálatot azért, hogy nem áll-e fenn gyanúja a vezető tisztségviselő, 
vagy a korlátozottan felelős tagok által elkövetett, fizetésképtelenséggel kapcsolatos 
bűncselekményeknek (pl. a számviteli fegyelem megsértésének, csalás vagy hűtlen 
kezelés, csődbűntett elkövetésének).

3. A német fizetésképtelenségi eljárás 

3.1. Az eljárás megindítása

Az InsO 11-34. §§ szabályozzák az eljárás megindítását, azt, hogy mely jogalanyokkal 
szemben van ennek helye, a csődvagyon körét és résztvevő feleket. Az InsO 13. § 
szerint az eljárás a hitelező, vagy az adós írásbeli kérelmére indul, hivatalból nincs 
helye fizetésképtelenségi eljárás megindításának. A kérelmet a fizetésképtelenségi 
eljárás megindításáig vagy a kérelem végleges elutasításáig vissza lehet vonni. 

Az adós kérelméhez csatolni kell a hitelezőinek megnevezését és azok követeléseit. 
Ha az adós folytatja működését és nem kívánja azt felfüggeszteni, illetve abbahagyni, 
akkor további adatokat kell szolgáltatnia a legmagasabb összegű tartozásokról, a legma-

fizetni. A Szövetségi Bíróság II. számú tanácsának legutóbbi, 2017-ben hozott ítélete (Ur-
teil vom 19.12.2017 II ZR 88/16) viszont nem osztotta ezt az elméletet. Szerinte az adós 
fizetésképtelen, ha bár, esedékes tartozásait ki tudja fizetni, de azokhoz hozzászámítva a 
három héten belül lejáró tartozásait, viszont már nem. Részletesen indokolt határozatában 
a tanács arra a következtetésre jutott, hogy a fizetésképtelenség megállapítása során, az 
InsO 17. § (2) bekezdésének első mondatával összhangban, a fizetési egyensúly fennállásá-
hoz nem csak az esedékes tartozásokat (passzívák I.), hanem a vizsgálati időpontot követő 
három héten belül lejáró tartozásokat is (passívák II.) figyelembe kell venni. 

 A vezető tisztségviselőknek a határozat tükrében, a következendőkben a társaság likvidi-
tási helyzetének felmérésekor azt is vizsgálnia kell, hogy mely kötelezettségek esedékesek 
az ellenőrzés időpontjától számított három héten belül. A fizetési mérleg tartozásoldala 
ezzel a jövőben magasabbra szökken (passzívák I + passzívák II), így az a likvid eszközök-
kel való összehasonlításnál a jövőben magasabb lesz, emiatt feltételezhető, hogy a likvid 
pénzeszközökkel való összevetés (úgynevezett aktívák) korábbi időpontban vezet a fizetés-
képtelenség megállapításához. Az eddig elfogadott gyakorlatnál korábbi időpontban kerül 
tehát megállapításra a fizetésképtelenség, ezzel együtt hamarabb kell beadni a fizetéskép-
telenségi eljárás megindítása iránti kérelmet. lásd: https://www.whpra.de/rechtsgebiete/
bugwellentheorie-bgh-ablehnung/ letöltés: 2018.06.22., valamint http://juris.bundesge-
richtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=80774&-
pos=0&anz=1 letöltés: 2018.06.22.
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gasabb összegű biztosított követelésekről, az adóhatóság és hatóságok követeléséről, 
a társadalombiztosítási követelésekről és a foglalkoztatói nyugdíj követelésekről.50

Az adósnak a bíróság előtt, meghatározott esetekben, külön nyilatkozatot kell 
tennie az előző üzleti év mérlegfőösszegéről, árbevételéről és az előző évben foglal-
koztatottak átlagos létszámáról. Az adósnak nyilatkoznia kell a tekintetben is, hogy a 
megadott adatok és megtett nyilatkozatok hitelesek. Az InsO 14. § alapján a hitelező 
kérelmének akkor ad helyt a bíróság, ha a hitelező a fizetésképtelenségi eljárás meg-
nyitásához fűződő jogi érdekét valószínűsíti, és a követelést, valamint a megnyitás 
jogalapját hitelt érdemlően bizonyítja. Amennyiben a bíróság helyt ad a hitelező 
kérelmének, az adóst meghallgatja.

Az InsO 15a. § alapján a jogi személyeknek és nem jogi személy gazdasági társa-
ságoknak kötelező fizetésképtelenség felmerülése esetén a kérelem benyújtása.

Amennyiben a bíróság a fizetésképtelenségi eljárás iránti kérelemnek helyt ad, erről 
határozatot hoz, amelyben kijelöli a fizetésképtelenségi felügyelőt51 (Insolvenzverwalter). 
Ha az eljárás megnyitásának időpontját nem határozta meg a bíróság, akkor az, az a 
nap, amikor a határozat meghozatalára sor került.

Az eljárás megindításáról szóló határozatban a bíróság felhívja a hitelezőket arra, 
hogy követeléseiket a fizetésképtelenségi felügyelő számára az InsO által megadott 
keretek között, a bíróság által meghatározott időn belül jelentsék be azért, hogy azt 
nyilvántartásba vegyék. Az időtartamot legalább két héten és legfeljebb három hó-
napon belül kell megállapítani. 

A határozatban a bíróság meghatározza a következő időszakokat:
• a fizetésképtelenségi felügyelő jelentéstételi időszakát (Berichtstermin), amely 6 hét 

és legfeljebb három hónap közé eső időszak, és amely alatt a felszámoló felméri 
az adós helyzetét,

• a hitelezői gyűlés által eszközölt vizsgálat időszakát (Prüfungstermin), ami a hitelezői 
követelések bejelentésének határidejét követő legalább egy hét, de legfeljebb két 
hónap lehet.

A hitelezői gyűlés ezalatt vizsgálja meg a bejelentett hitelezői követeléseket. Ezek az 
időszakok átfedhetik egymást. A fizetésképtelenségi bíróság határozatát haladéktalanul 
közölni kell. A határozatot az adósnak, a hitelezőknek és az adós adósainak külön 
kell kézbesíteni (InsO 30. §).

50 Németországban komoly hagyományai vannak a munkáltatói, vagy más néven foglalkoz-
tatói kiegészítő nyugdíjszolgáltatásnak, amit az állami nyugdíj kiegészítéseként biztosít a 
foglalkoztató munkavállalói számára. A foglalkoztatói nyugdíj-megtakarításra a munkavál-
lalók bizonyos feltételek fennállása esetén igényt tarthatnak.

51 A német kifejezésnek más magyar megfelelőjével is találkozhatunk, mint felszámoló, 
fizetésképtelenségi szakértő, csődgondnok stb.
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Az eljárás megindításáról hivatalból értesíteni kell az érintett földhivatali nyilván-
tartást, a hajók és légi járművek nyilvántartását stb., valamint az adóst nyilvántartó 
hivatalos szerveket.

Amennyiben a fizetésképtelenségi bíróság a fizetésképtelenségi eljárás iránti ké-
relem megalapozottsága tárgyában nem tud döntést hozni, szakértőt bízhat meg annak 
megvizsgálására, hogy indokolt-e a fizetésképtelenségi eljárás elindítása.

3.2. A fizetésképtelenség fogalma

Az InsO három fizetésképtelenségi fogalmat különböztet meg, mint felszámolási 
eljárás megnyitására alapot adó tényt:
1. a fizetésképtelenség, 
2. a fenyegető fizetésképtelenség (gazdálkodó szervezetek esetében), és 
3. a túlzott eladósodás (Überschuldung) gazdálkodó szervezetek esetében.

Az InsO 17. § (1) bekezdése általános érvénnyel rögzíti, hogy a fizetésképtelenségi 
eljárás megnyitására alapot adó ok a fizetésképtelenség. A (2) bekezdés szerint, az adós 
fizetésképtelen, ha nem tudja teljesíteni a fizetési kötelezettségeit. A fizetésképtelenség 
általában fennáll, amikor az adós beszüntette kifizetéseit.

Az InsO 18. § határozza meg, hogy mi az ún. fenyegető fizetésképtelenség, amely 
esetében az adós kérheti az eljárás megindítását. Fenyegető fizetésképtelenség akkor 
áll fenn, ha az adós az esedékes tartozásait előreláthatólag nem fogja tudni teljesíteni. 

Az InsO 19. § szerint túlzott eladósodás miatt a jogi személyek kezdeményezhetnek 
fizetésképtelenségi eljárást. Túlzott eladósodás52 akkor áll fenn, ha az adós meglévő 
eszközei már nem fedezik a fennálló kötelezettségeket, kivéve, ha a vállalkozás fenn-
tartása nagymértékben valószínűsíthető. 

A kérelem indokolt, ha a nevesített három fizetésképtelenség valamelyike fennáll 
és az adós vagyona fedezi az eljárási költségeket. A 26. § (1) bekezdés alapján, a fi-
zetésképtelenségi bíróság a fizetésképtelenségi eljárás iránti kérelmet elutasítja, ha az 
adós vagyona még az eljárás költségeinek fedezésére sem elegendő.

52 A túlzott eladósodást egy számviteli mérleg elkészítésével állapítják meg, amelyben az adós 
kötelezettségeit és eszközeit állítják szembe. Az adós eszközeit forgalmi értéken veszik 
figyelembe és nem könyvszerinti értéken. Ezután prognózist kell készíteni az adós tovább-
működésének lehetőségéről. Ha a prognózis pozitív (figyelemmel az adós üzleti kilátásaira 
is), akkor feltételezhető, hogy az adós a közeljövőben stabilizálódik, a túlzott eladósodás 
fizetésképtelenségi oka nem áll fenn, a számvitel-technikai túlzott eladósodottság ellenére. 
Ha a prognózis a sikeres továbbműködésre negatív, akkor megalapozott a felszámolás.
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3.3. Az adós ideiglenes igazgatása

Az InsO 21. § szabályozza a megelőző, ideiglenes intézkedések rendjét.53 A fizetésképtelenségi 
bíróság minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza 
az adós pénzügyi helyzetének a hitelezők számára kedvezőtlen változását a kérelemre 
vonatkozó határozat meghozataláig. Ezen intézkedésekkel szemben az adósnak fellebbe-
zési joga van. A bíróság kinevez egy ideiglenes fizetésképtelenségi felügyelőt, a kirendel 
egy ideiglenes hitelezői bizottságot. Ennek tagjai lehetnek azon hitelezők is, akik csak 
az eljárás megnyitásával egyidejűleg válnak hitelezővé, azaz válik lejárttá követelésük. 
Az ideiglenes hitelezői bizottság felállítása a törvény által meghatározott esetekben 
kötelező (ez függ az adós vállalkozási tevékenységének nagyságától és foglalkoztatottak 
számától, InsO 22a. §). Az ideiglenes hitelezők bizottságának felállítását kérheti az adós, 
az ideiglenes fizetésképtelenségi felügyelő és bármely hitelező (kérelemre létrehozott 
hitelezői bizottság). Ha az ideiglenes hitelezői bizottság felállítása nem volt kötelező, 
annak felállítását nem kérték, a fizetésképtelenségi bíróság belátása szerint dönthet az 
ideiglenes hitelezői bizottság létrehozásáról (opcionális hitelező bizottság). 

Az ideiglenes hitelező bizottság az ideiglenes fizetésképtelenségi felügyelő tevé-
kenységét segíti és ellenőrzi. Az ideiglenes hitelezői bizottságra a fizetésképtelenségi 
eljárás elrendelése után létrehozott hitelezői bizottság jogállására vonatkozó rendel-
kezéseket kell alkalmazni.54

Az adós csak az ideiglenes fizetésképtelenségi felügyelő jóváhagyásával köthet 
jogügyleteket, tehet jognyilatkozatokat. Az adós elleni végrehajtási eljárások felfüg-
gesztésre kerülnek.

53 Az ideiglenes intézkedések, és az ideiglenes fizetésképtelenségi felügyelő azt biztosítja, hogy 
a vállalkozás folytathassa szokásos üzleti tevékenységét addig, amíg a bíróság nem dönt a 
fizetésképtelenségi eljárás megindításáról. Ez az időszak hetekig, akár hónapokig is tarthat. 
A vállalkozás tevékenységének teljes, vagy részleges felfüggesztése jelentősen beavatkozna 
az adós jogaiba, megfosztaná az eredeti üzleti tevékenység folytatásának lehetőségétől olyan 
időpontban, amikor még a fizetésképtelenség fennállását sem állapították meg. 

 A hitelezők védelmében ideiglenes intézkedésként lehet erős jogokkal bíró ideiglenes fizetés-
képtelenségi felügyelőt kirendelni, amikor a felügyelő kapja meg az adós vagyona feletti rendel-
kezést és irányítást, az adós az önálló ügyintézés általános tilalma alatt áll. Másik lehetőség, az 
ún. gyengébb fizetésképtelenségi felügyelő kijelölése, ekkor az adós nem áll általános tilalom 
alatt, ekkor a bíróságnak meg kell határoznia a fizetésképtelenségi felügyelő konkrét feladatait. 

 https://kanzlei-nickert.de/dienstleistungen/recht/insolvenzrecht/ablauf-eines-insolven-
zverfahrens letöltés: 2018.06.11.

54 Az ideiglenes hitelezői bizottság felállításával a jogalkotó figyelembe vette azt a tényt, hogy 
a vállalkozás folytatása sikerességének megalapozása gyakran a fizetésképtelenségi eljárás 
iránti kérelem benyújtását követő első hetekben történik. Az új szabályozás jogalapot te-
remtett a már kibontakozott azon gyakorlathoz, amely a fizetésképtelenségi törvény re-
formja előtt általánossá vált, hogy ideiglenes hitelezői bizottságokat alakítottak azért, hogy 
növeljék a hitelezők befolyását és együttműködését.
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3.4. A fizetésképtelenségi vagyon. A hitelezők besorolása (InsO 35-55. §§). 

Az InsO 35. §-a meghatározza a fizetésképtelenségi vagyon fogalmát: ide tartozik mindaz 
a vagyon, amely a felszámolás megnyitásakor az adós tulajdonát képezi, továbbá az 
a vagyon is, amelyet az eljárás során szerez meg. A fizetésképtelenségi vagyon a fize-
tésképtelenségi hitelezők kielégítését szolgálja. Az InsO 38. § szerint, fizetésképtelenségi 
hitelező (Insolvenzgläubiger) az, akinek megalapozott követelése van az adóssal szemben 
a fizetésképtelenségi eljárás elrendelésekor. Az InsO a fizetésképtelenségi hitelezőktől 
elkülöníti az ún. alsóbbrendű (Nachrangige Insolvenzgläubiger) hitelezőket, ezek a következő 
követelések jogosultjai: a felszámolás elrendelésekor már futó ügyleti kamatok, kése-
delmi kamatok; a hitelező eljárásban való részvételével felmerülő költségek; pénzbün-
tetések, pénzbírság, rendbírság; az adós ingyenes teljesítésére irányuló követelés; a tagi 
kölcsön visszatérítése. Az InsO külön elnevezéssel illeti a fizetésképtelenségi vagyon 
őrzésével, fenntartásával, értékesítésével, a fizetésképtelenségi eljárással kapcsolatos 
hitelezői igényeket (Massegläubiger), amelyeket felmerülésükkor kell kielégíteni.

A pénzben ki nem fejezhető vagy meg nem határozható mértékű követeléseket 
olyan összegben lehet érvényesíteni, amilyen becsértékkel az eljárás megnyitásakor 
rendelkeznek. 

Az InsO megkülönbözteti az ún. különálló hitelezőket, akik valamilyen biztosítékkal 
rendelkeznek követelésük erejéig, pl. zálogjogosultak, óvadékkal rendelkezők, akiket 
visszatartási jog illet meg egy dologra nézve stb.  

A fizetésképtelenségi vagyonból esedékességükkor ki kell elégíteni az eljárással 
kapcsolatban felmerülő költségeket: pl. az eljárási (bírósági/per) költség, az ideiglenes 
fizetésképtelenségi felügyelő, valamint a hitelezői gyűlés megelőlegezett díja és kiadásai.

A fizetésképtelenségi vagyonnal kapcsolatos egyéb kiadások, költségek: a fizetés-
képtelenségi felügyelő tevékenységével, a vagyon felügyeletével, értékesítésével és fel-
osztásával összefüggő költségek, amelyek nem tartoznak az eljárási költségek körébe, 
továbbá a szerződések felmondásával, megszüntetésével felmerülő hitelezői igények stb.

3.5. A fizetésképtelenségi felügyelő. A hitelezők intézményei (InsO 56-79. §§)

Fizetésképtelenségi felügyelőnek az adott esetre alkalmas, ügyvitelben jártas és a 
hitelezőktől és az adóstól független, természetes személyt kell választani. A függet-
lenséget nem érinti, hogy a konkrét személyt az adós vagy egy hitelező javasolja, 
vagy a konkrét személy az adósnak még az eljárást megindító kérelem beadása előtt 
tanácsot adott a fizetésképtelenséggel kapcsolatban.

A fizetésképtelenségi felügyelő a bíróságtól kapja kinevezését, amelyről írásos 
igazolást kap. Megbízatásának megszűnésekor az igazolást a fizetésképtelenségi bí-
róságnak visszaadja.
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A fizetésképtelenségi felügyelő kijelölése előtt az ideiglenes hitelezői bizottság 
követelményeket határozhat meg a felügyelő személyét illetően, amit a bíróságnak 
kötelező figyelembe venni.55

A fizetésképtelenségi felügyelő a fizetésképtelenségi bíróság felügyelete alatt áll. A 
bíróság bármikor kérhet tőle felvilágosítást vagy jelentést a fizetésképtelenségi eljárás 
állásáról, az adós helyzetéről, a felügyelő tevékenységéről. A fizetésképtelenségi bíróság 
a fizetésképtelenségi felügyelőt jelentős okból felmentheti tisztségéből. A felmentés 
történhet hivatalból, vagy a felügyelő, a hitelezői bizottság, illetve a hitelezői gyűlés 
kérelmére. A bíróság döntése előtt a felügyelőt meg kell hallgatni. A felmentéssel 
szemben a felügyelő panasszal élhet.

A fizetésképtelenségi felügyelőt kártérítési felelősség terheli minden résztvevő fél 
irányában, ha felróhatóan nem teljesíti az InsO által meghatározott kötelezettségeit. 
Egy tisztességes és hozzáértő fizetésképtelenségi felügyelő gondosságával kell eljárnia.

A fizetésképtelenségi bíróság határozza meg a fizetésképtelenségi felügyelő díja-
zását és megtérítendő költségeit a díjazási rendelet alapján.56

Az első hitelezői gyűlést megelőzően a bíróság ún. hitelezői bizottságot állíthat fel, 
amelynek tagjait a bíróság rendeli ki. A hitelezői bizottságba a biztosítékkal rendel-

55 Az InsO 56. § és 56a. § új szabályával a jogalkotó megerősítette a hitelezők jogát a fize-
tésképtelenségi felügyelő kiválasztásában. Az InsO 56. § (1) bekezdése már nem zárja ki, 
hogy a fizetésképtelenségi felügyelő a fizetésképtelenségi eljárásban résztvevő fél legyen. 
Ennek következtében, a likviditási krízis idején igénybe vett tanácsadó is lehet fizetéskép-
telenségi felügyelő. http://www.nortonrosefulbright.com/wissen/publications/64023/
das-neue-insolvenzrecht-nach-der-insolvenzrechtsreform-gesetz-zur-weiteren-erleichte-
rung-der-sanierung-von-u letöltés: 2018.06.07.

56 A díjrendelet, Insolvenzrechtliche Vergütungsverordnung (InsVV) szerint, a fizetésképtel-
enségi felügyelő tiszteletdíjának számítási alapja a fizetésképtelenségi vagyon, amelynek 
értékét a záróbeszámoló tartalmazza. Amennyiben a fizetésképtelenségi eljárás megszün-
tetésre kerül, a díj a fizetésképtelenségi vagyonnak az eljárás megszűnéskori becsült értéke 
alapján kerül meghatározásra.

 A fizetésképtelenségi felügyelő általában: a fizetésképtelenségi vagyontömeg első 25.000 
eurója után 40%, ezen felüli összegtől 50.000 euróig 25%, ezen felüli összegtől 250.000 
euróig 7%, ezen felüli összegtől 500.000 euróig 3%, ezen felüli összegtől 25.000.000 euróig 
2%, ezen felüli összegtől 50.000.000 euróig 1%, az ezen felüli összeg tekintetében 0,5%-ot 
kap díjazásként. A díj a fizetésképtelenségi felügyelő általános üzleti költségeit is fedezi.

 A díjrendelet (3. §) lehetővé teszi az alapdíjon felüli díj fizetését, ha például a fizetésképtelenségi 
felügyelő különös erőfeszítést fejtett ki a fizetésképtelenségi vagyon növelése érdekében, és az 
eredményes volt, de az erőfeszítés nem áll arányban a bevétellel, a fizetésképtelenségi felügyelő 
folytatta az adós gazdálkodását, vagy üzemeltette annak ingatlanait, munkajogi kérdéseket ol-
dott meg kedvező eredménnyel, fizetőképesség helyreállítását célzó tervet dolgozott ki stb.

 A fizetésképtelenségi felügyelő díjazása csökkenthető is, ha pl. ideiglenes fizetésképtelensé-
gi felügyelő volt kirendelve, és a csődvagyont már jelentős mértékben értékesítették, vagy 
ha a fizetésképtelenségi eljárás idő előtt véget ért, a fizetésképtelenségi felügyelő tevékeny-
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kező hitelezők, a legnagyobb követelésekkel rendelkező hitelezők és a „kishitelezők” 
(Kleingläubiger) képviselőjét, valamint egy munkavállalói képviselőt kell kirendelni. 
A hitelezői bizottságnak olyan személy is tagja lehet, aki nem hitelező. A hitelezők 
gyűlésének joga van arról dönteni, hogy szükséges-e a hitelezői bizottság, ha a fenn-
tartása mellett dönt, akkor joga van a bíróság által kirendelt tagokat lecserélni, újabb 
tagokkal a bizottságot kiegészíteni.

A hitelezői bizottság tagjai a fizetésképtelenségi felügyelőt a tevékenysége során 
támogatják és ellenőrzik. A hitelezői bizottság tájékozódhat az adós üzleti tevé-
kenységének menetéről, betekinthet az üzleti könyvekbe, egyéb dokumentumokba, 
ellenőrizheti a pénzforgalmat és készpénzállományt.

A fizetésképtelenségi bíróság a hitelezői bizottság tagját jelentős okból felmentheti 
tisztségéből. A felmentés történhet hivatalból vagy a hitelezői bizottság tagjának vagy 
a hitelezői gyűlésnek a kérelmére. A bíróság döntése előtt meghallgatja az érintett 
tagot, aki a döntéssel szemben panasszal élhet.

A hitelezői bizottság tagjainak kártérítési felelőssége áll fen a képviselt hitelezők 
felé, ha felróhatóan nem teljesítik az InsO által előírt kötelezettségeiket.

A hitelezői bizottság tagjai díjazásban részesülnek és felmerült költségeik megté-
rítését is igényelhetik a díjrendelet alapján.57

sége az eljárás befejezése előtt véget ért, az ügyvezetés csak csekély mértékben támaszko-
dott a fizetésképtelenségi felügyelőre stb.

 Az alapdíj magába foglalja a felügyelő irodaköltségét, ideértve a munkavállalóinak fizetését, 
és a fizetésképtelenségi eljárással felmerült költségeit. Ez nem érinti a fizetésképtelensé-
gi felügyelő azon jogát, hogy megbízási vagy munkaszerződéseket kössön meghatározott 
adminisztratív feladatok ellátásához és ennek méltányos díját felszámolja. A díjazás a fele-
lősségbiztosítás költségeit is fedezi. Ha azonban az ügy ellátásának különleges felelősségi 
kockázata van, a megfelelő kiegészítő biztosítás költségeit külön költségként számolhatja el 
a fizetésképtelenségi felügyelő.

 A díjrendelet 5. §-a alapján a fizetésképtelenségi felügyelő kiegészítő hozzájárulást kaphat 
a dologi kiadásaihoz, ha ügyvédként látja el a fizetésképtelenségi felügyelői feladatot, de 
tevékenysége túllépi a fizetésképtelenségi felügyelői feladatokat, az már ügyvédi tevékeny-
ségnek minősül. Ebben az esetben, az igazolt ügyvédi tevékenység díját kaphatja az ügy-
védi díjszabás szerint. Ugyanígy kaphat kiegészítést akkor, ha tevékenységének ellátáshoz 
szüksége van adótanácsadóra, könyvvizsgálóra vagy más külső, különleges szakértelemmel 
rendelkező szakemberre.

 A díjrendelet 6. § alapján a fizetésképtelenségi felügyelő külön díjazásra jogosult, ha a fize-
tésképtelenségi terv (reorganizáció) végrehajtását ő felügyeli. A díjazást ésszerű mérlegelés 
alapján kell meghatározni, figyelembe véve a tevékenység terjedelmét.

 A fizetésképtelenségi felügyelő választhat átalánydíjat is (nem kell költségeit igazolni), ami 
azonban maximum az általános díj 30%-a. A fizetésképtelenségi felügyelő a bíróság enge-
délyével előleget vehet fel, ha tevékenységének hossza a 6 hónapot meghaladja, vagy ha 
különlegesen magas költségigénye van az eljárásnak.

57 A díjrendelet (InsVV) 17. § alapján a hitelezői bizottság tagjainak díjazása óránként 35 
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A hitelezők gyűlését a fizetésképtelenségi bíróság hívja össze. Részvételre jogosult 
minden biztosítékkal rendelkező hitelező, minden fizetésképtelenségi hitelező, a fi-
zetésképtelenségi felügyelő, a hitelezői bizottság tagjai és az adós. A hitelezői gyűlést 
a fizetésképtelenségi bíróság vezeti. A hitelezői gyűlés döntéshozatalához az összes 
követelés több mint felét képviselő hitelező hozzájáruló szavazata szükséges. 

A fizetésképtelenségi felügyelő beszámolását követően és alapján a hitelezők 
gyűlése dönt arról, hogy az adós tevékenységét tovább lehet-e folytatni, vagy azt meg 
kell szüntetni. A hitelezők gyűlése felkérheti a fizetésképtelenségi felügyelőt, hogy 
készítsen fizetőképesség helyreállítását célzó tervet. 

3.6. A fizetésképtelenségi eljárás megindításának joghatásai (InsO 80-102. §§)

A fizetésképtelenségi eljárás megindításával az adósnak a fizetésképtelenségi vagyon 
feletti kezelési és rendelkezési joga a fizetésképtelenségi felügyelőre száll át. A fizetés-
képtelenségi eljárás megindítását követően az adósnak a fizetésképtelenségi vagyonba 
tartozó vagyontárggyal való minden rendelkezése semmis. 

Az adós köteles a fizetésképtelenségi bírósággal, a fizetésképtelenségi felügyelő-
vel, a hitelezői bizottsággal együttműködni és az eljárást érintően minden szükséges 
tájékoztatást megadni. 

Az adós köteles a fizetésképtelenségi felügyelő feladatainak teljesítését elősegíteni, 
támogatni. Az adós köteles a bíróság utasítására bármikor rendelkezésre állni, tájé-
koztatási és együttműködési kötelezettségét teljesíteni. Minden olyan magatartástól 
tartózkodnia kell, amely e kötelezettségeinek teljesítését akadályozná.58

Ha a valóságnak megfelelő nyilatkozat tétele válik szükségessé, akkor a fizetéskép-
telenségi bíróság elrendeli, hogy az adós képviselője eskü alatt mondja jegyzőkönyvbe, 
hogy a megkövetelt tájékoztatást legjobb tudása és lelkiismerete szerint és teljeskörűen 
adta meg. A bíróság elővezettetheti és a meghallgatás után őrizetbe vetetheti az adós 
képviselőjét, ha
• az adós megtagadja a tájékoztatás megadását, az esküvel való megerősítést vagy 

a felügyelő feladatainak teljesítése érdekében való együttműködést,
• az adós mindezek alól kivonja magát, különösen, ha megszökik az intézményből,
• a tájékoztatási és együttműködési kötelezettség teljesítését akadályozó magatar-

tások elkerülése érdekében szükséges. 

és 95 euró között mozog. Az óradíj megállapításakor figyelembe kell venni különösen a 
tevékenység hatókörét. Az ideiglenes hitelezői bizottság tagjainak díja 300 eurós egyszeri 
kifizetést jelent. 

58 Ezek a szabályok azokra is vonatkoznak, akiknek a fizetésképtelenségi kérelem benyújtását 
megelőző két éven belül szűnt meg a képviseletre alapot adó státusuk (vezető állású munk-
avállalók, tagok, vezető tisztségviselők).
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Az adós hitelezők érdekeit sértő jogcselekményeinek felderítése és megakadályozása 
érdekében, a fizetésképtelenségi bíróság a felügyelő kérelmére vagy hivatalból el-
rendelheti, hogy az adós meghatározott vagy valamennyi postai küldeményét ne az 
adósnak kézbesítsék, hanem irányítsák át azokat a fizetésképtelenségi felügyelőnek, 
aki jogosult ezek felbontására. 

3.7. A jogügyletek teljesítése. Együttműködés az üzemi tanáccsal (InsO 103-128. §§)

Az InsO egyes szerződéseket külön is nevesítve biztosítja a fizetésképtelenségi 
felügyelőnek az adós által megkötött szerződések felmondását, illetve teljesítés hi-
ányban, az attól való elállást. A másik fél az így keletkezett kárát fizetésképtelenségi 
hitelezőként követelheti. 

Az InsO több rendelkezést tartalmaz az üzemi tanáccsal kötött megállapodás 
fenntarthatóságát, és a munkavállalók helyzetének rendezését illetően.

3.8. Az adós jogügyleteinek megtámadása.

Az InsO 129. § alapján a fizetésképtelenségi felügyelő megtámadhatja mindazon 
jogcselekményeket, mulasztásokat, amelyekre a fizetésképtelenségi eljárás elrendelését 
megelőzően került sor, amennyiben azok a hitelezőket megkárosították.

Megtámadható az olyan jogcselekmény (Rechtshandlung), amely a hitelezőnek bizto-
sítékot adott, vagy a kielégítést, 
• ha erre a fizetésképtelenség megnyitását megelőző 3 hónapban került sor, ha 

ebben az időben az adós fizetésképtelen volt és a hitelező tudott a fizetésképte-
lenségről, vagy 

• erre a fizetésképtelenségi kérelem benyújtását követően került sor és a hitelező 
tudott a fizetésképtelenségről, vagy a kérelem benyújtásáról.

Az InsO 131. § alapján az előbbihez hasonlóan megtámadhatók azok a jogcselekmények, 
amelyek a hitelezőnek idő előtti kielégítést biztosítottak, vagy nem abban a formában 
történt a kielégítés, mint amit az alapügylet tartalmazott stb.

Az InsO 132. § alapján az adós azon jogügyletei (Rechtsgeschäft) támadhatók meg, 
amelyek a hitelezőket megkárosították, ha erre a fizetésképtelenség megnyitását 
megelőző 3 hónapban került sor, és ebben az időben az adós fizetésképtelen volt, 
valamint a másik fél tudott a fizetésképtelenségről, vagy erre a fizetésképtelenségi 
kérelem benyújtását követően került sor és a másik fél tudott a fizetésképtelenségről, 
vagy a nyitási kérelemről.

Megtámadható az olyan jogcselekmény, amelyet az adós a fizetésképtelenségi el-
járás megindításának kérelmezését megelőző tíz évben, illetve a kérelem benyújtását 
követően eszközölt, amennyiben az a hitelezők megkárosításának szándékával történt, 
ha a másik fél a cselekmény időpontjában az adós szándékáról tudott. Ez a tudás 
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akkor vélelmezhető, ha a másik fél tudta, hogy az adóst fizetésképtelenség fenyegeti, 
és a cselekmény megkárosítja a hitelezőket.59

Amennyiben ez a jogcselekmény biztosíték adására, vagy kielégítésre irányult, 
akkor a megtámadásnak négy évre visszamenőleg van helye.

Az InsO 134. § szerint megtámadhatók az adós általi ingyenes juttatások, hacsak 
ezek nem korábbiak, mint a csődkérelem benyújtását megelőző négy év. A csekély 
jelentőségű alkalmi ajándékok nem támadhatóak meg.

Az InsO 135. § a részvényesi, vagy tagi kölcsön visszafizetésének megtámadását 
biztosítja. 

Az InsO 143. § alapján, sikeres megtámadás estén a vagyon visszakerül a fizetés-
képtelenségi vagyonba.

3.9. A csődvagyon kezelése és értékesítése (InsO 148-173. §§)

A fizetésképtelenségi eljárás megindítását követően a fizetésképtelenségi felügyelőnek 
azonnal birtokba és kezelésbe kell vennie a fizetésképtelenségi vagyont.

A hitelezői bizottság meghatározhatja, hogy a pénzeszközöket, értékpapírokat 
miként helyezzék letétbe, illetve fektessék be. Ennek hiányában a bíróság dönt.

A fizetésképtelenségi felügyelőnek a fizetésképtelenségi vagyonba tartozó egyes 
vagyontárgyakról jegyzéket (nyilvántartást) kell készítenie. Minden vagyontárgy ér-
tékét meg kell határoznia. Ha az érték függ attól, hogy a vállalkozási tevékenységet 
folytatják, vagy sem, akkor mindkét értéket fel kell tüntetni. Szükség szerint szakértő 
is igénybe vehető. A jegyzék elkészítése kivételesen mellőzhető.

A felügyelőnek a hitelezőkről is jegyzéket kell készítenie, akik az adós könyveiből 
vagy gazdasági irataiból, más adatokból kitűnően, illetve követelésük bejelentése 
folytán, valamint más módon váltak ismertté. A jegyzékben az elkülönített kielégí-
tésre jogosult és az egyes kielégítési kategóriákba tartozó hitelezőket külön-külön kell 
felsorolni. Fel kell tüntetni a követelés jogcímét és a követelés összegét. A beszámítás 
lehetőségét is meg kell jelölni.

A felügyelőnek az eljárás megindításakor jelentést kell készítenie, amelyben a fize-
tésképtelenségi vagyonba tartozó vagyontárgyakat és az adós kötelezettségeit egymással 
szembeállítva kell feltüntetnie. Ezt követően a felügyelő vagy a hitelező kérelmére a 
bíróság az adatok valódiságának eskü alatti megerősítésére utasíthatja az adóst.

A vagyonjegyzékbe, a hitelezők jegyzékébe és a jelentésbe az érintettek betekinthetnek.
Az adós kereskedelmi és adójogi kötelezettségeit (könyvvezetés, számlaadás) az 

eljárás nem érinti, azonban a fizetésképtelenségi vagyonra vonatkozóan azokat a 
felügyelőnek kell teljesítenie. Az eljárás megindításával új üzleti év kezdődik.

59 A jogügyletek megtámadásához vezetői hitelezői „közreműködést” illetően komoly jogg-
yakorlati vita bontakozott ki, ennek hatására módosították 2017-ben az InSo-t.

 http://www.paschen.cc/top-themen/reform-der-insolvenzanfechtung/ 
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A beszámolási időszak alatt a hitelezői bizottság dönt az adós vállalkozási tevé-
kenységének folytatásáról, illetve befejezéséről. A bizottság kérheti a felügyelőtől 
fizetésképtelenségi terv kidolgozását.

A beszámolást követően a fizetésképtelenségi felügyelő haladéktalanul köteles a 
fizetésképtelenségi vagyont értékesíteni.

A fizetésképtelenségi felügyelőnek kérnie kell a hitelezői bizottság hozzájárulását, 
ha olyan jogcselekményt szeretne végrehajtani, amely jelentős hatással van a fizetés-
képtelenségi eljárás eredményére. A hozzájárulás különösen indokolt:
• ha a vállalkozást, vagy árukészletet egészében, vagy az adósnak egy másik vállal-

kozásban fennálló részesedését kívánja elidegeníteni;
• ha kölcsönt kíván felvenni, amely a fizetésképtelenségi vagyont rendkívüli mér-

tékben terhelné;
• ha jelentős pertárgyértékű jogvitát kell megindítani, vagy egy ilyen elkerülése 

érdekében szerződést kell kötni.

Az értékesítést megelőzően a felügyelőnek tájékoztatnia kell a hitelezőket az értéke-
sítés módjáról. Lehetőséget kell adnia számukra arra, hogy egy héten belül javaslatot 
tegyenek a vagyontárgy kedvezőbb feltételek melletti értékesítésére. Javaslat esetén a 
hitelezőnek meg kell győződnie az alternatíváról. Arra is van lehetőség, hogy a hitelező 
vegye át a vagyontárgyat követelése fejében és annak erejéig.

3.10. A hitelezők kielégítése, az eljárás befejezése és megszüntetése (InsO 174-216. §§)

A hitelezőknek írásban kell bejelenteniük követeléseiket a fizetésképtelenségi felügye-
lőnek, mellékelni kell a követelés alapjául szolgáló okiratot is. Elő kell adni a követelés 
jogalapját és összegszerűségét. A bejelentés elektronikusan is intézhető, ha a fizetés-
képtelenségi felügyelő a dokumentumok elektronikus továbbításához hozzájárult.

A fizetésképtelenségi felügyelőnek táblázatba (rangsor) kell rendeznie a bejelentett 
követeléseket. A táblázat megtekintését biztosítani kell a bíróság irodájában. A beje-
lentési határidőt követően kerül sor a követelések vizsgálatára összegszerűségük és 
rangsoruk tekintetében. A felügyelő, az adós vagy egy hitelező által vitatott követelést 
külön meg kell vizsgáni.

A vizsgálati időszakban azokat a követeléseket is meg kell vizsgálni, amelyeket a be-
jelentésre nyitva álló határidő elteltét követően jelentettek be. Ha a követelést a vizsgálati 
idő után jelentették be, akkor a bíróság a késlekedő költségére elrendelhet külön vizsgá-
latot. A bejelentések utólagos módosítására e szabályokat megfelelően kell alkalmazni.

Egy követelést akkor lehet megállapítottnak tekinteni, ha az ellen a vizsgálati 
eljárásban nem emel kifogást sem a felügyelő, sem másik hitelező, vagy a kifogást a 
bíróság elutasította. Az adós kifogása nem akadálya a megállapításnak.
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Ha hitelező nem kap visszajelzést a fizetésképtelenségi felügyelőtől miután a kö-
vetelését megfelelő időben benyújtotta, az azt jelenti, hogy igényét nyilvántartásba 
vették és besorolták a kielégítési tábla szerint. E körben érvényesül az az elv: „A hír 
nem jó hír.” 

A bíróság minden követelést bejegyez a hitelezői táblába, miután annak összeg-
szerűségét és ranghelyét megállapították, illetve azt is bejegyzi, ha kifogást emeltek. 
Az adós kifogását szintén. A táblázatba való bejegyzés a megállapított követelések 
vonatkozásában jogerős ítélet hatályú a felügyelővel és valamennyi hitelezővel szem-
ben egyaránt.

Ha egy követelést a fizetésképtelenségi felügyelő vagy egy hitelező vitássá teszi, 
akkor az érintett hitelezőnek kell a vitató féllel szemben a megállapítást kezdemé-
nyezni. A megállapítással szemben jogorvoslatnak van helye, amelyre az a bíróság 
kizárólagosan illetékes, amelynél az eljárás folyamatban van. 

A hitelezők kielégítése csak a vizsgálati időszak elteltét követően kezdődhet meg. 
A fizetésképtelenségi vagyon felosztása akkor indulhat meg, ha elegendő készpénz áll 
rendelkezésre ehhez. A vagyonfelosztást a fizetésképtelenségi felügyelő foganatosítja. 
Minden intézkedése előtt kérnie kell a hitelezői bizottság hozzájárulását. Minden felosz-
tás előtt a felügyelőnek jegyzéket kell készítenie azokról a követelésekről, amelyekre a 
felosztáskor figyelemmel kell lenni. A felügyelő közli a bírósággal a követelések összegét 
és a felosztáshoz rendelkezésre álló összeget. A hitelezői bizottság dönt a felügyelő 
javaslatára a kifizetendő hányadról. Hitelezői bizottság hiányában a felügyelő dönt.

A zárófelosztás a bíróság engedélyével történhet meg, a záró hitelezői gyűlés 
megtartását követően. Ennek alkalmával tárgyalják meg a felügyelő zárszámadását, 
a vagyonfelosztással kapcsolatos észrevételeket, és a nem értékesíthető vagyonele-
mekről is döntenek.

A hitelezők kielégítését követően fennmaradó vagyont az adósnak kell átadni. Ha 
az adós nem természetes személy, akkor azt a tagok között kell szétosztani.

Amint lezárult a zárófelosztás, a bíróság dönt az eljárás megszüntetéséről. A ha-
tározatot közzé kell tenni.

Azok a hitelezők, akiknek az igénye a fizetésképtelenségi felügyelő számára a 
vagyonfelosztási javaslat elkészítését követően, illetve a zárófelosztást követően vált 
ismertté, csak a fennmaradó vagyonból követelhetnek kielégítést.

A követelések kielégítésének rendje:
Első helyen a fizetésképtelenségi eljárás költségeit, ezen belül a felmerült bírósági 

költségeket, valamint a fizetésképtelenségi felügyelő, hitelezői bizottság díját kell 
kifizetni.

Második helyen a fizetésképtelenségi vagyon megőrzésével, biztosításával, fenn-
tartásával, értékesítésével felmerült költségeket kell megfizetni.

Harmadik helyen a fizetésképtelenségi hitelezők követeléseinek kielégítése áll.
Negyedik helyen az alárendelt hitelezői követelések állnak.
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Ha az eljárás megindítását követően derül ki, hogy a fizetésképtelenségi vagyon 
még az eljárás költségeit sem fedezi, akkor a bíróság megszünteti az eljárást. 

Az eljárást az adós kérelmére meg kell szüntetni, ha a megindítás oka (fizetéskép-
telenség) utóbb már igazoltan nem áll fenn. 

Az eljárást az adós kérelmére meg kell szüntetni, ha ehhez az igénybejelentési idő-
szak alatt valamennyi olyan hitelező hozzájárulását beszerzi, aki igényét bejelentette. 
A megszüntetéssel az adós visszaszerzi a vagyon feletti rendelkezési jogát.

3.11. A fizetésképtelenségi terv (InsO 217-269. §§)

Az InsO 218. § alapján a fizetésképtelenségi tervet az adós, vagy a fizetésképtelenségi 
felügyelő készítheti és nyújthatja be a bírósághoz. Az adós a fizetésképtelenségi tervet 
a fizetésképtelenségi eljárás iránti kérelemmel együtt is benyújthatja. Amennyiben a 
hitelezők gyűlése bízta meg a fizetésképtelenségi felügyelőt a fizetésképtelenségi terv 
kidolgozásával, azt ésszerű (megfelelő) időn belül be kell benyújtani a bírósághoz. 

Ha a tervet a fizetésképtelenségi felügyelő készíti, ahhoz a hitelezői bizottság, az 
üzemi tanács, a vezető állású munkavállalók szóvivője, és az adós is tanácsot adhat.

A fizetésképtelenségi terv két részből áll, egy helyzetábrázoló részből és egy átala-
kítási tervet tartalmazó részből, amelyhez a törvényben meghatározott mellékleteket 
kell csatolni.

A fizetésképtelenségi terv helyzetábrázoló része ismerteti az adós vagyoni helyzetét 
és azt mutatja be, hogy a fizetésképtelenségi eljárás megnyitása után milyen intézke-
déseket tettek vagy kell még tenni annak érdekében, hogy megalapozzák a hitelezők 
igényeinek megfelelő rendezését. 

A fizetésképtelenségi terv átalakítási része tartalmazza az adós újjászervezését, 
illetve az adós hitelezőknek tett javaslatait.

A tervben az érintettekből különböző csoportokat kell képezni: biztosítékkel rendelkező 
hitelezők csoportját, a fizetésképtelenségi hitelezők csoportját, azon alárendelt hitelezők 
csoportját, akik a törvény szerint nem engedhetik el követelésüket és azon érintett sze-
mélyek csoportját, akiknek a tulajdonosi jogai, vagy tagsági jogai a tervben szerepelnek.

A fizetésképtelenségi tervben fel kell tüntetni a hitelezői követelések csökkentésé-
nek mértékét, a halasztott teljesítések időpontját, az adós által felkínált biztosítékokat, 
vagy azokat az egyéb intézkedéseket, amelyek a hitelezők érdekeit szolgálják. A fize-
tésképtelenségi terv fő szabály szerint nem érinti az adós tulajdonosainak, tagjainak 
jogait, kivéve, ha a terv másként rendelkezik. 

A fizetésképtelenségi tervben lehetőség van arra, hogy a hitelezők követeléseiket 
átkonvertálják tagsági jogra vagy tulajdonosi jogra. A terv rendelkezhet tőkeemelésről, 
vagyonpótlásról stb.60 A terv bármely olyan megoldást tartalmazhat, amely a társasági 
jogban megengedett.

60 A joggyakorlatban elterjedt ún. „Ellenőrzési záradék” szerint, a másik fél jogosult felmon-
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Ha a hitelezői követeléseket az adós vagy egy harmadik fél által folytatott üzleti 
tevékenységből származó bevételből kell majd kielégíteni, a tervhez csatolni kell egy 
olyan mérleget, amely bemutatja a terv hatálybalépésekor meglévő eszközöket és 
forrásokat. Ezentúl, számolni kell azokkal a kiadásokkal és bevételekkel, amelyek 
várhatóak a teljesítés időszakában. Figyelembe kell venni azokat a hitelezőket is, 
akik – bár nem jelentették be követeléseiket – tisztában vannak a terv elkészítésével.

A fizetésképtelenségi bíróság hivatalból elutasítja a tervet, ha az formailag, vagy 
tartalmilag nem felel meg a törvény által előírtaknak. A bíróság döntését a terv benyúj-
tását követő két héten belül meg kell hozni. A formailag elfogadott fizetésképtelenségi 
tervet meg kell küldeni:
• a hitelezői bizottságnak, az üzemi tanácsnak és a vezető állású munkavállalók 

képviselőjének, 
• az adósnak, ha a fizetésképtelenségi felügyelő dolgozta ki a tervet, 
• a fizetésképtelenségi felügyelőnek, ha az adós dolgozta ki a tervet.

A bíróság kikéri azon szakmai szervezeteknek is a véleményét (ipari, kereskedelmi, 
kézműves, mezőgazdasági) amelyeknek az adós a tagja. 

A bíróság határidőt állapít meg a vélemények benyújtására, ami nem haladhatja 
meg a két hetet.

A fizetésképtelenségi tervet, mellékleteit és a kapott észrevételeket az érintettek be-
tekintése céljából a bírósági irodában letétbe kell helyezni. A fizetésképtelenségi bíróság 
kitűzi a fizetésképtelenségi terv megvitatásának és az arról való szavazásnak az időpontját 
(vita és szavazás időpontja), ami nem lehet több, mint egy hónap. A megvitatásra idézni 
kell az érintett hitelezőket, a fizetésképtelenségi felügyelőt, az adóst, az üzemi tanácsot 
és a vezető állású munkavállalók képviselőjét. Az idézéshez mellékelni kell a terv egy 
példányát vagy lényeges tartalmának összefoglalását. Ha az adós tulajdonosának, vagy 
tagjainak tulajdonosi, vagy tagsági jogai érintettek, akkor őket is idézni kell. 

Az érintettekkel lefolytatott vita alapján a fizetésképtelenségi terv módosítható, 
akár a vita alkalmával is, hogy az közvetlenül megszavazható legyen.

A fizetésképtelenségi bíróság külön határidőt is megállapíthat a fizetésképtelenségi 
tervre vonatkozó szavazásra, ekkor a szavazati jog írásban gyakorolható. 

A fizetésképtelenségi terv elfogadásához valamennyi hitelezői csoport hitelezőinek 
többségi szavazata szükséges, további feltétel, hogy a hozzájáruló hitelezők hitelezői 
követelésének összege meghaladja az összes követelés felét.

Miután a felek jóváhagyták a fizetésképtelenségi tervet, az adós is hozzájárult, 
azt a fizetésképtelenségi bíróságnak is jóvá kell hagynia. A bíróság által jóváhagyott 
fizetésképtelenségi terv mindenkire kötelező, azokra a felekre is, akik ellene szavaztak.

dani a szerződést, ha a részvényesi szerkezet, vagy a tagsági szerkezet bizonyos mértékben 
megváltozik. A szerződő félnek jogában áll a felmondás abban az esetben, ha a másik 
szerződő fél részvényesi struktúrája egy bizonyos százalékban változik. 
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Ha a fizetésképtelenségi tervben a hitelezők követeléseik teljesítésére halasztást 
adtak, vagy azt részlegesen elengedték, akkor a halasztás, vagy elengedés érvényét 
veszti, ha az adós a fizetésképtelenségi terv tejesítésével jelentősen elmarad. Jelentős 
elmaradásról van szó, ha az adós nem fizette ki az esedékessé váló kötelezettséget, 
annak ellenére, hogy a hitelező írásban figyelmeztette őt és legalább kéthetes türelmi 
időt adott számára. 

Ha az adós új fizetésképtelenségi kérelmet nyújt be a fizetésképtelenségi terv teljes 
teljesítését megelőzően, akkor a követelésekre vonatkozó halasztás, illetve hitelezői 
elengedés megszűnik.

A bíróság fizetésképtelenségi tervet jóváhagyó határozatának jogerőssé válását 
követően, a bíróság dönt a fizetésképtelenségi eljárás megszüntetéséről.

A fizetésképtelenségi tervben rendelkezni lehet a terv teljesítésének ellenőrzéséről. 
A fizetésképtelenségi terv ellenőrzésének költségeit az adós viseli a díjrendelet szabályai 
szerint.61 A felügyelet a fizetésképtelenségi felügyelő feladata. Ha a fizetésképtelenségi 
felügyelő azt állapítja meg, hogy a fizetésképtelenségi terv nem teljesül, haladéktalanul 
értesíti a hitelezői bizottságot (ennek hiányban a hitelezőket) és a fizetésképtelenségi 
bíróságot. Ha a fizetésképtelenségi terv végrehajtása ellenőrzésre kerül, ezt a tényt a 
fizetésképtelenségi eljárás megszüntetéséről szóló határozattal együtt közzé kell tenni.

3.12. Az önigazgatás lehetősége (InsO 270-285. §§) 62

Az adósnak engedélyezhető az önigazgatás melletti eljárás egy vagyonfelügyelő (Sachwalters) 
ellenőrzése mellett, amiről a fizetésképtelenségi bíróság dönt. Az önigazgatás alatt a 
fizetésképtelenségi eljárást az általános szabályok szerint kell folytatni, kivéve, ha az 
InsO másként nem rendelkezik. 

Az engedély megadásának feltétele, hogy 
• az adós azt kérte,

61 A díjrendelet (InsVV) szerint, a fizetésképtelenségi felügyelő a fizetésképtelenségi terv 
végrehajtásának ellenőrzéséért 35 euró/óra díjat számolhat fel. A hitelezők gyűlése ettől 
eltérő díjra is köthet megállapodást. 

62 Az önigazgatás fenntartása biztosítja az adós tapasztalatainak érvényesülését a társaság 
számára az eljárás során. Továbbá a módszer kedvezőbb, mivel például egy vagyonfelügye-
lő arányos díjazása alacsonyabb, mint egy hivatásos fizetésképtelenségi felügyelőé. Ezen 
kívül, a jogalkotó az önigazgatás lehetőségének biztosításával ösztönözni kívánta az adós 
fizetőképességének helyreállítását. A kritikusok szerint azonban fennáll a veszély, hogy az 
adós visszaél a nagyobb szabadsággal és azt az eszközök kimentésére használja. Ezen kívül, 
a csőd gyakran az adós részéről felmerülő hibákhoz kapcsolódik, így kétséges, hogy az 
adós sikeres átszervezést tud végrehajtani. Az önigazgatás a gyakorlatban nem érvényesül-
het olyan hatékonyan, mint ahogyan azt a jogalkotó remélte. A szerkezetátalakítandó társa-
ságok még mindig a fizetésképtelenségi eljáráson kívüli szerkezetátalakításra és megújításra 
törekszenek. A fizetésképtelenségi törvény által kínált lehetőségek nem kihasználtak.
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• nincs olyan ismert körülmény, amely arra engedne következtetni, hogy ez az 
intézkedés hátrányt okozna a hitelezőknek. 

A kérelemről szóló határozat meghozatala előtt az ideiglenes hitelezői bizottság részére 
lehetőséget kell adni véleményének kifejtéséhez. Ha a kérelmet az ideiglenes hitelezői 
bizottság támogatja, az intézkedés nem tekinthető a hitelezőkre nézve hátrányosnak. 

Amennyiben az adósnak az önigazgatás iránti igénye nyilvánvalóan reménytelen, 
a bíróság a nyitó eljárás során 
• általános érvénnyel megtiltja az adós vagyona feletti rendelkezési jogát, vagy 
• elrendeli, hogy az adós valamennyi intézkedése csak az ideiglenesen kirendelt 

felügyelő egyetértésével érvényes. 

Az önigazgatás engedélyezése esetén, a fizetésképtelenségi bíróság határidőt szab a 
fizetésképtelenségi terv benyújtására. A határidő nem lehet hosszabb három hónap-
nál. Az adós kérelmére elrendelt önigazgatást nevezi a gyakorlat az ún. védőernyő 
eljárásnak (Schutzschirmverfahren).63

Az adósnak a kérelemmel együtt be kell nyújtania egy szakembertől (fizetés-
képtelenség területén szakértelemmel rendelkező adótanácsadó, ügyvéd, könyvelő, 
közgazdász stb.) származó megalapozott tanúsítványt arra vonatkozóan, hogy bár a 
fenyegető fizetésképtelenség, vagy túladósodás fennáll, de ez nem fizetésképtelenség, 
és az újjászervezés nyilvánvalóan nem reménytelen. 

A határozatban a bíróság kinevezi a vagyonfelügyelőt, aki nem lehet az a személy, 
aki adta a tanúsítványt, mint szakértő. A bíróság csak abban az esetben térhet el az 
adós javaslatától, ha a javasolt személy nyilvánvalóan nem alkalmas a feladatok ellá-
tására; ezt a bíróságnak igazolnia kell. 

A vagyonfelügyelő haladéktalanul értesíti a bíróságot a fizetésképtelenség felme-
rüléséről. A bíróság ekkor az önigazgatásra vonatkozó döntését hatályon kívül helyezi 
és elrendeli a fizetésképtelenségi eljárást. 

A hitelezői gyűlés is dönthet az önigazgatás kéréséről, amit a bíróságnak kötelező 
engedélyeznie, ha azzal az adós egyetért. Ilyen esetben a korábbi fizetésképtelenségi 

63 Az önigazgatásnak van értelme, például abban az esetben, ha külső okok jelentősen felelő-
sek a gazdálkodó szerv válságáért, és annak vezetése továbbra is élvezi az üzleti partnerek 
bizalmát. Az önigazgatás kiváló lehetőség a szerkezetátalakításra, a kisebb külső beavat-
kozás miatt. Az önigazgatás lehetőséget ad a hitelezőknek a gazdálkodó szerv vagyoni 
helyzetének áttekintésére, és ezzel a bizalom megalapozására. Mivel a vagyonfelügyelő csak 
a fizetésképtelenségi felügyelő javadalmazásának 60% -át kapja meg, ez az olcsóbb alterna-
tíva a hitelezők számára.

 Florian HariG: Insolvenz in Eigenverwaltung – wann ist sie sinnvoll? In: Deutscher 
Anwaltspiegel, 2018. 02. 28.

 https://www.deutscheranwaltspiegel.de/insolvenz-in-eigenverwaltung-wann-ist-sie-sinn-
voll/, letöltés: 2018.06.07.
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felügyelő lehet a vagyonfelügyelő. A reorganizációs terv elkészítésével a vagyonfe-
lügyelőt, vagy az adóst bízzák meg. Az adós megbízása esetén, a vagyonfelügyelő 
tanácsadása mellett történik a kidolgozás. A terv végrehajtásának ellenőrzése a va-
gyonfelügyelő feladata.

A vagyonfelügyelő megvizsgálja az adós gazdasági helyzetét, felügyeli az ügyveze-
tést, az általa eszközölt kiadásokat. Ha a vagyonfelügyelő olyan körülményeket állapít 
meg, amelyek a hitelezők hátrányára vezetnek, akkor haladéktalanul tájékoztatja a 
hitelezők bizottságát és a fizetésképtelenségi bíróságot. Ha nincs hitelezői bizottság, 
a vagyonfelügyelő köteles tájékoztatni a hitelezőket.

Azon kötelezettségeket, amelyek nem képezik részét a szokásos üzleti tevékeny-
ségnek, az ügyvezetés csak a vagyonfelügyelő beleegyezésével vállalhatja. A szokásos 
üzleti tevékenység körébe tartozó kötelezettségeket sem vállalhatja az ügyvezetés, ha a 
vagyonfelügyelő azt ellenzi. A vagyonfelügyelő követelheti az adóstól, hogy valamennyi 
beérkező pénzt csak ő fogadhasson el és valamennyi kifizetést csak ő hagyhasson jóvá.

Az ügyvezetés tagjainak visszahívása és újabbak kinevezése csak akkor érvényes, 
ha azzal a vagyonfelügyelő egyetért. 

A vagyonfelügyelő díjazását az adós vagyona fedezi, annak mértékét a díjrende-
let határozza meg és a bíróság hagyja jóvá. A vagyonfelügyelő díjazása alacsonyabb 
mértékű, mint a fizetésképtelenségi felügyelőé.

Összegzés

A magyar és a német fizetésképtelenségi eljárás szabályozása jelentősen eltér abban, 
hogy míg a német fizetésképtelenségi eljárás egységesen van szabályozva, az eljárás 
alatt lehetőség van az adós újjászervezésére és továbbműködtetésére, az eljárás meg-
szüntetése mellett, addig a magyar jogban a reorganizációra irányuló csődeljárás és 
a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetésére irányuló felszámolási eljárás 
szabályozása élesen elválik egymástól, bár a csődeljárás kapcsolódhat a felszámolási 
eljáráshoz. A két eljárás között, az elkülönült szabályozás mellett, van szerves kap-
csolat. Lényeges különbség az is, hogy az InsO nem engedi a fizetésképtelenségi 
eljárás megindítását, ha az adós vagyona még az eljárás költségeit sem fedezi, addig 
a magyar Cstv. alapján ilyenkor is lefolytatják az eljárást, csak egyszerűbb formában, 
és a költséget a hitelezők, a felszámoló díját akár az állami költségvetés terhére, állják. 
A német jogban kötelező a fizetésképtelenség, vagy a fenyegető fizetésképtelenség 
estén a fizetésképtelenségi kérelem adós általi benyújtása (büntetőjogi szankció terhe 
mellett), a magyar jogban nincs ilyen kötelezettség. A számos eltérés mellett, sok 
alapvető, és részletkérdésbeli hasonlóság is megmutatkozik. 

Az eljárások sikerességét illetően, tekintve az ismertetett statisztikai adatokat, 
nem látunk jelentős különbségeket, tehát az említett lényegi eltérések ellenére sem 
eredményesebb a német, vagy akár a magyar fizetésképtelenségi eljárás.
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Majoros Tünde1

A vEzEtő tisztségvisElő fElElősségénEk 
szAbályAi A mAgyAr és A némEt csődjogbAn

Kulcsszavak: vezető tisztségviselő, felelősség, fizetésképtelenség, német csődjog, 
wrongful trading

1. Bevezetés

A tanulmány célja a vezető tisztségviselő felelősségét szabályozó magyar és német 
normák bemutatása, valamint összevetése. Elsőként a hatályos hazai magánjogi sza-
bályozás ismertetésére kerül sor.  Ezt követően térünk rá a német magánjogi megol-
dások felvázolására, majd két ország szabály anyagának összehasonlítása következik. 

Mind a magyar, mind a német jogrendszer a kontinentális jogcsalád része, ráadá-
sul a hazai jogalkotás a múltban igyekezett a német példát követni, olykor mintaként 
felhasználta azt. A két ország modernkori fizetésképtelenségi szabályozása azonban 
eltérő utat járt be.  Érdekes, hogy mindkét ország angolszász mintákat is alapul vett. A 
magyar fizetésképtelenségi szabályozásban ezt az ún. wrongful trading (később erről 
bővebben lesz szó) felelősség bevezetése, a német fizetésképtelenségi jogban pedig a 
társasági jog és fizetésképtelenségi jog kapcsolatának szorosabbra fűzése, továbbá a 
fizetésképtelenség felszámolására való törekvés jogi megoldásai tükrözik. 

2. A vezető tisztségviselőre vonatkozó felelősségi szabályok rendszere a ma-
gyar magánjogban

2.1. A polgári jogi szabályozás rétegei

A vezető tisztségviselőre vonatkozó szabályokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) csaknem monopol módon, egymaga 
tartalmazza. Cégjoggal, csődjoggal összefüggő rendelkezéseket találunk még a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 
törvényben (a továbbiakban: Ctv.), illetve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 
szóló 1991. évi XLIX. törvényben (a továbbiakban: Cstv.) is.

A Ptk. monista szemléletű: a társasági jogot is a magánjogi kódex tartalmazza.2 A 

1 dr. Tóthné dr. Majoros Tünde, bírósági fogalmazó, Miskolci Törvényszék.
2 Lásd még cseHi Zoltán: A kereskedelmi (gazdasági) társaságok szabályozásának megúju-
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törvénykönyv tovább megy, a jogi személyekre vonatkozó átfogó, általános szabályozást 
is kíván adni. Ennek megfelelően a vezető tisztségviselő terminológia a 2013-as Ptk. 
érájában már nem csupán a gazdasági társaságok vezetését ellátó személyi körre érten-
dő, hanem valamennyi jogi személyiséggel rendelkező jogalany esetében használatos 
kifejezéssé vált. A jogi személyekről a kódex III. könyve rendelkezik az általánostól 
haladva a speciális felé, külön tartalmazva a gazdasági társaságokra vonatkozó közös 
szabályokat és az egyes gazdasági társaságokra vonatkozó különös szabályokat, illetve 
a fontosabb jogi személy típusok (pl. egyesület, alapítvány, szövetkezet stb.) további 
normaanyagát is tartalmazza.3

Vezető tisztségviselővel kapcsolatos rendelkezéseket ennek megfelelően a III. 
könyvben a jogi személyek általános, a gazdasági társaságok közös és az egyes gaz-
dasági társaságok külön szabályainál, valamint a különböző jogi személy típusokkal 
foglalkozó fejezetekben is találunk.

Jelen tanulmány ugyan a vezető tisztségviselő felelősségére koncentrál, azonban a 
felelősségi rendszer4 bemutatásához elengedhetetlen a vezető tisztségviselő szerepe 
felől közelíteni.

2.2. A vezető tisztségviselő szerepe és felelőssége a Ptk. alapján

A jogi személy szervezetének szükségképpeni eleme az ügyvezetési tevékenységet 
ellátó vezető tisztségviselő. Tevékenysége két irányból ragadható meg:
1. A jogi személy irányában (belső viszony): a vezető tisztségviselő irányítja a jogi 

személy működését, ellátja a napi szinten felmerülő, operatív teendőket, dönté-
seket hoz, figyelemmel kíséri a tevékenységét, tisztában van pénzügyi-vagyoni 
helyzetével, esetlegesen munkáltatói jogkört gyakorol. A Ptk. negatív oldalról 
közelíti meg hatáskörét: a vezető tisztségviselő hatáskörébe tartozik mindaz, ami 
nem a legfőbb szerv feladata (Ptk. 3:21. § (1) bekezdés).5

lásáról az új Polgári Törvénykönyvben. In: Miskolczi Bodnár Péter – Grad Gyenge Anikó 
(szerk.): „Megújulás a jogi személyek szabályozásában” – tanulmányok az új Ptk. köréből. 
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, Budapest, 2014, 33. o.

3 Lásd még maJOrOs Tünde: Társasági jog az új magyar Polgári Törvénykönyvben. In: 
Csemáné Váradi Erika (szerk.): Aktuális kérdések és európai válaszok a jog és igazságszol-
gáltatás területén Romániában és Magyarországon. Current Questions and European An-
swers on the Field of  Law and Justice in Romania and Hungary. Miskolci Egyetem, Mis-
kolc, 2015, 117-126. o.

4 A felelősségi rendszerhez lásd még részletesebben: barTa Judit: A gazdasági társaság veze-
tő tisztségviselőjének felelősségi rendszere és a vezetői felelősségbiztosítás. In: Homicskó 
Árpád – Szuchy Róbert (szerk.): Studia in honorem Péter Miskolczi-Bodnár 60. Károli 
Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2017, 25-37. o.

5 Lásd még auer Ádám: Corporate governance – A felelős társaságirányítás jelenkori di-
menziói. Dialóg Campus, Budapest, 2017., valamint MiskolCzi	Bodnár Péter: A vezető 

mAjoros tünde
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2. Harmadik személyek irányában (külső viszonyok): a vezető tisztségviselő tör-
vényes, szervezeti képviselő, aki a külvilág számára megjeleníti a jogi személyt, 
jogokat szerez, kötelezettségeket vállal, jognyilatkozatokat tesz, írásban képvisel 
(cégjegyzés).6

A vezető tisztségviselő feladatellátását önállóság és autonómia jellemzi, tehát dönté-
seit képességeihez és tudásához mérten – esetlegesen a többi vezető tisztségviselővel 
együttműködve – szabadon hozza meg. Tevékenységének van azonban törvényes 
zsinórmértéke és három korlátja is. A vezető tisztségviselő tevékenysége során a jogi 
személy érdekeinek megfelelően köteles eljárni (Ptk. 3:21. § (2) bekezdés),7 döntési 
szabadságának korlátját pedig a 1) jogszabályok, 2) a jogi személy létesítő okirata és 3) legfőbb 
szervének határozatai jelentik. E háromnak a vezető tisztségviselő alá van rendelve.

A vezető tisztségviselő szerepe belső, illetve külső vetületeihez kapcsolódóan, 
vagyis a jogi személy felé, és külső, harmadik személyek irányában is felelősséggel 
tartozik. Ez alapján felelősség három irányba mutat:
1. Ha a vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okoz 

kárt, akkor a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint 
felel (Ptk. 3:24. § (1) bekezdés). Ez azt jelenti, hogy a vezető tisztségviselő tevő-
legesen, vagy mulasztással kötelezettséget szeg: nem a jogi személy érdekeit szem 
előtt tartva jár el, nem tartja be a jogszabályi rendelkezéseket, a létesítő okiratban 
foglaltakat vagy a legfőbb szerv határozatainak előírásait. Mindezek folytán a jogi 
személyen „csattan az ostor”, őt éri kár, ám belső viszonyuk mentén a jogi személy 
szembefordulhat vezető tisztségviselőjével és felelősségre vonhatja, mégpedig a 
kontraktuális kárfelelősségi normák mentén (belső felelősség).8

tisztségviselői hatáskör bővülése és ennek hatása a vezető tisztségviselők jogállására. In: 
Acta Conventus de Iure Civili Tomus X. Lectum Kiadó, Szeged, 2009., 73-99. o. 

6 Lásd bővebben: barTa Judit: A legfőbb szerv működése, társasági státusok és munkavi-
szony, tudnivalók a képviseletről, a gazdasági társaság tagjának felelőssége, a tag halálának 
joghatása a gazdasági társaságok működésére. In: ADÓKÓDEX, Complex Kiadó, Buda-
pest, 2017/8. sz., 2-39. o.; barTa Judit: A gazdasági társaságok szervezete: A vezető tiszt-
ségviselő. In: Majoros Tünde (szerk.): Gazdasági társaságok a Polgári Törvénykönyvben. 
Patrocínium Kiadó, Budapest, 2016, 89-105. o.

7 Ez a magatartási mérce a jogi személy rendes működése során érvényesül. Kivételes 
helyzetet teremt számára a jogi személy gazdasági működésében fellépő zavar, amely-
et fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetnek nevezünk, amikor is már nem csak a jogi 
személy, hanem a hitelezők érdekeit is tekintetbe kell vennie.

8 A Ptk. 3:24. § (1) bekezdése egy utaló norma, amely a Ptk. 6:142. §-ára irányítja a jogal-
kalmazó figyelmét. A szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség (megváltozott) 
szabályainak alkalmazása számos problémát vet fel a jogalkalmazásban. Lásd bővebben: 
nOcHTa Tibor: A polgári jogi felelősség jogi személyiség falán áthajló ágairól. In: Jogi 
személyek az új Polgári Törvénykönyvben. Tanulmánykötet, Miskolci konferenciák 2012. 
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2. A felelősség másik iránya a harmadik személyeknek okozott károk esetköre, amelyre az 
új Ptk. hatálybalépését követően a 6:541. §-t kellett alkalmazni, ám a jogértelmezés 
bizonytalanságai miatt a jogalkotó a fenti rendelkezést hatályon kívül helyezte9, 
és a 3:24. §-ba (2) bekezdésként iktatott egy szabályt, miszerint ha a jogi személy 
vezető tisztségviselője e jogkörében eljárva harmadik személynek kárt okoz, 
akkor azért a jogi személy felel, és csak szándékos károkozás esetén fordulhat a 
károsult egyetemlegesen a vezető tisztségviselővel és a jogi személlyel szembe.10

3. A felelősség harmadik iránya is a társaságon kívülre irányul, nem mindenki, ha-
nem csak a hitelezőnek minősülő személyek felé, ami az az angolszász gyökerű, 
hitelezővédelmi jogi eszköz, amelyet wrongful tradingnek nevez a jogirodalom. A 
csalárd gazdálkodásért való felelősség a jogi személy rendes gazdasági működése során 
fel sem merül, csak ha bekövetkezik az ún. fizetésképtelenséggel fenyegető hely-
zet. A törvény szerint a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezte az 
az időpont, amelytől kezdve az adós vezetői előre látták vagy észszerűen előre 
láthatták, hogy az adós nem lesz képes esedékességkor kielégíteni a vele szemben 
fennálló követeléseket. Tehát, amikor a jogi személy likvid vagyona nem fedezi 
a tartozásait, akkor a vezető tisztségviselő a hitelezők érdekeinek elsődlegessége 
mentén köteles eljárni. Ha ennek a követelménynek nem tesz eleget, vagyis csa-
lárdul gazdálkodik, és ennek folytán a jogi személy vagyona csökken, vagy más 
módon meghiúsul a hitelezők követeléseinek kielégítése, akkor további feltételek 
fennállása esetén a jogi személy hitelezői „a jogi személyiség védőleplét átszúrva” 

Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 2013, 163. o.; kisFalUdi An-
drás: A jogi személy vezető tisztségviselőinek felelőssége az új Polgári Törvénykönyvben. 
In: Csehi Zoltán et al. (szerk.): (L)EX CATHEDRA ET PRAXIS Ünnepi kötet Lábady 
Tamás 70. születésnapja alkalmából. XENIA Kiadó, Budapest, 2014, 313-314. o.; bOdzási 
Balázs: A jogi személyek körében felmerülő felelősségi kérdésekről, különös tekintettel a 
vezető tisztségviselőkre. In: Gazdaság és Jog, 2013/6. sz., 11. o.; keMenes István: A vezető 
tisztségviselő deliktuális kártérítési felelősségéről I.-II. In: Céghírnök, 2014/11. sz., 3-9. o. 
és Céghírnök, 2014/12. sz., 3-5. o.

 barTa Judit – maJOrOs Tünde: A vezető tisztségviselő társasággal szembeni és harmadik 
személyeknek okozott károkért való felelősségének neuralgikus kérdései. In: Miskolci Jogi 
Szemle, 2015/2. sz., 5-16. o.

9 Lásd bővebben: uJVáriné dr. Antal Edit: Felelősségtan. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2014, 
146-151. o. és cseHi Zoltán: A vezető tisztségviselő polgári jogi felelősségének alapjai és 
irányai az új Polgári Törvénykönyv alapján. In: Csehi Zoltán – Szabó Marianna (szerk.): A 
vezető tisztségviselő felelőssége. Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2015, 42-50. o.

10 Ez a felelősségi norma olyan helyzetekre ad iránymutatást, amikor a vezető tisztségviselő 
deliktuális alapon okoz kárt a jogi személlyel szerződéses kapcsolatban nem álló harmadik 
személynek, és amely károkozásra e jogviszonya, vezetői minősége teremtett alkalmat (üzle-
ti tárgyalás, céges autó). Lásd még barTa Judit – maJOrOs Tünde: A vezető tisztségviselő 
társasággal szembeni és harmadik személyeknek okozott károkért való felelősségének neu-
ralgikus kérdései. In: Miskolci Jogi Szemle, 2015/2. sz., 5-16. o.
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közvetlenül a vezető tisztségviselővel szemben érvényesíthetnek – ugyan korlá-
tozott mértékű – kártérítési igényt.

A felelősség anyagi jogi magját tehát a Ptk. tartalmazza, ehhez más törvények is 
kapcsolódnak ugyanakkor. A wrongful trading felelősség többlettényállási elemeit és 
az igényérvényesítés menetét, vagyis anyagi és eljárási jogi jellegű normákat egyaránt 
tartalmaz a Ctv. 118/B. és 118/C. §§, amelyek a kényszertörlési eljárással összefüggő 
felelősségi normák, míg a Cstv. 33/A. § ennek ikerpárjaként a felszámolási eljáráshoz 
kapcsolódóan teremti meg a felelősségre vonás jogszabályi lehetőségét. A Ctv. és a 
Cstv. alanyi hatálya alá tartozó valamennyi cégnek, illetve adós gazdálkodó szervezet-
nek minősülő jogalany és vezető tisztségviselője esetében irányadóak e rendelkezések.

2.3. A vezető tisztségviselő felelősségére vonatkozó részletszabályok a fizetésképtelenség esetén

A tanulmány egy csődjogi kutatás része, éppen ezért a vezető tisztségviselő felelős-
ségének fizetésképtelenségi joggal való összefüggéseit kell górcső alá venni. A két 
magyar „fizetésképtelenségi” eljáráshoz kapcsolódó igényérvényesítés azonos és eltérő 
elemeit mutatja be az alábbi táblázat, amelyből megismerhető a vezető tisztségviselő 
felelősségre vonásának intézményes jellege a hazai szabályozás tükrében:

Ctv. 118/B. és 118/C. §§ Cstv. 33/A. §
Mely eljáráshoz 
kapcsolódik?

kényszertörlési eljárás felszámolási eljárás

Ki indíthat keresetet? 
(aktív perbeli 
legitimáció)

- csak a hitelező - a hitelező vagy 
- az adós nevében a felszámoló

Ki minősül 
hitelezőnek?

- aki a követelését a kényszertörlési 
eljárásban bejelentette és követe-
lése jogerős és végrehajtható bí-
rósági, hatósági határozaton, más 
végrehajtható okiraton alapul, vagy 
nem vitatott vagy elismert, pénz- 
vagy pénzben kifejezett vagyoni 
követelés

- akinek az adóssal szemben 
pénzkövetelése vagy pénzben 
kifejezett vagyoni követelése van, 
és azt a felszámoló nyilvántartásba 
vette

Ki és időben 
visszamenőleg 
mely személyek a 
felelősség alanyai / a 
per alperese (passzív 
perbeli legitimáció)?

- a kényszertörlési eljárásban törölt 
cég vezető tisztségviselője, ideértve 
a kényszertörlési eljárás előtt a cég-
jegyzékből törölt vezető tisztségvi-
selőt is, továbbá a végelszámoló és 
az „árnyékvezető”;
- nincs időbeli korlát, bármelyik ve-
zető tisztségviselő vizsgálható

- az adós gazdálkodó szervezet ve-
zető tisztségviselője, valamint az 
„árnyékvezető”; 
- van időbeli korlát: a felszámolás 
kezdő időpontját megelőző három 
éves időszakban vizsgálandó a sze-
mélyi kör
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Milyen határidőn 
belül indítható a per?

a cég törlését elrendelő jogerős 
határozat Cégközlönyben való 
közzétételét követő kilencven 
napon belül;

a per kétlépcsős:
1) a megállapítási kereset a felszámo-
lási eljárás alatt indítható
2) a marasztalási kereset
- a felszámolási eljárás jogerős lezá-
rását követően,
- ha pedig a felszámolási eljárás 
jogerős lezárásáig a megállapítási 
perben még nincs jogerős hatá-
rozat, akkor a bírósági határozat 
jogerőre emelkedésétől számított 
kilencven napon belül indítható

Mi a felelősség 
alapja?

- a fizetésképtelenséggel fenyege-
tő helyzet bekövetkezését köve-
tően nem a hitelezők érdekeinek 
figyelembevételével látta el vezetői 
feladatait, és ezáltal a cég vagyona 
csökkent, illetve a hitelezők köve-
teléseinek kielégítése meghiúsult

- a fizetésképtelenséggel fenye-
gető helyzet bekövetkeztét köve-
tően nem a hitelezők érdekeinek 
figyelembevételével látta el vezetői 
feladatait, és ezáltal a gazdálkodó 
szervezet vagyona csökkent, vagy 
a hitelezők követeléseinek teljes 
mértékben való kielégítése más ok-
ból meghiúsult;
ilyennek minősül az is, ha a környe-
zeti károk, terhek miatt hiúsul meg 
a hitelezők kielégítése

Bizonyítási teher az 
alperesen

- van (beszámoló letétbe helyezési 
és közzétételi kötelezettség felró-
ható elmulasztása esetén bizonyí-
tania kell, hogy jogviszonya alatt 
nem következett be vagyonvesztés)

- van (beszámoló letétbe helyezé-
si és közzétételi kötelezettség fel-
róható elmulasztása, vagy irat- és 
vagyonátadási, tájékoztatási kötele-
zettség nemteljesítése esetén bizo-
nyítania kell, hogy jogviszonya alatt 
nem következett be fizetésképte-
lenséggel fenyegető helyzet, vagy 
ha igen, akkor a hitelezői érdekeket 
figyelembe vette)

Fizetésképtelenség-
gel fenyegető helyzet

az az időpont, amikor a vezető 
előre látta, vagy az ilyen tisztséget 
betöltő személytől elvárható gon-
dosság mellett előre kellett látnia, 
hogy a tartozások kielégítése ese-
dékességkor nem lehetséges

az az időpont, amikor a vezető 
előre látta, vagy az ilyen tisztséget 
betöltő személytől elvárható gon-
dosság mellett előre kellett látnia, 
hogy a tartozások kielégítése ese-
dékességkor nem lehetséges
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Mentesülés mentesül, ha bizonyítja, hogy a 
fizetésképtelenséggel fenyegető 
helyzet nem a jogviszonya alatt 
vagy ügyvezetési tevékenysége mi-
att következett be, azt követően 
pedig az adott helyzetben az ilyen 
tisztséget betöltő személyektől el-
várható valamennyi intézkedést 
megtette a hitelezői veszteségek el-
kerülése, csökkentése és a legfőbb 
szerv intézkedéseinek kezdemé-
nyezése érdekében

mentesül, ha bizonyítja, hogy a 
fizetésképtelenséggel fenyegető 
helyzet bekövetkeztét követően 
nem vállalt az adós pénzügyi hely-
zetéhez képest indokolatlan üzleti 
kockázatot, illetve az adott hely-
zetben az ilyen tisztséget betöltő 
személyektől elvárható valamennyi 
intézkedést megtette a hitelezői 
veszteségek elkerülése, csökkenté-
se és a legfőbb szerv intézkedései-
nek kezdeményezése érdekében

Biztosíték nem kérhető kérhető
Ptk.-ra való utalás van van

Mindezekből látható, hogy a hazai szabályozás a vezető tisztségviselő hitelezőkkel 
szembeni felelősségét két jogutód nélküli megszűnési eljáráshoz kapcsolódóan teremti 
meg, és alapvetően a hitelezői érdekek figyelmen kívül hagyása, valamint az ezzel 
okozott vagyonvesztés, hitelezői követelések kielégítésének meghiúsulása jelenti a 
felelősség alapját.  A hitelező által érvényesített kár összege nem egyenlő a hitelező 
ki nem elégített teljes követelésével. A bíróságnak azt kell vizsgálnia, hogy a vezető 
magatartása milyen mértékben hatott közre a vagyonvesztésben, vagyis mennyivel 
csökkentette a cég/adós vagyonát. Ennek arányában köteles a vezető tisztségviselő a 
kielégítetlenül maradt hitelezői követelést kártérítés formájában megfizetni.

Az igényérvényesítés meglehetősen szűk körben, rövid határidők és szigorú eljárás 
rend mellett zajlik, és alapvetően elmondható, hogy a felperesi helyzet olykor kedve-
zőtlen, mert a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezte időpontjának, a 
vagyoncsökkenés mértékének bizonyítása, az adósnál lévő és a vezető tisztségviselő 
által kezelt bizonyítékul szolgáló iratok „eltüntetése”, hiányossága esetén nehéz.11 

3. A vezető tisztségviselő felelősségére vonatkozó német magánjogi szabályozás

Mint láthattuk, a vezető tisztségviselő státuszával és felelősségével kapcsolatos alapvető 
rendelkezéseket hazánkban a Ptk. tartalmazza. Ehhez képest, a vizsgálandó német 
jogalkotás az egyes társasági formákat külön jogszabályokban, széttördelten, önállóan 
szabályozza, a vezető tisztségviselők felelősségével együtt.

11 A Cstv. szerinti felelősségi szabályokhoz lásd még: barTa Judit-maJOrOs Tünde: A bírói 
gyakorlat szerepe a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének hitelezőkkel szembeni fe-
lelősségét illetően. In: PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS SERI-
ES JURIDICA ET POLITICA, 2017, 187-202. o.
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3.1. Társasági formák Németországban

A német jogban is különbség tehető személyegyesítő és tőkeegyesítő társaságok, illet-
ve egyéni vállalkozás között. A magyar egyéni cég német megfelelőjének tekinthető 
az Einzelunternehmen, amelyet a Kereskedelmi Törvénykönyv (Handelsgesetzbuch) (a 
továbbiakban: HGB) 1-104. §§ szabályozzák. A csendes társaságként fordítható Stille 
Gesellschaft és a nyílt kereskedelmi társaság (offene Handelsgesellschaft) szabályanyagát szintén 
a HGB (230-237. §§ és 105-160. §§) tartalmazza. A személyegyesítő társaságok közé 
tartozik a hazánkban is létező betéti társaság (Kommanditgesellschaft – KG), amelynek 
szabályait ugyancsak a HGB-ben (161-177. §§) találjuk. Említést kell tennünk a Né-
metországban is ismert polgári jogi társaságról (Gesellschaft bürgerlichen Rechts – GbR), 
amelyet a magyar megoldáshoz hasonlóan a német Polgári Törvénykönyv (Bürgerliches 
Gesetzbuch) (a továbbiakban: BGB) 705-740. §§ szabályozza.

A fenti társaságtípusok esetében az ügyvezetési tevékenységet jellemzően a tagok 
együttesen, vagy egy arra feljogosított tag (beltag) látja el. Inkább tagi, mintsem vezetői 
felelősségi szabályokat találunk.

A tőkeegyesítő társaságok szabályozása még nagyobb fokú heterogenitást mutat. 
Ide soroljuk a részvénytársaságot (Aktiengesellschaft – AG), amelyet külön törvény, az 
Aktiengesetz (a továbbiakban: AktG) szabályoz. Hazánkban ismeretlen a betéti rész-
vénytársaság (Kommanditgesellschaft auf  Aktien – KgaA), a rá vonatkozó rendelkezéseket 
ugyancsak az AktG tartalmazza. Németországban is lehetséges korlátolt felelősségű 
gazdasági társaság (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH) alapítása, amelyet 
külön törvény, a Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (a 
továbbiakban: GmbhG) rendez. Említést kell tennünk a szövetkezetről (Genossenschaft 
– eG) is, amelynek normaanyaga szintén elkülönül a Szövetkezeti törvényben (Gen-
ossenschaftsgesetz) (a továbbiakban: GenG).

3.2. A felelősségi szabályok

A tőkeegyesítő társaságok esetében a tagokat (részvényeseket) tömörítő legfőbb 
szerv mellett egyértelműen elkülönül az ügyvezetési tevékenységet ellátó személy 
vagy személyi kör, sőt, az azt ellenőrző testület (Aufsichtsrat – felügyelőbizottság) is.

Az Aktiengesetz 76. §-a a részvénytársaság vezetése körében a Vorstand kifejezést 
használja, amelyet fordíthatunk elnökként, elnökségként, igazgatóságként is. A törvény 
úgy fogalmaz, hogy a részvénytársaság vezetését egy vagy több személy is elláthatja, 
hárommillió eurót meghaladó alaptőke esetén legalább két személy szükséges. A 
státusszal kapcsolatos szabályok mellett találunk felelősségi normát is: az AktG 92. § 
szerint, a vezető tisztségviselő a fizetésképtelenség bekövetkezése vagy túlzott eladó-
sodás esetén nem teljesíthet kifizetéseket, kivéve, ha azokat, amelyek egy tisztességes 
vezető gondosságával összeegyeztethetők. Ugyanez a tilalom érvényesül a részvé-
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nyesek részére teljesített kifizetésekre is, ha azok a társaság fizetésképtelenségéhez 
vezetnének. A 93. § állítja fel a vezető tisztségviselő magatartásának mércéjét: az ilyen 
tisztséget betöltő személytől elvárható gondosságot és tisztességet kell tanúsítaniuk. 
Kötelezettségszegés esetén a társaságnak okozott károkért kártérítési felelősséggel 
tartoznak. Kilenc esetet sorol fel a törvény 93. § (3) bekezdése, amelyek jellemzően 
a társaság vagyonának csökkentésével, a tilalmazott kifizetésekkel kapcsolatosak. 
Lényeges és érdekes az (5) bekezdés, amely szerint a társaság kártérítési igényét a 
társaság hitelezői is érvényesíthetik mindaddig, amíg követeléseiket az nem képes 
kielégíteni.12 Ez a szabály érvényesül a (3) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén 
is, ha a vezető a gondos és tisztességes eljárás kötelezettségét súlyosan megsértette. 
Nem zárja ki a hitelezői igényérvényesítést a társaság jogról való lemondása, egy 
egyezség, és az sem, ha a vezető eljárása a legfőbb szerv határozatán alapult. Ha a 
társaság fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt áll, annak tartama alatt a fizetésképte-
lenségi felügyelőt illeti meg az igényérvényesítés joga. A (6) bekezdés alapján, tőzsdén 
működő (nyilvános) részvénytársaságok esetében tíz, más társaságok esetében öt év 
alatt évülnek el ezek az igények.

A GmbhG alkalmazza a Geschäftsführer (ügyvezető) terminológiát, amelyet a vezető 
tisztségviselőre általában is használ a német nyelvű, és a magyar szakirodalom. Ebben 
a törvényben is a státusszal kapcsolatos normákat követően találhatjuk a felelősségi 
szabályt. A GmbhG 43. § a vezetői felelősség általános előírásait fogalmazza meg: a 
vezető tisztségviselők az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal 
és tisztességgel (jó és gondos kereskedőként) kötelesek eljárni és felelnek a társaság-
nak a nem e követelménynek megfelelő eljárással okozott károkért. A (3) bekezdés 
tovább cizellálja azokat az eseteket, amelyek a vezető felelősségét megalapozzák, a 
fizetésképtelenségi eljárással kapcsolatos összefüggések a 64. §-ban találhatók. E 
rendelkezés szerint a vezető tisztségviselő kártérítési felelősséggel tartozik a társaság 
felé azokért a kifizetéskért, amelyeket a fizetésképtelenség bekövetkezését vagy a 
túlzott eladósás megállapítását követően teljesített, kivéve, ha ezek a jó és tisztességes 
üzletember gondosságával összeegyeztethetők. A részvénytársasághoz hasonlóan itt 
is érvényesül az a szabály, miszerint a tilalom vonatkozik a tagok részére teljesített 
kifizetésekre is, ha azok a társaság fizetésképtelenségéhez vezethettek.

A GenG más felépítésben, de a részvénytársasághoz nagyon hasonlóan szabá-
lyozza az ügyvezetési tevékenységet ellátó Vorstand felelősségét. A felelősségi mérce 
és a hitelezői igényérvényesítés lehetősége, valamint a fizetésképtelenségi felügyelő 
jogérvényesítésének alternatívája is egyezően szerepel a törvényben. Érdekesség, 
hogy a törvényen belül külön fejezet foglalkozik a szövetkezettel szembeni fizetés-
képtelenségi eljárással.

12 A szövegezésből nem derül ki, hogy a társaság javára tehetik-e mindezt.
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3.3. Felelősség és a fizetésképtelenségi szabályok

A társasági (anyagi) jogi szabályok áttekintését követően megfogalmazódik a kérdés: a 
vezető tisztségviselő társasággal szembeni felelőssége mellett biztosít-e a német jogal-
kotó a magyarhoz hasonló igényérvényesítési lehetőséget a társaság hitelezői számára? 
A kérdésre óvatos nemmel felelhetünk, hiszen kivételes esetben a társaság helyett igényt 
érvényesíthet a hitelező, fizetésképtelenségi eljárás során pedig a fizetésképtelenségi 
felügyelő, ahogyan azt a részvénytársaság és a szövetkezet szabályozásában megismer-
tük. De a klasszikus wrongful trading felelősségáttörési tényállást nem találjuk meg a 
német társasági jogi szabályozásban.  Kereshetjük azt a fizetésképtelenségi eljárásról 
szóló rendtartásban (Insolvenzverordnung – InsO), de ebben sem fogjuk találni.

Az InsO nem tartalmaz olyan tényállást, amely a vezető tisztségviselő hitelezőkkel 
szembeni kártérítési felelősségét megalapozná.

Nem mehetünk el azonban az InsO 15a. §-a mellett, amely egy rendkívül érdekes 
és a magyar jogtól meglehetősen idegen szabályt tartalmaz. A német fizetéskép-
telenségi eljárás az adós vagy a hitelező kérelmére indul (13. §) A 15. § a kérelem 
előterjesztésére való jogosultságot cizellálja, a 15a. § azonban a kérelem előterjesz-
tésének kötelezettségét írja elő, amelynek megsértéséhez komoly jogkövetkezményt 
is kapcsol.13 Fizetésképtelenség vagy túlzott eladósodás esetén a képviseletet ellátó 
testület tagjai (legyen az tag, vezető tisztségviselő) késedelem nélkül, de legkésőbb 
a fizetésképtelenség vagy a túlzott eladósodás bekövetkezését követő három héten 
belül köteles benyújtani a fizetésképtelenségi eljárás megindítása iránti kérelmet. A (4) 
bekezdés szerint, aki nem, vagy nem megfelelően,14 illetve késedelmesen nyújtja be a 
kérelmet, három évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel, gondatlanság 
esetén pedig egy évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

A német jogalkotó tehát hatékonyan fellépve, a büntetőjog eszközével igyekszik 
rábírni a vezető tisztségviselőket a fizetésképtelenségi kérelem benyújtására, amely a 
fenti szabályokból következően nemhogy kötelező, de a büntetőjogi szankció kilátásba 
helyezése mellett erősen ajánlott is a vezetők számára. Ezzel összehasonlítva a magyar 
szabályozás meglehetősen enyhe, hiszen az adós ugyan jogosult önmaga ellen felszá-
molási kérelmet benyújtani, de ez csak önkéntes lehetőség, amellyel igen ritkán élnek.

A vezetők rászorítása a kérelem benyújtására egyúttal azt is jelenti, hogy időben 
fel kell ismerniük a fizetésképtelenség vagy túladósodás helyzetét. Ezek definícióját 
megadja az InsO 17. és 19. §§.15A felelősségre vonás szempontjából pedig még in-

13 Mivel a német fizetésképtelenségi eljárás természetes személlyel szemben is folyhat, a 15a. 
§ címében jelzi, hogy a kérelem előterjesztésének kötelezettségét a jogi személyek és a jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében írja elő.

14 A kérelem nem megfelelő benyújtása esetén a vezető csak akkor büntethető, ha a kérelmet 
meg nem engedett mivolta miatt jogerősen visszautasították.

15 Az adós fizetésképtelen, ha nem tudja teljesíteni a fizetési kötelezettségeket. A fizetésképtel-
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kább releváns ennek az időpontnak a meghatározása, hiszen a kérelem benyújtásának 
három hetes határideje ehhez igazodik.

4. Összegzés

Látható, hogy a magyar jogalkotó a vezető tisztségviselő esetében egy dogmatika-
ilag letisztult felelősségi rendszert állít fel, amelynek szabályai főként a magánjogi 
kódexünkben és a fizetésképtelenségi joganyagot tartalmazó külön törvényekben 
találhatóak. Ehhez képest a német megoldás nem ennyire koherens és konzisztens: 
az egyes társasági formák széttördelt szabályanyagában találunk felelősségi normákat, 
a magyar csődjogi (wrongful trading) tényálláshoz hasonló eszközt pedig nem ad a 
német törvényhozó az adós gazdálkodó szervezet hitelezőinek kezébe. A hangsúly a 
büntetőjog eszköztárára tevődik: a vezető tisztségviselő kötelezettségszegése inkább 
büntetőjogi, mintsem magánjogi szankciót von maga után.
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Certicky Mário1

rEstruktuAlizációs Eljárás A szlovák 
csődjogbAn

Kulcsszavak: szlovák csődjog, restruktualizációs eljárás, restruktualizációs terv

Elöljáróban

A szlovák fizetésképtelenségi jog a gazdasági társaságok tekintetében2 négy polgári 
nem peres eljárást ismer, amelyekre komplex szabályozási rendszer jellemző. Az eljá-
rások közül három a gazdasági társaság megszüntetésére, egy pedig olyan intézkedések 
foganatosítására irányul, amellyel a társaság tovább folytathatja a működését. A gaz-
dasági társaság megszűntetésére irányuló eljárások egyike – a magyar végelszámolás 
szabályaival hasonlóságot mutató3 – ún. „likvidácia”, amely eljárás szabályait a Keres-
kedelmi törvénykönyvről szóló 513/1991. számú törvény4 tartalmazza.5 Ugyanez a 
jogszabály tartalmazza a magyar kényszertörlési eljárással egyező megszüntetési eljárást 
is.6 A csődhelyzetben lévő gazdasági társaság megszüntetésére irányuló eljárás az ún. 
„konkurzné konanie”,7 amely a gazdasági társaság hitelezőinek – a társaság meglévő 

1 dr. Certicky Mário, PhD hallgató, Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi 
Doktori Iskola.

2 A fizetésképtelenségi eljárások valamennyi jogi személyre alkalmazandóak, de vitathatat-
lan, hogy az eljárással érintett jogi személyek többsége gazdasági társaság. E mellett fon-
tos hangsúlyozni a jogi személyi minőséget, mivel a szlovák jog is ismeri a természetes 
személyek fizetésképtelenségét is és szabályozza az ennek megszüntetésére irányuló el-
járásokat is.

3 Ennek megindítására az érintett jogi személy jogosult, amelyet kizárólag akkor indíthat 
meg, ha nem minősül fizetésképtelennek.

4 Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
5 Érdekesség, hogy e törvény a végelszámolásra vonatkozó általános szabályok 

meghatározásán túl az egyes gazdasági társaságok tekintetében speciális szabályokat is 
megállapít.

6 Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 68. §
7 A szó pontos fordítása csődeljárás. A szabályozás megvizsgálását követően megállapítható, 

hogy az a magyar felszámolási eljárás szabályaival mutat hasonlóságot. Tekintettel arra, 
hogy a restruktualizációs eljárás és a csődeljárás szabályai azonos törvényben találhatóak, 
így a tanulmány további részében a “csődeljárás” és “restruktualizációs eljárás” terminus 
technikusok kerülnek használatra, előbbi alatt értve a magyar felszámolási eljáráshoz ha-
sonló eljárást, míg utóbbi alatt – mivel az a magyar csődeljárással mutat párhuzamot – a 
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vagyonának értékesítéséből befolyó pénzösszegek kifizetésével történő – kielégítésére 
irányul. A tanulmány célja, hogy bemutassa a szlovák fizetésképtelenségi jog négy eljá-
rása közül a restruktualizációs eljárást, amely a gazdasági társaságok „megmentésére” 
irányul azzal, hogy a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő, vagy már fize-
tésképtelenségi helyzet bekövetkezését követően az adós és a hitelezői megállapodnak 
a követeléseik kielégítésének módjában, mértékében és folyamatában, mindezt annak 
érdekében, hogy a gazdasági társaság tovább működhessen. A csődeljárás és témánk 
fő vizsgálati pontját képező restruktualizációs eljárás szabályait a csődeljárásról és 
restruktualizációs eljárásról szóló 7/2005. évi törvény8 (a továbbiakban: 7/2005. évi 
törvény) tartalmazza. Az eljárásra vonatkozó jogszabályi környezet rendkívül komp-
lex, a 7/2005. évi törvénnyel párhuzamosan több más jogszabály rendelkezéseit is 
alkalmazni kell, amelyek közül a legfontosabb a vagyongondnok jogállásáról szóló 
8/2005. évi törvény9 (a továbbiakban: 8/2005. évi törvény) és a csődeljárásról és a 
restruktualizációs eljárásról szóló 7/2005. évi törvény végrehajtásáról szóló 665/2005. 
évi Igazságügyi Minisztériumi rendelet.10 Mindemellett számos más kapcsolódó ala-
csonyabb rendű jogszabályt is megfigyelhetünk, amelyek érintőlegesen szabályoznak 
egy-egy kérdést (ilyen pl. a vagyonfelügyelők kötelező képzéséről szóló 291/2005. 
évi Igazságügyi Minisztériumi rendelet11), amelyek véleményem szerint helyesen nem 
kerültek az egyes törvényekbe. 

1. A restruktualizációs eljárás célja, jellemzői 

A 7/2005. évi törvény a restruktualizációs eljárással lehetőséget ad az adós gazdálkodó 
szervezeteknek, hogy a gyakran rajtuk kívül álló ok (pl. időleges fizetésképtelenség, a 
nemzetgazdaságban felmerült kritikus változás, valamely adósánál felmerült fizetés-
képtelenség miatt továbbgördülő problémák stb.) miatt felmerült fizetésképtelenségi 
helyzetet orvosolják annak érdekében, hogy tovább folytathassa működését és elke-
rüljék a megszüntetést és az azzal járó nehézségeket. Az eljárás sikeres lefolytatása 
nem csak az adós gazdálkodó szervezetek érdekében áll, hanem az adós hitelezőinek, 
az adós munkavállalóinak, az államnak és a tevékenység folytatásával a potenciális 
befektetőknek is kedvező lehet. Az eljárás legfőbb célja, hogy az adós és az eljárásba 

csődeljárást jelenti.
8 Zákon č. 7/2005. Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.
9 Zákon č. 8/2005. Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005. Z.z. ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov.

11 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005. Z.z. o vzdeláva-
com poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.
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szabályszerűen bejelentkezett hitelezők olyan restruktualizációs tervet dolgozzanak 
ki, amelyben a közöttük fennálló kötelmet módosítják, megszüntetik, vagy új kötelmet 
alapítanak, valamint meghatározzák a követelések kielégítésének módját és mértékét 
és végső soron elérjék a követeléseik minél nagyobb kielégítését.12

Az Igazságügyi Minisztérium által elektronikusan vezetett, nyilvános és közhiteles 
adatokat tartalmazó 2015. december 7. napjától működő ún. adósnyilvántartásból13 
megállapítható, hogy a szlovák bíróságokon jelenleg 4109 csődeljárás mellett mind-
összesen ötvenegy restruktualizációs eljárás zajlik, ebből a 2018. év első felében hat 
eljárás indult meg.14 Az adósnyilvántartásban regisztrált befejezett restruktualizációs 
eljárások száma nyolcvanöt, ehhez képest 5748 befejezett csődeljárást regisztráltak. A 
statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy a csődeljáráshoz képest a restruktua-
lizációs eljárás egyáltalán nem gyakori, sőt a csődeljárások nagyobb súlya arra enged 
következtetni, hogy az adósok csődhelyzete olyan mértékű, hogy azok megmentése 
már nem lehetséges. Annak ellenére, hogy az eljárás bevezetésére többek között azért 
is került sor, hogy rövid idő alatt visszaállítsák a társaság működését és a hitelezők is 
megfelelő kielégítést kapjanak, a statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy az 
eljárás átlagosan akár öt évig is elhúzódhat.

2. A restruktualizációs eljárás megindítása

2.1. A restruktualizációs szakvélemény

A szlovák restruktualizációs eljárás egyedi fázisa az eljárás megindításához kötődik, amely 
az ún. vagyongondnok15 szakvéleményének beszerzésére irányul. Lényeges, hogy ez a cselekmény 
még nem része, hanem előfeltétele az eljárásnak. A szakvélemény elkészítését a fizetés-
képtelenséggel fenyegető, vagy már fizetésképtelen helyzetben lévő adós kérheti, vagy 
az adóssal történt erre irányuló egyezség alapján a hitelező (hitelezők) megbízhatja a 

12 Petra ŠToFková: Postavenie správcu v konkurznom a reštruktualizačnom konani. Iura Edi-
tion, Bratislava, 2012, 145. o.

13 https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/
14 Ezek közül legtöbb a keleti régióban a Kassai Kerületi Bíróságon (16 ügy) és a nyugati 

régióban a Pozsonyi Járásbíróságon (11 ügy). vö. https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/
pages/statistiky/konaniaNaJednotlivychSudoch.xhtml, letöltés: 2017. július 16.

15 A szlovák elnevezése: “správca”, amelynek pontos fordítása “intéző” vagy “gondnok”. 
E személye feladata az egész eljárás során az eljárás alatt lévő adós vagyonának megóvá-
sa, így a jelen tanulmányban „vagyongondnok” elnevezéssel használom majd. A magyar 
eljárásban részt vevő vagyonfelügyelő elnevezést szándékosan nem használom, mivel az 
kizárólag a csődeljárásban megjelenő személy. A szlovák vagyongondnok viszont a szlovák 
csődeljárásban (amely a gazdasági társaság megszűnésére irányul) is megjelenik, s ő folytat-
ja le az eljárást.
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vagyongondnokot a szakvélemény elkészítésével.16 A szakvélemény elkészítésekor a 
vagyongondnok megvizsgálja a kérelmező vagyoni helyzetét, s ha úgy ítéli meg, hogy az 
eljárás előreláthatóan sikeresen lefolytatható, úgy jóváhagyja a restruktualizációs eljárást 
és javaslatot tesz annak lehetséges lefolytatására is. A szakvéleménynek pontos leírást 
kell tartalmazni az adós gazdasági helyzetére nézve (nem elegendő igazolni a vagyonát), 
ennek elmulasztása olyan hibának tekinthető, amely a szakvélemény elutasításával jár.17 A 
hiteles képet adó és kedvező szakvélemény elkészítéséhez az adósnak fokozott együtt-
működést kell tanúsítania és mindenben segítenie kell a vagyongondnok munkáját.18

A vagyongondnok abban az esetben hagyhatja jóvá az eljárás lefolytatását, ha
a) ha az adós üzleti tevékenységet végez,
b) ha az adós fizetésképtelenséggel fenyegető1918, vagy fizetésképtelen helyzetben van,20

c) megalapozottan előrelátható az adós társaság alapvető működésének visszaállítása,21

d) a restruktualizációs eljárás engedélyezése esetén megalapozottan feltételezhető, 
hogy az adós hitelezőinek követelései nagyobb részben kerülnek kielégítésre, 
mintha csődeljárás lefolytatására kerülne sor.

A szakvélemény elkészítésére a jogszabály határidőt nem állapít meg, a vagyon-
gondnok megbízásával egy időben a felek erről rendelkezhetnek.22 Amennyiben a 

16 Branislav POsPíšil – Jaroslav MaCek – Martin maliar – Vladimír kiTTy: Zákon o konkurze 
a reštruktualizácii – Komentár. Wolters Kluwer, Bratislava, 2016, 592. o.

17 vö. Pozsonyi Kerületi bíróság 3. CoKR 15/2013. számú döntése, In: Jaroslav MaCek: 
Judikatúra: Konkurz, reštruktualizácia a oddlženie s poznámkami. Iuris Libri, Bratislava, 
2015, 348. o.

18 Petra ŠToFková: Postavenie správcu v konkurznom a reštruktualizačnom konani. Iura Edi-
tion, Bratislava, 2012, 146. o.

19 A fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet meghatározására nem tartalmaz iránymutatás a 
törvény. Az iránymutató Kommentár és a bírói gyakorlat alapján megállapíthat, hogy az a 
helyzet, amikor megalapozottan előrelátható, hogy a fizetésképtelenség be fog következni. 
vö.  Branislav POsPíšil – Jaroslav MaCek – Martin maliar – Vladimír kiTTy: Zákon o 
konkurze a reštruktualizácii – Komentár. Wolters Kluwer, Bratislava, 2016, 598. o.

20 A fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet meghatározására nem tartalmaz iránymutatás a 
törvény. Az iránymutató Kommentár és a bírói gyakorlat alapján megállapíthat, hogy az a 
helyzet, amikor megalapozottan előrelátható, hogy a fizetésképtelenség be fog következni. 
vö.  Branislav POsPíšil – Jaroslav MaCek – Martin maliar – Vladimír kiTTy: Zákon o 
konkurze a reštruktualizácii – Komentár. Wolters Kluwer, Bratislava, 2016, 598. o.

21 Előrelátható az alapvető működésének visszaállítása pl. ha a restruktualizációs eljárás alatt 
folyamatosan nyereségesen működik a társaság (Besztercebányai Kerületi Bíróság 43 CoKR 
58/2011. sz. döntése), de az alapvető működés helyreállítható azzal is, hogy a vállalkozás egy 
részét értékesítik. vö. Branislav POsPíšil – Jaroslav MaCek – Martin maliar – Vladimír kiTTy: 
Zákon o konkurze a reštruktualizácii – Komentár. Wolters Kluwer, Bratislava, 2016, 600. o.

22 Branislav POsPíšil – Jaroslav MaCek – Martin maliar – Vladimír kiTTy: Zákon o konkurze 
a reštruktualizácii – Komentár. Wolters Kluwer, Bratislava, 2016, 596. o.
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vagyongondnok szakvéleményében azt állapítja meg, hogy előrelátható az eljárás 
sikeres lefolytatása, úgy az adós – e szakvélemény egyidejű csatolásával – a székhelye 
szerint illetékes járásbíróságon benyújthatja a restruktualizációs eljárás lefolytatására 
irányuló kérelmet.

2.2. A restruktualizációs eljárás megindulása

A restruktualizációs eljárás megindítása iránti kérelmet az adós, vagy a hitelező (vagy 
több hitelező együtt) jogosult előterjeszteni az illetékes járásbíróságon, amennyiben 
30 napnál nem régebbi szakvéleményében a vagyongondnok jóváhagyta az eljárás 
lefolytatását. A bíróság 15 napon belül dönt az eljárás megindításáról, vagy a kérelem 
elutasításáról. E körben elmondható, hogy a bíróság a kérelmet formális és tartalmi 
szempontból is vizsgálja, és csak akkor engedélyezheti az eljárást, ha annak valamennyi 
feltétele fennáll és a szakvélemény tartalmilag logikus.23 A bíróság a szakvéleményhez nincs 
kötve, saját hatáskörben eldöntheti, hogy engedélyezi az eljárást, ellenkező esetben ugyanis 
minden esetben engedélyeznie kellene,24 amely visszaélésekhez vezethet. Érdekesség, 
hogy az eljárásban hiánypótlásnak nincs helye, a kérelmet kiegészíteni, javítani nincs 
lehetőség és nem ismert az ideiglenes fizetési haladék intézménye sem. A kérelem 
pozitív elbírálása esetén a bíróság a restruktualizációs eljárás megindításáról szóló 
végzést hoz, amelyet a Kereskedelmi Közlönyben25 („Obchodny Vestnik”) tesz közzé.

Az eljárás megindításának joghatásai tekintetében elmondható, hogy az elsődleges 
cél az adós vagyonának megóvása annak érdekében, hogy a hitelezői követelések 
minél nagyobb arányban kerüljenek kielégítésre. Az adós köteles minden olyan ma-
gatartástól tartózkodni, amely a vagyonának indokolatlan csökkenését eredményezi, 
csak olyan tevékenységet végezhet, amely az alapvető működéséhez szükséges és a 
bíróság által meghatározott körben jognyilatkozatokat kizárólag a vagyongondnok 
jóváhagyásával tehet meg. E mellett az adós vagyonára végrehajtást nem lehet vezet-
ni, a megindított végrehajtást fel kell függeszteni,26 a hitelezők nem mondhatják fel, 

23 A Besztercebányai Kerületi Bíróság 43 CoKR 47/2010. sz. döntése, In: Jaroslav MaCek: 
Judikatúra: Konkurz, reštruktualizácia a oddlženie s poznámkami. Iuris Libri, Bratislava, 
2015, 395. o.

24 A Besztercebányai Kerületi Bíróság 41 CoKR 12/2011. sz. döntése, In: Jaroslav MaCek: 
Judikatúra: Konkurz, reštruktualizácia a oddlženie s poznámkami. Iuris Libri, Bratislava, 
2015, 398. o.

25 A szlovák Kereskedelmi Közlöny a magyar Cégközlönnyel azonos tekintet alá esik.
26 A restruktualizációs eljárás megindítása és az egy időben folyamatban lévő adós vagyonára 

vezetett végrehajtási eljárást érintően a bírósági döntések széles palettáját találhatjuk meg. 
Egy döntésében a bíróság megállapította, hogy “a restruktualizáció bíróság általi engedélyezésének 
eljárásjogi következménye, hogy ex lege felfüggesztésre kerülnek a követeléssel kapcsolatos eljárások.” 
Nincs tehát szükség semmilyen más jogcselekményre (bírósági végzésre) a végrehajtási 
eljárás felfüggesztéséhez. vö. Szlovák Legfelsőbb Bíróság 2. Cdo 38/2012. sz. döntése, In: 
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illetve nem állhatnak el az adóssal megkötött szerződésektől, az adós nem határozhat 
átalakulásáról, egyesüléséről sem.

3. Az eljárás résztvevői és a restruktualizációs terv elfogadása

A 7/2005. évi törvény 119. § (1) bekezdése meghatározza, hogy a restruktualizációs 
eljárás résztvevői az adós, a kérelem előterjesztője, valamint az a hitelező, aki szabály-
szerűen bejelentette követelését. A vagyongondnok és az eljáró bíróság nem szerepel 
az eljárás résztvevői között, viszont arra tekintettel, hogy az eljárásban mindkét pozí-
ciónak jelentős szerepe van, e személyek feladatainak bemutatása feltétlenül szükséges.

3.1. Hitelezők és hitelezői szervek

Az adóssal szemben fennálló követelések érvényesítésére csak az a hitelező jogosult, 
amely az eljárás megindításától számított 30 napon belül követelését a vagyongondnoknál 
szabályszerűen bejelentette. Ez alapján a vagyongondnok elkészíti a hitelezői követelések 
nyilvántartását, amelyben főszabályként két hitelezői csoportot állít fel, ezek a biztosí-
tott és nem biztosított követelések csoportja, valamint szükség esetén (pl. azonos fajta 
jogviszonyokból eredő követelések) egyéb csoportokba is sorolhatja a követeléseket. 
Azon hitelezői követelések, amelyeket nem jelentettek be az eljárásba a restruktualizációs terv bí-
róság általi jóváhagyásával megszűnnek. Itt tehát látható, hogy nem a határidő lejártához fűzi 
az alanyi jog megszűntetését, hanem egy más, ettől teljesen eltérő időpontban lévő jogcselekményhez.27

A hitelezői szerveknek két kategóriáját különböztethetjük meg, mégpedig a 
valamennyi hitelezőt magába foglaló ún. hitelezők gyűlését, valamint az általuk a hi-
telezői jogok gyakorlása érdekében megválasztott – három vagy öt tagú28 – hitelezői 
választmányt.29 A hitelezői választmány tulajdonképpen a hitelezők jogait végrehajtó 
szervként működik. Abban az esetben, ha az eljárás hitelezői kérelemre indult, a 
kérelmező mindig tagja a hitelezői választmánynak, több hitelező esetén egy közös 

Petra ŠToFková: Judikatúra vo veciach konkurzného a reštruktualizačného konania. Wolt-
ers Kluwer Bratislava, 2014, 179. o.

27 Petra ŠToFková: Postavenie správcu v konkurznom a reštruktualizačnom konani. Iura Edi-
tion, Bratislava, 2012, 198. o.

28 A hitelező választmány tagjainak száma kógens rendelkezés, így tehát a három, vagy öt 
tagtól nem lehet eltérni. A tagok jelölése – az egyes követelések mértéke alapján számí-
tott szavazatokat figyelembe véve – a vagyongondnok feladata. Amennyiben a hitelezői 
gyűlés csak négy tagot választ, úgy a negyedik tag nem megválasztott tagnak minősül. Ha 
a hitelezők gyűlése nem választ legalább három hitelezőt, azon hitelezők válnak taggá, akik 
a három legtöbb szavazatot kapták. Ha ez után sem állítható fel a hitelezői választmány, a 
vagyongondnok köteles kérelmezni a csődeljárás lefolytatását (vö. 127. § (1) bekezdés).

29 Petra ŠToFková: Postavenie správcu v konkurznom a reštruktualizačnom konani. Iura Edi-
tion, Bratislava, 2012, 170. o.
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képviselőt kell delegálniuk. A hitelezői választmány feladata, hogy az adóssal és a 
vagyongondnokkal együttműködve előkészítsék a restruktualizációs tervet. A tervtől 
elvárt követelmény, hogy ésszerűen teljesíthető rendelkezéseket tartalmazzon úgy, 
hogy a biztosított követelések kielégítése legalább 20%-kal nagyobb legyen, mintha 
az csődeljárás keretében történne, valamint a nem biztosított követelések kielégítése 
100%-ban megvalósuljon. A terv előterjesztésének határideje az eljárás megindítá-
sától számított 90 nap, amelyet indokolt esetben a terv előterjesztőjének kérelmére 
a hitelezői gyűlés legfeljebb 60 nappal hosszabbíthat meg. A terv előterjesztésére 
vonatkozó határidő elmulasztása esetén a vagyongondnok köteles kérni az adós 
csődeljárásban történő megszüntetését. Az előterjesztett tervről a hitelezői választ-
mány 15 napon belül dönt. Amennyiben szükséges 15 napos határidőt biztosíthat a 
terv átdolgozására, kijavítására. Ha a hitelezői választmány a tervet nem fogadja el 
a vagyongondnok köteles benyújtani a csődeljárás iránti kérelmet. Ha a terv elfoga-
dásra kerül, a vagyongondnok köteles összehívni a hitelezők gyűlését, amely szintén 
szavaz a terv elfogadásáról. A terv elfogadásáról döntő hitelezők gyűlésének ülésén 
a vagyongondnok elnököl az eljáró bíró felügyeletével. Az adós, a vagyongondnok és a 
bíróság részvétele a terv elfogadására összehívott ülésen kötelező, míg a hitelezők számára ez egy 
lehetőség.30 Látható tehát a bíróság aktív részvétele az eljárásban, hiszen a bírónak (vagy az 
általa megbízott bírósági dolgozónak) részt kell vennie az ülésen. A hitelezők gyűlése 
határozatképes, ha a szavazásra jogosult hitelezők közül legalább egy jelen van az 
ülésen. A terv elfogadásához szükséges, hogy a biztosított követeléseket tömörítő 
valamennyi hitelezői csoport a terv elfogadása mellett döntsön, a nem biztosított 
követeléseket tömörítő hitelezői csoportok mindegyikében legalább egyszerű szó-
többséggel elfogadásra kerüljön, valamint a terv megkapja a jelen lévő összes hitelező 
által képviselt szavazat31 több mint felét. Érdekesség, hogy a terv elfogadásához az 
adós hozzájárulása nem szükséges, ugyanis az adós a terv előterjesztője, így annak 
kidolgozásában működik közre (ez utóbbi akkor is igaz, ha a hitelező a terv előter-
jesztője).32 A törvény egyfajta vélelmet állít fel ezáltal arra vonatkozóan, hogy az adós 
a tervet jóváhagyta, azt elfogadása esetén végrehajtja. Amennyiben a tervet jóváhagyja 
a hitelezők gyűlése is, úgy a jóváhagyástól számított 10 napon belül az előterjesztő 
köteles azt a bírósághoz elfogadásra benyújtani.

30 Petra ŠToFková: Postavenie správcu v konkurznom a reštruktualizačnom konani. Iura Edi-
tion, Bratislava, 2012, 171. o.

31 A hitelezői szavaztok számítása követelések szerint történik, a hitelezőt 1 euró összegű 
követelése után 1 szavazat illeti meg.

32 E mellett azonban egy öt napos határidőt biztosít számára a jogszabály, amely idő alatt 
megteheti a tervvel kapcsolatos észrevételeit. vö. Petra ŠToFková: Postavenie správcu v 
konkurznom a reštruktualizačnom konani. Iura Edition, Bratislava, 2012, 194. o.
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3.2. A bíróság szerepe az eljárásban

A tanulmány előző részeiben említett jogkörökön túl a 7/2005. évi törvény széles 
ellenőrzési jogkört biztosít az eljáró bíróság számára az eljárás teljes ideje alatt. A 
felügyelet az eljárás valamennyi résztvevőjére, így az adósra, a vagyongondnokra és 
a hitelezők szerveire egyaránt kiterjed. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a bíróság 
befolyásolhatja az egyes személyek tevékenységét, nem adhat iránymutatást senkinek 
sem.33 Az eljáró bíróság jogosult a vagyongondnoktól bármely kérdésben felvilágosí-
tást, vagy jelentés készítését kérni a restruktualizációs eljárás folyamatáról, vagy egyes 
cselekményekről.34 A vagyongondnok a bíróság felhívását köteles határidőben telje-
síteni, ennek elmulasztása súlyos következményekkel jár és az eljárás megszüntetését 
és a csődeljárás elrendelését is eredményezheti.

Az eljáró bíróság felügyeleti jogkörében eljárva megszünteti a restruktualizációs 
eljárást és elrendeli a gazdasági társaság csődeljárással történő megszüntetését és 
vagyonának értékesítését, amennyiben azt észleli, hogy
a) a vagyongondnok ismétlődően vagy súlyosan megszegi a törvényben foglalt 

kötelezettségeit;
b) a vagyongondnok nem teljesíti a csődeljárási kérelem kötelező benyújtására vo-

natkozó kötelezettségét;
c) a vagyongondnok nem megfelelően hívta össze a hitelezők gyűlését;
d) a hitelezők gyűlése nem volt határozatképes, vagy nem választotta meg a hitelezői 

választmányt,35

e) a hitelezői választmány részére előzetes jóváhagyásra előterjesztett restruktuali-
zációs tervet nem a törvényben előírt határidőn belül terjesztették elő; 

f) a hitelezői választmány az előzetes jóváhagyásra előterjesztett restruktualizációs 
tervet a törvényben előírt határidőben nem fogadta el, vagy a tervet elutasította;

g) a vagyongondnok nem megfelelően hívta össze a restruktualizációs terv elfoga-
dásáról döntő hitelezői gyűlést;

33 A szlovák Legfelsőbb Bíróság 2 Obo. 119/2010. számú döntése, In: Jaroslav MaCek: Ju-
dikatúra: Konkurz, reštruktualizácia a oddlženie s poznámkami. Iuris Libri, Bratislava, 
2015, 395. o.

34 Petra ŠToFková: Postavenie správcu v konkurznom a reštruktualizačnom konani. Iura Edi-
tion, Bratislava, 2012, 177. o.

35 Amennyiben a hitelezők gyűlésén nem jelenik meg legalább három hitelező, akkor kizárt 
a hitelezői választmány megválasztása, így az eljárás ellehetetlenül. Ez tulajdonképpen a 
hitelezők érdeklődésének hiányát szankcionálja, hiszen az eljárás célja az ő részvételük 
nélkül nem érhető el. vö. Petra ŠToFková: Postavenie správcu v konkurznom a reštruktu-
alizačnom konani. Iura Edition, Bratislava, 2012, 178. o.
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h) a terv elfogadásáról döntő hitelezői gyűlésen a restruktualizációs terv nem kapta 
meg az egyes hitelezői csoportok több mint a felét képviselő szavazati arányt 
meghaladó szavazatot, vagy a jelen lévő összes hitelező – a követelések mérté-
kének alapján számított – szavazatának több mint a felét;

i) a terv előterjesztője az elfogadott tervet nem határidőben nyújtotta be a bíróság 
általi jóváhagyás céljából.

A restruktualizációs terv jóváhagyása az eljáró bíróság hatáskörébe tartozik. A bíróság a terv 
előterjesztőjének kérelmére36 tizenöt napon belül megerősíti a terv tartalmát, ha az 
megfelel a törvényben foglalt követelményeknek. A terv hitelezők általi elfogadása még 
nem jelenti egyúttal a terv jóváhagyását is, a bíróság a tervet elutasíthatja. A jóváhagyás 
körében a bíróság nem csupán formai (objektív) szempontból vizsgálja meg a tervet, 
hanem jelentős tartalmi vizsgálatot is végez, amelyben szubjektív mérlegelés biztosított 
számára. Megvizsgálja többek között azt, hogy a terv nem tartalmaz e olyan kikötést, 
amely igazságtalan az egyes hitelezői csoportok egymás közötti viszonyában azzal, hogy 
olyan jog vagy kötelezettség keletkezését, megszűnését, vagy megváltoztatását feltételezi, 
amely a nem biztosított követelések csoportjába tartozó hitelezők későbbi kielégítését 
eredményezi, mint a biztosított követelések csoportjába tartozó hitelezők követeléseinek 
kielégítése, feltéve, hogy ilyen kikötés alkalmazására alapos okot, elfogadható indokot 
nem jelöltek meg. Annak megítélése, hogy ez a hitelezők egymás közötti viszonyában 
igazságtalan, illetve, hogy a feltétel alkalmazására alapos ok nélkül került sor kizárólag a 
bíróság döntésén múlik. A bíróság azt vizsgálja, hogy a terv elkészítésekor azt a közös 
hitelezői érdeket vették e figyelembe, amely mindig az egyéni hitelezői érdek fölött áll, 
hiszen a restruktualizációs eljárás célja pontosan az egyéni hitelezői érdekek érvényesí-
tésének elkerülése.37 38A bíróság az eljárás teljes ideje alatt vizsgálja, hogy az adós rossz 
helyzetének orvoslása a hitelezőkre nézve proporcionálisan megvalósítható, az eljárás 
ésszerű befejezése várható e? Amennyiben az eljárás ideje alatt azt állapítja meg, hogy 
az eljárás nem érheti el célját, meg kell azt szüntetnie.39

36 Abban az esetben, ha az adós kérelmére indult meg a restruktualizációs eljárás, úgy az adós 
kérelmezi a jóváhagyást, ha a hitelező kérelmére indult meg az eljárás, a vagyongondnok 
nyújtja be a kérelmet.

37 A szlovák Alkotmánybíróság I. US 200/2011. számú döntése, In: Petra ŠToFková: Ju-
dikatúra vo veciach konkurzného a reštruktualizačného konania. Wolters Kluwer, Bratisla-
va, 2014, 186-192. o.

38 A szlovák Alkotmánybíróság egy másik döntésében (IV. US 118/2011.) megállapította, 
hogy nem részesíthető előnyben egyik hitelezői csoport sem, nem lehet a biztosítatlan 
követelések hitelezőire nézve kedvezőbb feltételeket elfogadni. In: Petra ŠToFková: Ju-
dikatúra vo veciach konkurzného a reštruktualizačného konania. Wolters Kluwer, Bratisla-
va, 2014, 193. o.

39 A Zsolnai Járásbíróság 3 R 2/2010-1310 sz. döntése, In: Petra ŠToFková: Judikatúra vo veci-
ach konkurzného a reštruktualizačného konania. Wolters Kluwer, Bratislava, 2014, 193. o.
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A terv jóváhagyása körében a jogszabály a bíróság részére egy rendkívül fontos 
jogkört biztosít. Amennyiben a terv valamely hitelezői csoportban nem kapta meg az elfogadásához 
szükséges szavazati arányt a terv előterjesztője kérheti a bíróságtól, hogy döntésével pótolja a szavaza-
tot. Ezt abban az esetben teheti meg, ha három konjunktív feltétel teljesül, mégpedig, 
ha a nemmel szavazó hitelezők a terv elfogadásával nem kerülnek jelentősen rosszabb 
helyzetbe, mint ha a tervet elfogadták volna, továbbá a hitelezői csoportok többsége a 
terv elfogadása mellett döntött, illetve, ha a terv elfogadása mellet szavazott a hitelezők 
gyűlésén jelenlévő hitelezők több mint a fele. Az első feltétel vizsgálatakor a bíróság abból 
indul ki, hogy milyen valószínűsége van a hitelezők csődeljárásban történő kielégítésének.

A restruktualizációs terv bíróság által történő jóváhagyásának joghatása, hogy az 
eljárásban részt vevő valamennyi személyre nézve kötelező erővel bír.40 A magyar 
csődegyezséghez hasonlóan kényszeregyezségnek tekinthető, egy jelentős kivétellel. A 
törvény a kényszeregyezség jelleget áttörő jogosultságot fogalmaz meg azon hitelezők számára, akik a 
terv elfogadása ellen szavaztak. Az ilyen hitelező ugyanis a terv bíróság általi jóváhagyásától 
számított 15 napon belül kérheti a bíróságtól, hogy állapítsa meg a terv relatív hatályta-
lanságát. Ennek előfeltétele, hogy a terv elfogadására irányuló hitelezői gyűlésről szóló 
jegyzőkönyvben indokolással ellátott kifogást vegyen fel a terv elfogadásával szembeni 
aggályairól és az alábbi – a teljesség igénye nélkül felsorolt – feltételek egyike teljesüljön: 
• az azonos hitelezői csoportban lévő követelések eltérő mértékben vagy módon 

kerülnek kielégítésre, mint az ő követelése, amely miatt őt hátrány éri; 
• a terv előterjesztője nem abba a hitelezői csoportba sorolta be a követelését, 

amelybe ő kérte, ami miatt ő hátrányosabb helyzetbe került, mintha a tervet nem 
fogadták volna el; 

• a terv előterjesztője nem olyan mértékben sorolta be a biztosított követelését 
a hitelezői csoportba, mint amilyen mértékben ő kérte és e miatt hátrányosabb 
helyzetbe került, mintha a tervet nem fogadták volna el.41 

A relatív hatálytalanság megállapítása esetén a hitelező az eljárásba bejelentett köve-
telését végrehajtási eljárás útján azonnal érvényesítheti.42

3.3. A vagyongondnok

A vagyongondok jogállására vonatkozó rendelkezéseket a 7/2005. évi törvény mellett 
a 8/2005. évi törvényben találhatjuk. A vagyongondok személyét illetően a 8/2005. évi 
törvény alapján elmondható, hogy az a természetes, vagy jogi személy, akit, vagy ame-

40 Petra ŠToFková: Postavenie správcu v konkurznom a reštruktualizačnom konani. Iura Edi-
tion, Bratislava, 2012, 181. o.

41 7/2005. évi törvény 157. §
42 Petra ŠToFková: Postavenie správcu v konkurznom a reštruktualizačnom konani. Iura Edi-

tion, Bratislava, 2012, 199-200. o.
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lyet a vagyongondnoki nyilvántartásba bejegyeztek.43 A vagyongondnoki nyilvántartás 
vezetése, illetve a vagyongondnok jogállásával (bejegyzés, törlés, továbbképzés stb.) kap-
csolatos valamennyi kérdés az Igazságügyi Minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozik. 
Alapvetően megállapítható, hogy a vagyongondnok jogállása, feladatai és hatásköre a 
magyar vagyonfelügyelőével egyező, így a restruktualizációs eljárás teljes menetében 
részt vesz és széles körű kötelezettségek terhelik. Annak ellenére, hogy a 7/2005. évi 
törvény nem nevesíti az eljárás résztvevőjeként a vagyongondnokot, a restruktualizációs 
szakvélemény kibocsátását követően a megindított eljárásban is jelentős szerepe van,44 
hiszen folyamatosan felügyelnie kell az adós pénzügyi-vagyoni helyzetét és amennyiben 
azt észleli, hogy az adós körülményei olyan mértékben megváltoztak, hogy az eljárás 
sikeresen befejezése már nem lehetséges, köteles benyújtani a csődeljárás iránti kérelmet. 
A vagyongondnoknak olyan szakmai körültekintéssel kell a felügyeletet elvégezni, hogy 
az adós társaság ne csökkenthesse a vagyonát, illetve ne tanúsítson olyan magatartást, 
amely meghiúsítaná az eljárás sikeres lefolytatását.45 A törvény az adós jognyilatkoza-
tainak érvényességéhez a vagyongondnok hozzájárulását kívánja meg abban a körben, 
amelyben ezt a bíróság előírta. Megállapítható azonban, hogy a vagyongondnok nem 
lesz az adós vezető tisztségviselője és nem is tehet helyette jognyilatkozatot, de fontos 
irányítási feladatokat lát el az eljárás teljes ideje alatt.46

A vagyonfelügyelőhöz hasonlóan a vagyongondnok is a feladatának ellátása során 
az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható gondossággal köteles eljárni. Ennek 
ellenére a kötelezettségeinek megszegése sokkal szigorúbb jogkövetkezményekkel jár, 
mint „csupán” a kártérítési felelősségre vonás, amely szankciók az adós gazdasági 
társaságot sújtják. A 3.2. alfejezetben ismertetett a bíróság által a felügyeleti jogkör 
ellátása során észlelt hiányosságok között jelentős hányadban a vagyongondnok 
feladatával összefüggő rendelkezéseket találunk. A vagyongondnoknak rendkívül 
körültekintően kell eljárnia, hiszen kötelezettségszegése nem a tisztségből való visz-

43 8/2005. évi törvény 2. § (1) bekezdés
44 Itt azonban meg kell jegyezni, hogy a 7/2005. évi törvény 2017. évi módosítását követően 

nem ugyanaz a vagyongondnok jár el a restruktualizációs eljárásban, aki elkészítette a 
szakvéleményt. Előbbit a bíróság nevezi ki az eljárás megindítására irányuló végzésben a 
vagyongondnoki nyilvántartásból. Ennek oka a visszaélések elkerülése, azonban számos 
negatívummal jár, hiszen az adós vagyoni helyzetét a szakvéleményt készítő vagyongond-
nok ismeri és ő is tesz javaslatot a restruktualizáció lefolytatásának módjára.

45 8/2005. évi törvény 129. §. Itt érdemes megjegyezni, hogy a szlovák büntető törvénykönyv 
(Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon) 242. §-a tartalmazza az ún. “csődeljárás és re-
struktualizációs eljárás meghiúsítása” elnevezésű bűncselekmény tényállását, amelyben azt 
a személyt, aki szándékos magatartásával meghiúsítja ezen eljárások sikeres kimenetelét 
alapesetben akár 5 évig, míg minősített esetben akár 10 évig terjedő szabadságvesztéssel is 
büntethető.

46 Petra ŠToFková: Postavenie správcu v konkurznom a reštruktualizačnom konani. Iura Edi-
tion, Bratislava, 2012, 175. o.
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szahívását eredményezi, hanem az adós gazdasági társaság megszüntetéséhez vezet. 
Véleményem szerint ezek a rendelkezések nagy terhet rónak az adós gazdálkodó 
szervezetre, hiszen folyamatosan veszélyben érezheti az eljárás sikerességét. E mellett 
azonban sokkal nagyobb körültekintésre és fokozottan gondos eljárásra kényszeríti 
a vagyongondnokot, amely az eljárás sikerességét elősegítheti. Nem hanyagolható el 
a vagyongondnok bírságolása sem, hiszen amennyiben a minisztérium kötelezett-
ségszegést állapít meg, úgy ötezer euróig terjedő bírsággal47 is sújthatja.48 A 8/2005. 
évi törvény 3. §-a a vagyongondnok eljárására alapvető magatartási követelményeket 
határoz meg, így a feladatát becsületesen, felelősségteljesen és lelkiismeretesen köteles 
ellátni,49 illetve köteles a felügyelete alá tartozó személyektől is ugyanilyen magatartást 
elvárni, továbbá feladata ellátása során a szakmai tapasztalatát és minden tudását fel-
használva a lehető legnagyobb szakmai körültekintéssel kell eljárnia. Amennyiben úgy 
ítéli meg, hogy a szakmai hiányosságai miatt nem képes az előtte lévő ügyet megítélni 
köteles szakértőt igénybe venni, s ha az ügy nehézsége miatt a szakértő igénybevétele 
nem volna célszerű vagy gazdaságos, akkor az ügyet köteles elutasítani.50

A kártérítési kötelezettsége körében a 8/2005. évi törvény – törvény eltérő ren-
delkezése hiányában – a Polgári Törvénykönyv51 rendelkezéseinek alkalmazására utal 
azzal, hogy mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy kár elhárítása a tőle elvárható 
legnagyobb erőfeszítés tanúsítása mellett sem volt lehetséges.52

A 7/2005. évi törvény a vagyongondnok hitelezőkkel szembeni kártérítési kötele-
zettségét állapítja meg arra az esetre, ha a vagyongondnok szakvéleményében annak 
ellenére nem hagyja jóvá a restruktualizációt, hogy annak feltételei fennállnak,53 vagy 
úgy engedélyezi, hogy annak feltételei nem állnak fenn.54 Előbbi felelősségalapító 
norma megfogalmazása szerint a vagyongondnok felelőssége azzal szemben áll fent, 
aki megbízta a szakvélemény elkészítésével. Így tehát a hitelezők felé nem terheli 

47 A bírság összegének megállapításakor figyelembe veszi a jogsértés jellegét, súlyosságát, 
módját (szándékos vagy gondatlan), időtartamát és annak következményeit.

48 Matúš králik: Zákon o správcoch. Vychláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanove-
nia zákona č. 7/2005. z. z. o konkurze a reštruktualizácii – Komentár. Wolters Kluwer, 
Bratislava, 2014, 89. o.

49 Ezek tartalmának megállapítása nehéz, így ezeket a polgári jog normái szerint kell megítél-
ni, vö. Matúš králik: Zákon o správcoch. Vychláška, ktorou sa vykonávajú niektoré usta-
novenia zákona č. 7/2005. z. z. o konkurze a reštruktualizácii – Komentár. Wolters Kluwer, 
Bratislava, 2014, 17. o.

50 Matúš králik: Zákon o správcoch. Vychláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanove-
nia zákona č. 7/2005. z. z. o konkurze a reštruktualizácii – Komentár. Wolters Kluwer, 
Bratislava, 2014, 18. o.

51 Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
52 8/2005. évi törvény 12. § (2) bekezdés
53 7/2005. évi törvény 109. § (4) bekezdés
54 7/2005. évi törvény 109. § (5) bekezdés
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felelősség, amennyiben az adós bízta meg a szakvélemény elkészítésével még akkor 
sem, ha bizonyítható, hogy a hitelezők kielégítése a restruktualizációs eljárásban si-
keresebb lett volna, mint a csődeljárásban, de ez a vagyongondnok elutasítása miatt 
nem folytatódott le. Utóbbi esetében a felelőssége kizárólag a hitelezők felé áll fenn.55

A mentesülés körében elmondható, hogy a vagyongondnok előbbi esetben men-
tesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a jóváhagyás megtagadására az adós passzív 
magatartása miatt került sor, míg utóbbi esetben akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy 
eljárása a szakmai gondosság követelményeinek megfelelt.56

Összegzés

Alapvetően megállapítható, hogy a szlovák restruktualizációs eljárás és a magyar 
csődeljárás között jelentős különbségek vannak.57 A jogi szabályozás komplex jellege 
miatt nehéz eligazodni a jogszabályok egyes rendelkezései között, s ezt tovább nehezíti 
a számos kisegítő jellegű alacsonyabb rendű jogszabályi rendelkezés.

A restruktualizációs szakvélemény jogintézménye véleményem szerint pozitívum 
a szlovák eljárásban, mert ezzel elkerülhető, hogy olyan gazdasági társaságok nyújtsák 
be az eljárás iránti kérelmet, amelyek megmentése a gazdasági helyzetük miatt már 
nem lehetséges. A szakvélemény kibocsátása kizárólag a vagyongondnok hatásköré-
ben van, s tulajdonképpen ő dönti el, hogy a cég alkalmas e a továbbműködésre, ami 
feltétlenül megkívánja a vagyongondnok személyétől a megfelelő szakmai felkészült-
séget, a körültekintő és alapos eljárást. Az a tény, hogy a szakvélemény megadása nincs 
határidőhöz kötve egyrészről érthető, hiszen eltérő lehet egyes gazdasági társaságok 
gazdasági helyzetének felmérése, restruktualizációra való alkalmasságának megítélése. 
Másrészről viszont probléma is felmerülhet, hiszen az eladósodott társaság köteles 30 
napon belül benyújtani a csődeljárás iránti kérelmet. Részbeni megoldást jelenthet az a 
szabály, amely a csődeljárás felfüggesztését írja elő, amennyiben az adós igazolja, hogy 
restruktualizációs szakvélemény elkészítésével bízott meg vagyongondnokot, azonban az 
eljárást folytatni kell, ha hatvan napon belül nem terjeszti be a szakvéleményt. A hatvan 
napos határidő tehát irányadó lehet a vagyongondok számára, ezt a határidőt azonban 

55 Petra ŠToFková: Postavenie správcu v konkurznom a reštruktualizačnom konani. Iura Edi-
tion, Bratislava, 2012, 149. o.

56 Matúš králik: Zákon o správcoch. Vychláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanove-
nia zákona č. 7/2005. z. z. o konkurze a reštruktualizácii – Komentár. Wolters Kluwer, 
Bratislava, 2014, 41-13. o. ugyanígy Branislav POsPíšil – Jaroslav MaCek – Martin mali-
ar – Vladimír kiTTy: Zákon o konkurze a reštruktualizácii – Komentár. Wolters Kluwer, 
Bratislava, 2016, 602. o.

57 A magyar csődeljárás elemzéséhez lásd különösen: MiskolCzi	Bodnár Péter: Bevezetés a 
fizetésképtelenség jogába – Csődjogi jogszabályok, Unió Kiadó, Budapest, 2002.; MiskolCzi	
bOdnár Péter: A csődeljárás, Patrocínium, Budapest, 2012; MiskolCzi	Bodnár Péter – Tö-
rök Gábor: A magyar csődjog alapjai, HVG – Orac Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2002.
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könnyen túllépheti pl. egy nehéz megítélésű ügy elbírálása esetén (pl., ha szakember 
bevonása szükséges). Véleményem szerint az előzetes szakvélemény jogintézményének 
magyar jogba történő átültetése elősegítheti a magyar csődeljárás hatékonyságát.

A szlovák restruktualizációs eljárásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések rend-
kívül szigorú, merev eljárási szabályok, így az eljárás túl formálissá válik, amelyben a 
legapróbb hiba az eljárás meghiúsulását is eredményezheti. Ez figyelhető meg külö-
nösen az eljárás lefolytatására irányuló kérelemre vonatkozó szabályokban, ugyanis a 
kérelem bármely formai vagy tartalmi hibája esetén a bíróság – hiánypótlás elrendelése 
nélkül – elutasító döntést hoz.

A vagyongondnok személyét illetően a tevékenysége ellátására megfogalmazott 
alapvető magatartási követelmények erkölcsi jellege miatt nehezen ítélhető meg azok 
tartalma és problémát okozhat azok gyakorlati megítélése (pl. mikor jár el lelkiismeretesen 
a vagyongondnok?), így elegendőnek tartom az általános, de szigorúbb zsinórmérték 
meghatározását. Az a szabály, amely a vagyongondnok kötelezettségeinek megszegé-
sének esetére a restruktualizációs eljárás megszüntetését és a csődeljárás elrendelését 
és végső soron az adós megszüntetését eredményezi rendkívül szigorú, és nem talá-
lom méltányosnak az adós társaságot „büntetni” a vagyongondnok hibájáért, ezért 
elegendőnek tartom a kártérítési kötelezettség megállapítását, valamint a közigazgatási 
szankció alkalmazását. Érdekesség és mindenképpen a magyar szabályozásba átülte-
tésre alkalmasnak tartom azt az előírást, amely kötelezi a vagyongondnokot szakmai 
felelősségbiztosítási szerződés megkötésére, a tevékenységük körében okozott károk 
fedezetének biztosítására.58 Mi több a 8/2007. évi törvény lehetőséget ad a károsult 
számára, hogy közvetlenül a biztosítóval szemben terjessze elő igényét. 

A restruktualizációs eljárásban eljáró bíróság számára sokkal szélesebb jogkört biz-
tosít a jogszabály, mint a magyar csődjogban, amelyet feltétlenül pozitívumnak tartok. 
E körben kiemelendőnek tartom a bíróság jognyilatkozat pótló hatáskörét, amellyel 
elérhető, hogy a hitelezők többsége számára egyébként megfelelő restruktualizációs 
terv attól függetlenül jóváhagyásra kerüljön, hogy valamely hitelezői csoportban nem 
kapta meg az elfogadásához szükséges szavazati arányt.

A magyar joghoz képest mindenképpen hiányként értékelhető, hogy a szlovák 
gazdasági társaságok vezető tisztségviselői nem vonhatóak felelősségre abban az 
esetben, ha a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezését követően nem 
a hitelezői érdekek figyelembe vételével jártak el.

Összességében úgy gondolom, hogy a szlovák restruktualizációs eljárásban 
vannak olyan jogintézmények, amely magyar jogba történő átvétele mindenképpen 
megfontolandó.

58 Megjegyzem a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Kormányrendelet 3. 
§ (3) bekezdés g) pontja alapján a felszámolói névjegyzékbe történő bejegyzés feltétele, 
hogy a felszámolónak legalább hetvenmillió forint mértékű biztosítékkal kell rendelkeznie, 
amelyet felelősségbiztosítási fedezettel is biztosíthat.

CertiCky mário
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Nagy Adrienn1

szerkezetátAlAkítási eljárások A lengyel 
fizetésképtelenségi jogbAn

Kulcsszavak: lengyel fizetésképtelenségi reform, szerkezetátalakítási eljárások Len-
gyelországban, második esély a lengyel vállalkozásoknak

1. A lengyel fizetésképtelenségi jog reformja

Az Európai Bizottság 2014 márciusában elfogadta a 2014/135/EU ajánlást az üzleti 
kudarc és a fizetésképtelenség új megközelítéséről. Az ajánlás egy szemléletváltás 
eredményeként született meg, mely alapvetően két ponton mutatható ki: a likvidációs 
célzatú felszámolási eljárások helyett előtérbe kerültek a reorganizációs és szerke-
zetátalakítási eljárások, másfelől a fizetésképtelenségi eljárásokban az adós jogutód 
nélküli megszüntetése, és a hitelezők minél gyorsabb és teljesebb kielégítése helyett 
elsődleges célkitűzésként az egyébként életképes adósok megmentése és második 
esély biztosítása jelent meg.2

A Bizottság ajánlása minimumszabályokat állapított meg a megelőző szerkeze-
tátalakítási tervek, illetve a fizetésképtelen vállalkozások adósságainak elengedése 
körében, ezeket alapvetően hét törekvési pontban összegezhetjük az alábbiak szerint:
• Fellépés korai szakaszban, azaz a tagállamok biztosítsanak az adós számára hozzá-

férést reorganizációs és szerkezetátalakítási eljárásokhoz még mielőtt ténylegesen 
fizetésképtelenné válnak;

• A bíróságok szerepét vissza kell szorítani a szerkezetátalakítási eljárásokban az 
eljárás időtartamának csökkentése érdekében;

• Az eljárás folyamán az adós lehetőség szerint megtarthassa a vagyon feletti ren-
delkezési jogot a gazdasági tevékenység folyamatos folytatása érdekében;

• Moratórium biztosítása a szerkezetátalakítási eljárások folyamatban léte alatt;
• Kényszeregyezség, azaz az egyezségben foglaltak kötelezzék azokat a kisebbségi 

hitelezőket is, akik ahhoz nem járultak hozzá;

1 Turkovicsné Dr. Nagy Adrienn, egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Kar, Európai és Nemzetközi Jogi Intézet, Polgári Eljárásjogi Intézeti Tanszék.

2 Bóka János: A szerkezet-átalakítási eljárások és a fizetésképtelenség új megközelítése az 
Európai Unióban. In: Auer Ádám – Papp Tekla (szerk.): A gazdasági világválság hatása 
egyes jogintézményekre Magyarországon és az Európai Unióban. Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem, Budapest, 2016, 243. o.
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• Az eljárás folyamán nyújtott új finanszírozás védelemben részesítése különösen 
arra az esetre, ha az eljárás sikertelensége miatt azt felszámolás követné;

• Mentesítés, azaz a vállalkozások ésszerű időn belül (3 év) mentesüljenek adós-
ságaik alól.3

Az ajánlásban foglaltak végrehajtására a Bizottság 2015. március 14-i határidővel 
kérte fel a tagállamokat. Erre figyelemmel Lengyelország alapvetően megreformálta 
nemzeti fizetésképtelenségi jogát 2015-ben. A reform alapvető célja az volt, hogy a 
nemzeti jogot közelítsék a nemzetközi elvárásokhoz és joggyakorlathoz, valamint 
hogy a fizetési nehézségekkel küzdő gazdasági társaságok számára hatékony lehetősé-
geket és eszközöket biztosítsanak az átszervezéshez és az újrakezdéshez, illetve hogy 
mindeközben a hitelezői érdekek védelme is megvalósuljon. A reform eredményei az 
alábbiak szerint összegezhetők:
• négy új szerkezetátalakítási eljárás bevezetése;
• a „fizetésképtelenség” és a „fenyegető fizetésképtelenség” fogalmak újradefiniálása;
• a fizetésképtelenségi eljárások előfeltételeinek pontosítása;
• a hitelezői választmány szerepének növelése;
• az eljárási költségek pontosítása;
• a Központi Csőd- és Átszervezési Nyilvántartás felállítása.

A magyar joghoz hasonlóan nemcsak a fizetésképtelenségi törvények, de más lengyel 
jogforrások is tartalmaznak kapcsolódó rendelkezéseket: például a lengyel Polgári Tör-
vénykönyv szabályozza a hitelezői követelések védelmét az adós fizetésképtelensége 
esetére, a lengyel Btk. tartalmazza a fizetésképtelenséggel összefüggésben elkövetett 
bűncselekmények tényállását, vagy a lengyel Kereskedelmi Gazdasági Törvény az 
adós társaság tagjainak felelősségét. A lengyel fizetésképtelenségi jog reformja e 
törvényeket is érintette.4

2. A lengyel fizetésképtelenségi eljárások fajtái

Lengyelországban a fizetésképtelenségi eljárásokat két törvény szabályozza:
• a 2003-ban elfogadott, legutóbb 2016-ban jelentősen módosult Csődtörvény 

(Prawo upadloścoiwe, 2016 No 2171),5 illetve

3 Erről lásd részletesen Bóka János: A szerkezet-átalakítási eljárások és a fizetésképtelenség 
új megközelítése az Európai Unióban. In: Auer Ádám – Papp Tekla (szerk.): A gazdasá-
gi világválság hatása egyes jogintézményekre Magyarországon és az Európai Unióban. 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2016, 248-253. o.

4 Bartłomiej nieWczas – Darina MienTkiewiCz: Poland; In: Donald S Bernstein (ed): The 
Insolvency Review; Fith Edition. Law Business Research, London, 2017, 232-233. o.

5 A lengyel fizetésképtelenségi jog 2015. évi reformja előtt csak a 2003-as Csődtörvény sz-
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• a 2015. május 15-én elfogadott Szerkezetátalakítási törvény (Prawo restruktury-
zacyjne, 2016 No 1574), mely 2016. január 1. napján lépett hatályba.

Érdekes, hogy a 2003-as Csődtörvény német minta alapján készült, a „második esély” 
szemléletet meghonosító 2015-ös Szerkezetátalakítási törvény azonban már a francia 
mintát, illetve az amerikai csődtörvény 11. fejezetét vette alapul.6

A lengyel Csődtörvény tárgyi hatálya a csődeljárásra terjed ki, melynek célja a hi-
telezői követelések lehető legnagyobb arányban történő kielégítése, és amennyiben 
az lehetséges és ésszerű, az adós további működésének biztosítása. Az eljárásnak két 
szakasza van: az első szakaszban történik az adós fizetésképtelenségének vizsgálata 
és az eljárás megindítása, míg a második szakasz maga a csődeljárás, ha az adós fi-
zetésképtelennek bizonyult. A csődeljárás csak az adós vagy a hitelezők kérelmére 
indulhat. A lengyel csődeljárás a magyar terminológia alapján leginkább a felszámolási 
eljárásnak feleltethető meg, a csődeljárás kifejezés használata mégis azért indokolt, 
mert a vállalkozások mellett olyan természetes személyekkel szemben is kezdemé-
nyezhető, akik vállalkozási tevékenységet nem folytatnak (fogyasztó).7

A Szerkezetátalakítási törvény hatálya a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben 
lévő adósokra terjed ki, és alapvetően négyféle eljárási lehetőséget kínál:
• bíróságon kívüli egyezségkötési eljárás (postępowanie o zatwierdzenie układu)8

• gyorsított egyezségkötési eljárás (przyspieszone postępowanie układowe)9

• egyezségkötési eljárás (postępowanie układowe)10

• átszervezési eljárás (postępowanie sanacyjne).11

Fontos hangsúlyozni, hogy a Szerkezetátalakítási törvény személyi hatálya a fogyasz-
tókra nem terjed ki. A szerkezetátalakítási eljárások közötti alapvető különbség az 
adóst megillető védelem, illetve a bíróságoknak az eljárásban betöltött szerepe vo-
natkozásában mutatható ki.

A bíróságon kívüli egyezségkötési eljárásban az adós önállóan köt csődegyezséget a 
hitelezőkkel a bíróság közreműködése nélkül. Az eljárás csak abban az esetben kez-

abályozta a lengyel fizetésképtelenségi eljárásokat, mely ugyancsak tartalmazott lehetőséget 
szerkezetátalakításra, de jóval egyszerűbb szabályokkal. Erről lásd részletesen: Marcin 
oleChowski:	Poland. In: Emilio Beltrán – Rafael Sebastián (ed.): European Insolven-
cy Regulations – Applications of  the European Regulation on Insolvency Proceedings. 
Thomson Reuters, 2010, 391. o.

6 TaJTi Tibor: A csődstigma, második esély mentalitás és a csődjog viszonyáról. Amit az 
összehasonlító jog sugall. MTA Law Working Papers, 2015/6. sz., 17-18. o.

7 lengyel Csődtv. 491. cikk
8 lengyel Szerkezetátalakítási tv. 210-226. cikkei
9 lengyel Szerkezetátalakítási tv. 227-264. cikkei
10 lengyel Szerkezetátalakítási tv. 267-282. cikkei
11 lengyel Szerkezetátalakítási tv. 283-323. cikkei
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deményezhető, ha a szavazásra jogosult hitelezők követelésének kevesebb mint 15%-a 
minősül vitatott követelésnek. Az adós a bíróságtól függetlenül gyűjti össze a hitelezők 
szavazatait a bírósági biztos által elkészített csődegyezség jóváhagyásához. Az adósnak 
a vagyon feletti rendelkezési joga megmarad, viszont moratórium nem illeti meg, azaz 
a végrehajtási eljárások tovább folynak. A hitelezőket nem kell nyilvántartásba venni, 
és nincs hitelezői ülés sem, az adós írásban keresi meg a hitelezőit az általa kidolgo-
zott egyezséghez való hozzájárulás érdekében. Ha ez az írásbeli eljárás eredményes, 
az eljárás végén az adós kérelmezi a bíróságtól a csődegyezség jóváhagyását. Ebben 
az értelemben tehát ez a szerkezetátalakítási eljárás sem nélkülözi teljes mértékben a 
bíróság közreműködését.

A gyorsított egyezségkötési eljárás célja a csődegyezség megkötése a nyilvántartásba vett 
hitelezőkkel egyszerűsített és gyorsított eljárás keretében. Az eljárás megindítása iránti 
kérelem tárgyában a bíróságnak egy héten belül kell döntenie, és a kérelemhez nem 
kell mellékelni az egyezség-tervezetet sem. A bíróság hívja össze a hitelezők gyűlését a 
bírósági biztos által kidolgozott csődegyezség jóváhagyása érdekében. Az eljárás csak 
abban az esetben kezdeményezhető, ha a szavazásra jogosult hitelezők követelésének 
kevesebb mint 15%-a minősül vitatott követelésnek. A rendes gazdálkodás körében az 
adós vagyon feletti rendelkezési joga önálló, míg a rendkívüli gazdálkodás esetében a 
bírósági biztos vagy a hitelezői választmány egyetértése szükséges. Az adóst az eljárás 
alatt moratórium illeti meg, a végrehajtási eljárások nem folynak tovább.

A egyezségkötési eljárás célja a csődegyezség megkötése a nyilvántartásba vett hi-
telezőkkel a bíróság közreműködése mellett. A bírósági biztos vagyonleltárt készít, 
elkészíti a javaslatot a csődegyezségre, melyről a bíróság által összehívott hitelezői ülés 
szavaz. A rendes gazdálkodás körében az adós vagyon feletti rendelkezési joga önálló, 
míg a rendkívüli gazdálkodás esetében a bírósági biztos vagy a hitelezői választmány 
egyetértése szükséges. Az adóst az eljárás alatt moratórium illeti meg, a végrehajtási 
eljárások nem folynak tovább.

Az átszervezési eljárás célja annak biztosítása, hogy az adós átszervezési intézke-
déseket tegyen meg és csődegyezséget kössön a nyilvántartásba vett hitelezőkkel. 
Az átszervezési intézkedések lehetnek jogi és egyéb olyan intézkedések is, melyek 
alkalmasak az adós gazdasági helyzetének javítására, illetve olyan helyzetbe hozzák 
az adóst, hogy a kötelezettségeit teljesíteni tudja, mindeközben pedig moratóriumot 
biztosít számára, illetve jelentheti az adós vagyontárgyainak értékesítését is. A bíróság 
közvetlen felügyelete mellett zajlik, az adós vagyon feletti rendelkezési joga megszűnik, 
viszont a moratórium fennáll, a végrehajtási eljárások nem folynak tovább.12

12 Európai Igazságügyi Hálózat polgári és kereskedelmi ügyekben https://e-justice.europa.
eu/content_insolvency-447-pl-hu.do?clang=en letöltés: 2018.06.23.; Klaudia szymans-
ka-rUTkowska – Szymon Galkowski: The New Polish Restructuring Law: a „Second 
Chance” for Businesses. Emerging Markets Restructuring Journal, 2017 Issue No. 4., 2. o.
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3. A fizetésképtelenségi eljárások megindításának előfeltételei

A lengyel Csődtörvény 10. cikke értelmében a csődeljárás megindításának előfeltéte-
le, hogy az adós fizetésképtelennek minősüljön. Az adós abban az esetben minősül 
fizetésképtelennek, ha tartozásait azok esedékességekor nem tudja teljesíteni. A jogi 
személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek akkor is fizetéskép-
telennek minősülnek, ha a tartozásainak összege meghaladja a vagyonának értékét, 
és ez az állapot több mint 24 hónapja fennáll.

A szerkezetátalakítási eljárások kezdeményezhetők a fizetésképtelen adósokkal 
szemben, illetve a fenyegető fizetésképtelenségi helyzetben lévő adósok vonatkozásában 
is. A fizetésképtelen adós fogalmát – az előző bekezdésben ismertetett tartalommal – a 
Csődtörvény rendelkezéseinek megfelelően kell megítélni, míg a fenyegető fizetéskép-
telenség abban az esetben állapítható meg, ha az adós gazdasági körülményei alapján 
feltételezhető, hogy rövid időn belül fizetésképtelenné válik. A bíróság elutasíthatja 
a szerkezetátalakítási eljárás iránti kérelmet, ha az a hitelezők számára egyértelműen 
hátrányos lenne. Ezt meghaladóan a Szerkezetátalakítási törvény további speciális 
eljárási előfeltételeket szab a különböző típusú eljárások kezdeményezése esetén. 
A bíróságon kívüli egyezségkötési eljárás, illetve a gyorsított egyezségkötési eljárás 
megindításának további speciális előfeltétele az, hogy a csődegyezségről szavazó hite-
lezők hitelezői követelésének kevesebb mint 15%-a minősüljön vitatott követelésnek. 
A csődeljárás és a szerkezetátalakítási eljárás pedig akkor kezdeményezhető, ha a 
vitatott követelések meghaladják ezt a 15%-os limitet. A bíróság abban az esetben is 
elutasítja az eljárás megindítása iránti kérelmet, ha egyértelműen megállapítható, hogy 
az adós az eljárás költségeit nem fogja tudna fedezni, illetve ha az eljárás megindítását 
követően felmerülő kötelezettségeinek egyértelműen nem fog tudni eleget tenni.13

4. A csődeljárás és a szerkezetátalakítási eljárások párhuzamos kezdeményezése

Amennyiben ugyanazon adóssal szemben csődeljárás és szerkezetátalakítási eljárás 
iránti kérelmet is előterjesztettek, a bíróság elsődlegesen azt vizsgálja meg, hogy az 
adóssal szemben valamely szerkezetátalakítási eljárás elrendelésének előfeltételei 
fennállnak-e. E vizsgálat során a bíróságnak a hitelezők érdekeire is figyelemmel kell 
lennie, és a szerkezetátalakítási eljárásnak csak abban az esetben van elsőbbsége a 
csődeljárással szemben, ha ez a hitelezők érdekeivel nem ellentétes.

13 Európai Igazságügyi Hálózat polgári és kereskedelmi ügyekben https://e-justice.europa.
eu/content_insolvency-447-pl-hu.do?clang=en letöltés: 2018. 06. 23.

szerkezetátAlAkítási eljárások A lengyel fizetésképtelenségi jogbAn



130

A szerkezetátalakítási eljárás elrendelése esetén annak folyamatban léte alatt az 
adóssal szemben csődeljárás nem kezdeményezhető.14

5. A szerkezetátalakítási terv

A szerkezetátalakítási eljárások legfontosabb produktuma a szerkezetátalakítási terv, 
melynek tartalmaznia kell az adós gazdasági tevékenységével kapcsolatos minden 
részletet, mely alatt a múltbeli, jelenbeli és a jövőbeli momentumok ismertetését 
is érteni kell. A szerkezetátalakítási tervet közzé kell tenni a Központi Csőd- és 
Átszervezési Nyilvántartásban,15 illetve valamennyi hitelező számára elérhetővé kell 
tenni. A szerkezetátalakítási terv nyilvánossága azért fontos, mert a hitelezők annak 
ismeretében tudnak szavazni a javasolt egyezségről, illetve a későbbiekben nyomon 
tudják követni az abban foglaltak végrehajtását is.

6. Az egyezség

Valamennyi szerkezetátalakítási eljárás célja az egyezség elfogadásához szükséges hite-
lezői többség elérése. Az egyezségnek ki kell terjednie valamennyi hitelezői követelésre, 
mely az eljárás kezdő időpontja előtt keletkezett. Az egyezség azonban nem terjed 
ki bizonyos, törvény által meghatározott követelésekre, mint a tartási jellegű köve-
telésekre, az öröklési jogi követelésekre, a munkabér jellegű és nyugdíjkövetelésekre, 
a zálogjoggal és tulajdonjog fenntartással biztosított követelésekre. A biztosítékkal 
rendelkező hitelezők egyetértési joga akkor szükséges az egyezség jóváhagyásához, 
ha az egyezség kiterjed a biztosítékkal rendelkező adósságra is.

Az egyezség jóváhagyásához a szavazati joggal rendelkező hitelezők többségének 
egyetértése szükséges, illetve az egyetértő hitelezőknek a szavazásra jogosult összes 
hitelezői követelés kétharmadával kell rendelkeznie. A többségi hitelezői szavazatot, 
illetve a kétharmados többséget valamennyi hitelezői kategóriában kategóriánként el 
kell érni. A szavazásra nem jogosult hitelezőket az egyezség megkötésénél figyelmen 
kívül kell hagyni. A Szerkezetátalakítási törvény arról is rendelkezik, hogy az egyezség 
jóváhagyásánál meghatározott hitelezőket figyelmen kívül lehet hagyni, ha az egyezséget 
ellenző hitelezők követeléseit legalább olyan mértékben kiegyenlítik, mint amilyen mér-
tékű megtérítésre számíthatna egy likvidációs célzatú fizetésképtelenségi eljárás esetén.

A hitelezők jogait védi a határozatképességre vonatkozó törvényi előírás is: az 
egyezséget akkor lehet elfogadni, ha a hitelezői ülésen a szavazásra jogosult hitele-
zőknek legalább az 1/5-e megjelent.

14 Klaudia szyManska-rUTkowska – Szymon Galkowski: The New Polish Restructuring Law: a 
„Second Chance” for Businesses. Emerging Markets Restructuring Journal, 2017 Issue No. 4., 3. o.

15 A központi nyilvántartás működésének megkezdéséig a szerkezetátalakítási terveket a 
bírósági kezelőirodákban lehetett megtekinteni.
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A hitelezők által megszavazott egyezséget a bíróságnak is jóvá kell hagynia. A 
bíróság előtti szakaszban a Szerkezetátalakítási törvény lehetőséget biztosít a felek-
nek (az adósnak és a hitelezőknek) arra, hogy kifogást jelentsenek be az egyezségben 
foglaltakkal szemben. A bíróságnak az egyezség jóváhagyása körében mérlegelnie kell 
a kifogásban felhozott indokokat is.

A Szerkezetátalakítási törvény meghatározza azokat az eseteket, amikor a bíróság 
köteles megtagadni, illetve mérlegelési jogkörben megtagadhatja az egyezség jóváha-
gyását. Kötelező a jóváhagyást megtagadni, ha
• az egyezség jogszabályba ütközik;
• ha megállapítható, hogy az egyezségben foglaltakat a felek nem fogják teljesíteni. 

Ez különösen abban az esetben áll fenn, ha az adós a szerkezetátalakítási eljárás 
folyamán sem teljesítette a kötelezettségeit;

• a bíróságon kívüli egyezségkötési eljárásban, illetve a gyorsított egyezségkötési 
eljárásban a vitatott hitelezői követelések meghaladják a szavazásra jogosult hi-
telezői követelések 15%-át.

A bíróság mérlegelési jogkörében megtagadhatja az egyezség jóváhagyását, ha meg-
állapítja, hogy az egyezség kirívóan sérti az egyezség ellen szavazó hitelezők érdekeit, 
akik egyben kifogást is bejelentettek a bírósági szakaszban.16

A szerkezetátalakítási eljárásokban kötött egyezség főszabályként nem terjed ki a 
biztosítékkal rendelkező hitelezőkre. Ahhoz, hogy e követeléseket és a biztosítéki vagyon-
tárgyakat is magába foglalja az egyezség, szükséges e hitelezők kifejezett hozzájárulása. 
A szerkezetátalakítási eljárások folyamán a törvény által biztosított moratórium ellenben 
nem terjed ki a biztosítékkal rendelkező hitelezők által kezdeményezett végrehajtási 
eljárásokra. E végrehajtási eljárások felfüggesztését lehet kezdeményezni legfeljebb 3 
hónapra arra hivatkozva, hogy a biztosítéki vagyontárgy nélkülözhetetlen az adós gaz-
dasági tevékenységének folytatásához. E főszabály alól kivételt képez az átszervezési 
eljárás, ahol a moratórium a törvény erejénél fogva kiterjed az átszervezési eljárás előtt 
kezdeményezett, a biztosítéki vagyonra vezetett végrehajtási eljárásokra is függetlenül 
attól, hogy az egyezség vonatkozik-e a biztosítékkal rendelkező hitelezői követelésre.17

A 2015-ös reform a lengyel szerkezetátalakítási eljárásokban meghonosította a 
részleges egyezség jogintézményét. Nem minden esetben szükséges ugyanis valamennyi 
hitelező egyetértése egy olyan egyezség elfogadásához, mely az adós átszervezéséhez 
szükséges. A részleges egyezség különösen nagyobb gazdasági társaságok számára 

16 Klaudia szyManska-rUTkowska – Szymon Galkowski: The New Polish Restructuring 
Law: a „Second Chance” for Businesses. Emerging Markets Restructuring Journal, 2017, 
Issue No. 4., 3-4. o.

17 Klaudia szyManska-rUTkowska – Szymon Galkowski: The New Polish Restructuring 
Law: a „Second Chance” for Businesses. Emerging Markets Restructuring Journal, 2017, 
Issue No. 4., 5-6. o.
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előnyös, ahol a főbb hitelezők (pénzintézetek, a legfontosabb beszállítók) egyetérté-
sének elérése a legfontosabb. A részleges egyezség azonban csak a bíróságon kívüli 
egyezségkötési eljárásban, illetve a gyorsított egyezségkötési eljárásban köthető.18

7. A szerkezetátalakítási eljárások felügyelete

A szerkezetátalakítási eljárások elsődlegesen a bíróság felügyelete mellett zajlanak. 
Természetesen a bírósági kontroll intenzitása eltérő az egyes eljárásokban, a legki-
sebb szerepkör a bíróságon kívüli egyezségkötési eljárásban jut a bíróságnak (csak 
az egyezség jóváhagyására terjed ki), míg a legaktívabb az átszervezési eljárásban. 

A szerkezetátalakítási eljárásokban egyesbíró jár el, az eljárás elrendelését követően 
azonban a felügyeletet főszabályként a bírósági biztos látja el. Ő irányítja az eljárás fo-
lyamatát, felügyeli a fizetésképtelenségi szakértőket, meghatározott tevékenységekhez 
szükséges a hozzájárulása, eljárása során a bíróság jogait gyakorolja. Megbízatása az 
eljárás teljes időtartama alatt fennáll.

Fontos ebben a körben megemlíteni az adósok felelősségét is, mely alapvetően a 
csődeljárással összefüggésben releváns. A lengyel Csődtörvény 21. cikke értelmében az 
adós köteles a csődeljárást kezdeményezni az eljárásra okot adó körülmények bekövet-
keztétől számított 30 napon belül. Ha az adós jogi személy vagy egyéb szervezet, ez a 
kötelezettség a vezető tisztségviselőket terheli. A vezető tisztségviselők felelnek minden 
olyan kárért, mely az eljárás kezdeményezésének elmulasztásával vagy késedelmes kez-
deményezésével összefüggésben merült fel. A kártérítési felelősségen kívül büntetőjogi 
felelősség is terhelheti őket, akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetők.19

8. A Központi Csőd- és Átszervezési Nyilvántartás

A lengyel fizetésképtelenségi jog reformjának részeként került felállításra 2018. 
február 1. napjától a Központi Csőd- és Átszervezési Nyilvántartás. A nyilvántartás 
megkönnyíti a fizetésképtelenségi eljárásokkal kapcsolatos információkhoz való 
hozzáférést, a kommunikációt a hatóságokkal, a hitelezői követelések bejelentésével 
összefüggésben felmerülő költségeket csökkenti. A nyilvántartás a csődeljárásokkal, 
a szerkezetátalakítási eljárásokkal, a külföldi fizetésképtelenségi eljárások elismerésé-
vel kapcsolatos, valamint az adós gazdasági tevékenységének tilalmával összefüggő 
adatokat tartalmazza. Az adatok az eljárás résztvevői számára hozzáférhetők.20

18 Klaudia szyManska-rUTkowska – Szymon Galkowski: The New Polish Restructuring 
Law: a „Second Chance” for Businesses. Emerging Markets Restructuring Journal, 2017, 
Issue No. 4., 6. o.

19 Bartłomiej nieWczas – Darina MienTkiewiCz: Poland. In: Donald S Bernstein (ed): The 
Insolvency Review; Fith Edition. Law Business Research, London, 2017, 238. o.

20 Klaudia szyManska-rUTkowska – Szymon Galkowski: The New Polish Restructuring 
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9. A reform értékelése – statisztikai adatok

Statisztikai adatok a fizetésképtelenségi reform hatályba lépésének első évéről állnak 
rendelkezésre. 2016-ban Lengyelországban 530 társaságot minősítettek fizetésképte-
lennek, és összesen 760 szerkezetátalakítási és csődeljárást rendeltek el. 204 társaság 
választotta az újonnan bevezetett szerkezetátalakítási eljárások valamelyikét, mely 
azt jelenti, hogy az összes fizetésképtelenségi eljárás 30%-a volt szerkezetátalakítási 
eljárás. A 2016-os lengyel fizetésképtelenségi jog reformja előtt a csődeljárások 84%-a 
végződött az adós vagyonának értékesítésével és jogutód nélküli megszüntetésével, 
és csak 15,8%-a csődegyezséggel és az adós megmentésével.

A szerkezetátalakítási eljárások közül a gyorsított egyezségkötési eljárás volt a 
legnépszerűbb (63%), ezt követte az átszervezési eljárások (22%), majd az egyezségi 
eljárások (15%) kezdeményezésének gyakorisága.

A Világbank kimutatása szerint a biztosított hitelezői követelések 65%-a térül 
meg átlagosan az Európai Unióban a fizetésképtelenségi eljárásokban, ez az arány 
Lengyelországban 60,6% volt 2016-ban.21

Az Európai Bizottság a 2016. évi adatokat vizsgálva Lengyelországot a fizetéskép-
telenségi eljárások hatékonyságát illetően a tagállamok között a 17. helyre rangsorolta. 
A fizetésképtelenségi eljárások átlagos időtartama még 3 év volt, és a leggyakrabban 
igénybe vett fizetésképtelenségi eljárás még mindig a felszámolással végződő csődel-
járás minősült.22 Nyilvánvaló azonban, hogy a 2016. január 1. napján hatályba lépő 
megreformált rendelkezések hatására ezekben az adatokban nagy mértékű javulás 
várható, hiszen a reform hatása pár év elteltével értékelhető a statisztikai adatokkal 
alátámasztva.
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Buleca Sibilla1

Az ukrán fizetésképtelenségi és 
rEorgAnizációs Eljárások

Kulcsszavak: átszervezés, ukrán felszámolási eljárás, szanálás, vagyonkezelő

1. Az üzleti vállalkozások tevékenységének befejezése Ukrajnában

Az ukrán gazdasági társaságok megszűnésére vonatkozó alapvető rendelkezéseket az 
Ukrajna Polgári Törvénykönyvének (a továbbiakban: UPtk.2) 104. cikkelye határozza 
meg, amely elsődlegesen rögzíti, hogy a jogi személy az átszervezés vagy felszámolás 
eredményeképpen megszűnik. Az UPtk. mellett a gazdasági társaságok megszűnésére 
irányuló eljárást más jogszabályok is szabályozzák, ezek:
• Az adós fizetőképességének helyreállítása vagy a csődbe jutásának megállapításáról 

szóló törvény (a továbbiakban: Csődtörvény3);
• Gazdasági Törvénykönyv (a továbbiakban: UGtk.4);
• A gazdasági társaságokról szóló törvény (a továbbiakban: UGtt.5);
• Jogi személyek, magánszemélyek – vállalkozók és állami szervezetek nyilvántar-

tásba vételéről szóló törvény (a továbbiakban: Regisztrációs Törvény6).

2. A vállalkozások megszűnésére irányuló eljárások

A vállalkozás megszüntetése az Állami Nyilvántartásból, Ukrajna Nyugdíjpénztárából, 
a Társadalombiztosítási Alapból és az Állami Adóhivatal szerveinél való lezárását 
jelenti. Az UGtk. 60. cikkelyének megfelelően a vállalkozás lezárására vonatkozó 
eljárás minimális időtartama a vonatkozó döntés időpontjától számított 2 hónap. Ezt 

1 Prof. Dr. Buleca Sibilla, egyetemi tanár, Ungvári Nemzeti Egyetem. 
2 Ukrajna Polgári Törvénykönyve, kelt: 2003.01.16., 435-IV.sz., 2003, 40-44.sz., 356. o.
3 Az adós fizetőképességének helyreállítása vagy csődbe jutásának elismerése, kelt: 

2002.05.14., 2343-XII.sz., 1992, 31. sz., 440. o.
4 Ukrajna Gazdasági Törvénykönyve, kelt: 2003.01.16., 436-IV.sz., 2003, 18. sz., 19-20.sz., 

21-22.sz., 144. o.
5 A gazdasági társaságokról szóló törvény, kelt: 1991.09.19., 1576-XII.sz., 1991., 49. sz., 682. o.
6 Jogi személyek, magánszemélyek – vállalkozók és állami szervezetek nyilvántartásba 

vételéről szóló törvény, kelt: 2003.05.15., 755-IV.sz., 2003., 31-32.sz., 263. o.
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alaposan mérlegelni kell a vállalat tulajdonosainak, mivel a végrehajtásához számos 
intézkedést szükséges tenni:
• a vállalkozás tevékenységének komplex elemzése;
• az ellenőrző szervek által végzett ellenőrzésre való felkészülés;
• az alkalmazottak elbocsátása;
• végleges elszámolás a költségvetéssel és a hitelezőkkel szemben.

E szakaszban különös figyelmet kell fordítani a megszűnő gazdasági társaság  kötele-
zettségeinek teljesítésére. A társaság a hitelezőinek az adósság kifizetése érdekében a 
szükséges pénzeszközök vagy anyagi javainak hiányában a csődeljárás iránti kérelem 
benyújtásával a bírósághoz kell folyamodnia. Ezen követelmény figyelmen kívül 
hagyása esetén az intézmény tisztviselői vagy a felszámolók felelősségre vonhatók a 
hatályos jogszabályoknak megfelelően.

A gyakorlatban a vállalat felszámolásának különböző módjait alkalmazzák. A 
legelterjedtebbek közülük a következők:
• a tulajdonos önkéntes döntése (a tulajdonos objektív vagy szubjektív okok miatt 

úgy dönt, hogy befejezi a tevékenységét);
• csődeljárással (a vállalkozás hitelezői vagy tulajdonosai veszteséges működése 

miatt kezdeményezik a vállalat felszámolását);
• bírósági határozattal (a vállalat felszámolása kényszerszerűen történik az erre jo-

gosult szerv által, pl. az adóhivatal abban az esetben, ha a tevékenységet engedély 
nélkül végzik, a munkafolyamatot jogszabálysértően szervezik, vagy a vállalkozás 
nem a székhelyén működik).

3. A vállalkozás megszűnése a tulajdonos döntése alapján

A vállalat felszámolása a tulajdonos döntése alapján történik, amikor a tulajdonos 
célszerűnek véli a társaság átszervezését és tevékenységének megszüntetését. Ily 
módon lehet megszüntetni az üzletág (Kft, egyéni vállalkozó, egyéni vállalkozói 
tevékenység) különböző szervezeti és jogi tevékenységi formáit, amelyeknek nincs 
adósságuk a költségvetéssel és a hitelezőkkel szemben, vagy olyan adósságuk van, 
amelyet ki tudnak fizetni. A jogi személy tulajdonosai döntést hoznak a megszűnésről, 
amely során az alábbi jogcselekmények történnek:
• döntés a jogi személy tevékenységének megszüntetéséről;
• felszámoló kinevezése;
• a felszámolási eljárás megkezdésével kapcsolatban az Egységes Állami Nyilván-

tartásba információkat kell szolgáltatni;
• a fennálló tartozások kiegyenlítése, mind a hitelezőkkel, mind a költségvetéssel 

szemben;
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• a szükséges dokumentumok benyújtása az adóhatóságnak, a nyugdíjalapnak és 
a társadalombiztosítási pénztáraknak a megfelelő ellenőrzések elvégzéséhez (az 
elmúlt 3 évre visszamenőleg) az érintett szervezetek nyilvántartásából adósság 
hiányában való törlése céljából;

• a pénzforgalmi szolgáltatóknál vezetett pénzforgalmi számlák megszüntetése;
• a bélyegzők és a pecsétek megsemmisítése;
• a társaság dokumentumainak archiválása;
• az állami nyilvántartó egy dokumentumcsomagot vesz át (a felszámolási bizottság 

aktusa, az állami szervek igazolása az adósság hiányáról, az alapító dokumentumok 
eredeti példányai)  a jogi személy Egységes Állami Nyilvántartásból való törlésére.

A vállalkozás megszűnése attól a naptól tekintendő befejezettnek, amikor annak 
lezárása az állami nyilvántartásba bejegyzésre kerül és az erről szóló megfelelő tanú-
sítvány megérkezik.

Az UPtk. 107. cikkelyének megfelelően, a hitelezői követelések bejelentésére nyitva 
álló határidő lejárta után, a bejelentett követelések kielégítésére vagy elutasítására a 
jogi személy tevékenységét felszámoló bizottság összeállít egy átadási elismervényt 
(az összeolvadás, csatlakozás vagy átváltás esetén) vagy egy vagyonmérleget, amelynek 
tartalmaznia kell a jogutódlási rendelkezést a felfüggesztett jogalany összes kötele-
zettsége tekintetében, valamennyi hitelezője és adósa tekintetében, ideértve a felek 
által vitatott kötelezettségvállalásokat is.

4. A vállalkozás felszámolása csőd következtében

A vállalkozás csődjéről akkor beszélünk, ha a meglévő pénzeszközei nem fedezik a 
hitelezőkkel szemben fennálló tartozásait. A Csődtörvény szerint, abban az esetben, 
ha a társaság nem képes kifizetni az adósságát, az adós társaság felhatalmazott kép-
viselői és a felszámoló kötelesek egy hónapon belül kezdeményezni a bíróságnál a 
vállalkozás csődeljárását, felszámolását. Ez a folyamat a hitelező kezdeményezésére 
is megtörténhet. 

A Csődtörvény 1. cikkelyének megfelelően a csődbe jutás a gazdasági bíróság által 
kimondott fizetőképtelensége az adósnak, aki nem képes visszaállítani fizetőképes-
ségét, s a meghatározott rendben megállapított adósságot kifizetni a hitelezőknek, a 
felszámolási eljárás alkalmazásával. 

A Csődtörvény 7. cikkelye előírja, hogy az adósra a következő csődeljárási intéz-
kedéseket kell alkalmazni: az adós vagyonának kezelése; egyezség megkötése, az adós 
szanálása (a fizetőképesség visszaállítása); az adós megszűntetése.

Az adós kategóriájától, tevékenységének típusától és tulajdonának rendelkezésre 
állásától függően a kereskedelmi bíróság a csőd ügyében a következő eljárásokat 
alkalmazza:
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• általános, amely magában foglalja az tulajdonnal való rendelkezésre vonatkozó 
eljárást, a későbbiekben a szanálás, felszámolás vagy egyezségre irányuló eljárá-
sokra való áttéréssel;

• speciális, amely további résztvevők bevonását igényli, a szanálás határidejének 
meghosszabbítása, a vagyonnal való rendelkezés és a szanálásra vonatkozó eljá-
rások egybeesése;

• Egyszerűsített, a vagyonnal való rendelkezés és a szanálási eljárás alkalmazása nélkül.

A csődeljárás szubjektuma csak vállalkozói tevékenységet végző vállalkozás lehet. 
Az állami tulajdonú vállalatok nem tartoznak a csődeljárás hatálya alá (UPtk. 209. 
cikkelyének 3. része).

A fizetésképtelen adósok hitelezői azok a személyek, amelyeknek követelései 
vannak az adóssal szemben, ideértve azon hitelezőket is, akik követelései teljes egé-
szében vagy részben fedezettel biztosítottak. A fizetésképtelen adósok tekintetében 
hitelezőnek minősülnek az állami költségvetési szervek is, amelyek közül kiemelkedik 
az állami adóhatóság (kötelező kifizetések). A Csődtörvény azonban nem írja elő az 
adóhatóságok adójogi döntései elleni fellebbezéshez való jogát, mely a Csődtörvény 
95. cikkelyében van előirányozva.7

Az UPtk. 512. cikkelye szerint a hitelezőt kötelezettségében egy másik személy 
helyettesítheti, különösen a saját jogainak másra való átruházása a jogutódlás ered-
ményeként. Ennek következtében az ilyen személy a Csődtörvény 1. cikkelyében 
foglaltak szerint az eljárásban részt vevő személy státuszában részesül. A hitelező 
személyében  bekövetkező változás nem érinti az adós jogait és kötelezettségeit és 
nem követeli meg annak hozzájárulását, hacsak azt nem írja elő a közöttük fennálló 
szerződés vagy jogszabály.8

A vállalkozás csődjének okai két csoportra oszthatók: külső és belső.
Külső, objektív okok a csődbe jutott vállalkozással kapcsolatban:

• a termékek iránti kereslet csökkenése és az árak jelentős csökkenése;
• nyersanyagok, anyagok, energiaforrások árának emelkedése;
• az ország politikai és társadalmi-gazdasági helyzete;
• természeti katasztrófa stb.

Belső, szubjektív okok, amelyek a vállalkozás menedzsmentjétől és szakembereitől 
függenek:
• az ipari, technikai és gazdasági politika hiányosságai;
• a piaci környezet változásaival kapcsolatos nem időszerű és nem megfelelő reakció;

7 Legfelsőbb Bírósági Rendelete, kelt: 2018.01.31. a 911/2510/17.sz. ügyben. Elektronikus 
forrás: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS180350.html

8 Legfelsőbb Bírósági Rendelete kelt 2018.02.22. a 44/497-б.sz. ügyben, lásd: http://search.
ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS180349.html
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• irracionális szervezeti felépítés;
• a fejlesztési vonal és stratégia kiválasztásának, nagymértékű beruházási projek-

teknek, tevékenység tárgyainak stb. hibái.

5. A csődeljárást kezdeményezők köre

A csődeljárás megindítására irányuló kérelmet az adós és a hitelező (vagy több hitelező 
közösen) nyújthatja be az illetékes kereskedelmi bírósághoz.

A hitelező (hitelezők) abban az esetben élhet a jogával, ha nem vitatatott követe-
léseik elérik legalább a minimálbér háromszázszorosát, s ezek a követelések legalább 
három hónapja lejártak.

A hitelező kérelme (hitelező) az adós egyesített adósságán alapulhat (kivéve a teljes 
mértékben biztosítékkal fedezett tartozást) a hitelező iránti különféle kötelezettségek 
szerint, valamint a hitelezők egyesített követelései egy adósra nézve (valamennyi 
hitelező aláírása szükséges).

Ebben az esetben a hitelezők követelései vitathatatlanok, amelyeket az adós elis-
mer, a hitelezők egyéb követeléseit, amelyeket végrehajtható dokumentumokkal vagy 
elszámolási okmánnyal igazolnak.

Az adós a bírósági költségek fedezésére elegendő vagyon megléte esetén a gazdasági 
bírósághoz fordul, kivéve, ha a törvény másként nem rendelkezik.

Abban az esetben, ha egy vagy több hitelező követeléseinek teljesítése azt eredmé-
nyezi, hogy az adós nem képes teljesíteni az anyagi kötelezettségeit teljes mértékben 
más hitelezőkkel szemben, vagy amikor az adós felszámolása nem kapcsolódik a 
csődeljáráshoz, de megállapítást nyer a tény, hogy az adós  nem tudja teljes mértékben 
kielégíteni a hitelezők követeléseit, úgy az adós egy hónapon belül köteles önállóan 
benyújtani kérelmét a gazdasági bíróságnál csődeljárás kezdeményezésére (a Csőd-
törvény 11. cikkelyének 5. része).

A csődeljárás megindítására irányuló kérelmet a kereskedelmi bírósághoz az adós 
címének megfelelően nyújtják meg.

A csődeljárás lefolytatására vonatkozó írásbeli nyilatkozat követelményei a Csőd-
törvény 11. cikkelyében szerepelnek. Továbbá a kérelemnek meg kell felelnie azon 
követelményeknek, melyek Ukrajna Kereskedelmi Törvénykönyvének 162. cikke-
lyében találhatók.

6. A csődeljárás megindítása

A csődeljárás iránti kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül a Kereskedelmi 
Bíróság döntést hoz annak további sorsáról:
• elfogadja a kérelmet;
• elutasítja a kérelmet (a Csődeljárásról szóló Törvény 14. cikkelye);
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• visszautasítja a kérelmet annak megtekintése nélkül (a Csődeljárásról szóló Tör-
vény 15. cikkelye).

Az ukrán bíróságok a folyamatban lévő csődeljárás 5,6%-át oldották meg 2017 végéig, 
amelyek közül a Kárpátaljai Kereskedelmi Bíróság 34 ügyet zárt le. A 2018. év első felében 
a mutatók az esetek teljes számának 5%-a, a Kárpátalja megyében 2 ügyben fordulnak elő. 

A kérelmező az előkészítő tárgyalás időpontjáig is visszavonhatja kérelmét. (a 
Csődeljárásról szóló Törvény 150. cikkelye). Továbbá az adós az előkészítő ülés 
időpontja előtt visszavonhatja csődeljárás megindítására irányuló kérelemét. Az ilyen 
visszavonásra vonatkozó követelmények a Csődeljárásról szóló Törvény 13. cikke-
lyének 2. részében kerülnek megfogalmazásra. 

7. A vagyonkezelő

A hitelezői érdekek biztosítása érdekében az eljáró gazdasági bíróság határozatában 
megindítja az adós vagyonának elosztására vonatkozó eljárást és egyúttal kijelöli az 
adós vagyonának kezelőjét (a Csődtörvény 22. rész).

A törvény kimondja, hogy a bíróság által választott vagyonkezelő olyan személy, 
aki a törvényben foglalt feltételeknek megfelel, többek között rendelkezik a megfelelő 
engedéllyel. Különböző bírósági eljárásokban ezt a személyt nevezik vagyonkezelőnek, 
a szanálás (fizetőképesség visszaállítása) vezetőjének és felszámolónak is. A törvény 
lehetővé teszi egy személy részvételét a bírósági eljárás minden szakaszában, de lehet 
akár több személy is.

A vagyonkezelő az a természetes személy vagy jogi személy, aki jogi vagy gazda-
sági felsőfokú végzettséggel és szakértői ismeretekkel rendelkezik, és nem érdekelt 
az adós és a hitelezők tekintetében.9

Előfeltétel, hogy a gazdasági tevékenység szubjektumának legyen engedélye.
Engedély nélkül kinevezhető: a vidéki (gazdálkodó) gazdaság vagyonának kezelője; 

szanálás vezetője – az adós felettese; felszámoló az adós csődje esetén, amelyet a tulajdo-
nos maga számol fel (Csődtörvény 50. cikkely 9. rész, 51. cikkely 2. rész, 53. cikkelye).10

A Csődtörvény 104 cikkelyének megfelelően Ukrajna választottbírói vezetőinek 
Egységes Nyilvántartását (vagyonkezelő, szanálás vezetője, felszámoló) a csődeljárás 
kérdéseivel foglalkozó állami szerv alakítja.

Ukrajna választottbírói vezetőinek Egységes Nyilvántartásához11 egy elektronikus 

9 A választottbírói vezetők tevékenysége: normatív szabályozás és a jogalkotás javításának 
szükségessége. Elektronikus forrás: old.minjust.gov.ua/4793

10 Az adós fizetőképességének helyreállítása vagy csődbe jutásának elismeréséről szóló 
törvény, kelt: 2002.05.14., 2343-XII.sz., 1992, 31. sz., 440. o.

11  Ukrajna választottbírói vezetőinek Egységes Nyilvántartása, lásd: https://minjust.gov.ua/
section_377
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nyilvántartás tartozik, amely az interneten elérhető a csődeljárás kérdéseivel foglal-
kozó állami szerv hivatalos honlapján, amelynek funkciói a keresés, a megtekintés, a 
másolás és a nyomtatás.12

A vagyonkezelő kinevezése legfeljebb 6 hónap időtartamra szólhat. Ez az időszak 
meghosszabbítható vagy lerövidíthető a bíróság által, ha a hitelezők bizottsága vagy 
a vagyonkezelő, esetleg maga az adós erre irányuló kérelmet nyújt be.

8. A vagyonnal való rendelkezés

Az adós vagyonával való rendelkezés alatt egy komplett intézkedésrendszer értendő, 
amelybe bele tartozik az adós vagyonának irányításával és kezelésével kapcsolatos 
felügyelet és ellenőrzés annak érdekében, hogy a vagyon az adós pénzügyi helyzeté-
nek elemzése figyelembevételével biztonságosan és hatékonyan legyen felhasználva, 
valamint ide értendő az adósnak kedvező eljárás (szanálás vagy felszámolás) megha-
tározása is, mindez annak érdekében, hogy a hitelezők követeléseit egészben vagy 
legalább részben kielégítsék.

Az adós vagyonának kezelésére vonatkozó eljárást száztizenöt naptári napra ve-
zetik be, amely a gazdasági bíróság által a vagyonkezelő, a hitelezők bizottsága vagy 
az adós indokolt kérelmére legfeljebb két hónapra meghosszabbítható.

Az adós vezetője vagy ügyvezető szerve, kizárólag a vagyonkezelővel való egyez-
tetés után végezhet ügyleteket (szerződéseket köthet) a következőkre vonatkozóan: 
az adós ingatlanának elidegenítése vagy megterhelése, beleértve a bérbeadást, a zá-
logjoggal való megterhelést, az ingatlan vagyoni hozzájárulásként való szolgáltatása 
egy másik gazdasági társaság részére, az adós ingatlan vagyonával más módon történő 
rendelkezése, kölcsön felvétele és adása (hitelek), biztosítékba adás, garancia, követelés 
engedményezése, adósságátruházás, valamint az adós vagyonának megbízott vezetőre 
való átruházásam az adós egyéb vagyonával bármilyen módon történő rendelkezése, 
amelynek számla szerinti értéke az adós vagyonának számla szerinti értékének több 
mint egy százaléka, és más jelentős ügyletek (szerződések) megkötése.

9. A hitelezők követeléseinek biztosítására irányuló intézkedések

A kereskedelmi bíróságnak joga van a hitelezők követeléseinek biztosítására, a felek 
vagy a csődeljárás résztvevőinek kérésére vagy saját kezdeményezésére.
a) Általános intézkedések ennek biztosítására,

• a megállapodás kereskedelmi bíróság beleegyezése nélkül történő megköté-
sének tilalma, 

12 Ukrajna választottbírói vezetőinek Egységes Nyilvántartásának létrehozásáról és beiktatásáról 
szóló eljárás jóváhagyásáról: Ukrajna Igazságügyi Minisztériumának kelt 2013.03.26. 541/5.
sz. rendelete // Ukrajna Hivatalos Lapja. 2013., 26.sz., 339. o., 911. cikk.
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• az adós köteles az értékpapírokat, a devizaértékeket és egyéb vagyontárgyakat 
harmadik félnek átadni megőrzés céljából.

b) A vezető visszahívása.
c) A hitelezők követeléseinek kielégítésével kapcsolatos moratórium.

A hitelezők követeléseinek kielégítésére vonatkozó moratórium során
• tilos a levonás a végrehajtási dokumentumok és egyéb okmányok alapján, amely 

szerint a levonást a jogszabályoknak megfelelően végzik;
• tilos a moratórium hatálya alá tartozó követelések teljesítése;
• nincs büntetés (pénzbírság, felszámolás), nincsenek más pénzügyi szankciók 

a moratórium hatálya alá tartozó valamennyi követelés teljesítésére vonatkozó 
kötelezettségek elmulasztásáért vagy nem megfelelő teljesítéséért;

• a moratórium időtartama alatt az elévülési idő szünetel;

A hitelezők követeléseinek kielégítésére vonatkozó moratórium nem vonatkozik a 
fizetésekre és egyéb szociális juttatásokra. A moratórium nem vonatkozik a hitelezők 
követeléseinek kielégítésére, amennyiben a hitelezők követelései egyidejűleg kielégítésre 
kerülnek a vagyon rendelkezésére vonatkozó eljárás során a szanálás vezetője által, az 
eljárásnak megfelelően, vagy a felszámoló által a felszámolási eljárásnak megfelelően, 
a csődtörvény által meghatározott elsőbbségi sorrendben. A moratórium a csődeljárás 
felfüggesztésének napjától szűnik meg.

10. Előzetes bírósági meghallgatás

A gazdasági bíróság előzetes ülését legkésőbb három hónapon belül megtartják, az 
előkészítő bíróság ülését követően. A feleket, valamint a csődeljárás egyéb résztvevőit, 
akiket elismertek, értesítik az előzetes bírósági tárgyalásról.

Az előzetes ülésen a kereskedelmi bíróság felülvizsgálja a hitelezők követeléseinek 
nyilvántartását, azon hitelezők követeléseit, amelyek ellen az adós kifogást emelt, és 
amelyeket nem tüntetett fel a vagyonkezelő a hitelezők követeléseinek nyilvántartásában.

A vizsgálat eredményei alapján a gazdasági bíróság döntést hoz, amelyben megjelöli 
a hitelezők bíróság által elismert követeléseinek mértékét, amelyeket a vagyonkezelő 
a hitelezői követelések nyilvántartásában rögzít, és kijelöli a hitelezők értekezletének 
időpontját.

A hitelezők követeléseinek nyilvántartása tartalmazza a hitelezők bíróság által 
elismert összes követelését.

Annak érdekében, hogy azonosítsa azon hitelezőket és személyeket, akiknek 
szándékban áll részt venni az adós szanálásában, a csődeljárás hivatalos bejelentését 
teszik közzé Ukrajna Felsőbb Kereskedelmi Bíróságának hivatalos honlapján az inter-
neten. Az ilyen hirdetésnek tartalmaznia kell az adós teljes nevét, postai címét, banki 
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adatait, a gazdasági bíróság nevét és címét, az ügy számát, a vagyonkezelő adatait, 
az adóssal szembeni követelésekkel rendelkező hitelezők által benyújtott kérelmek 
benyújtásának határidejét.

A hitelezőknek joga van az adósnak a kereskedelmi bírósághoz benyújtani az írásbeli 
igényeit, valamint az azokat megerősítő iratokat a fizetési követelmények, a szerzői 
jogdíjak, gyermektartási díjak, valamint az állampolgárok életében és egészségében 
okozott kár megtérítése iránti kérelmet.

E kérelmek és az ahhoz csatolt dokumentumok másolatát a hitelezők az adósnak 
és az vagyonkezelőnek nyújtják be.

Az adós csődeljárása során elismert követelések, amelyek a csődeljárás során kelet-
keznek, csak a felszámolási eljárás keretein belül lehet benyújtani az adós csődeljárá-
sának és a felszámolási eljárás megindításáról szóló értesítés hivatalos bejelentésének 
napjától számított két hónapon belül. A megadott határidő korlátozott, és nem lehet 
meghosszabbítani. 

Az adós vagy a gazdasági bíróság által elismert hitelezők követelései a hitelezői 
követelések nyilvántartásában vannak rögzítve a vagyonkezelő által.

Az adós iránti követeléssel kapcsolatos jogviták esetei, amelynek tekintetében 
csődeljárást indítottak, a gazdasági bíróság által vizsgáltak, amelynek ügyei közt folyik 
a csődeljárás, bírósági ellenőrzés céljából történő újabb eljárások indítása nélkül, ezen 
eljárás keretében az adós tevékenységét illetően, az adós összes vagyonának és pénz-
eszközeinek bevonásával a felszámolási összegbe, s egyéb tevékenység elvégzésével, 
amelynek célja a hitelezők teljes vagy részleges kielégítése.13

Az UPtk. 80. cikkely 1. rész 2. pontja szerint a fizetésképtelenségi eljárásban az 
adóssal szembeni pénzkövetelések esetén alkalmazott eljárás megszüntethető, különö-
sen, ha a kereskedelmi bírósági vagy más hatóság határozata, amely hatáskörén belül 
ugyanazokat a feleket és ugyanazokat az okokat illetően megoldotta az ugyanazon 
felek közötti gazdasági vitát.14 A határozat a szavazatok számának meghatározási 
alapja, amelyek minden egyes hitelezőhöz tartoznak, amikor a hitelezők ülésén (bi-
zottságban) hoznak döntést.

11. A hitelezők értekezlete és a hitelezők bizottságának létrehozása

Tíz nap leforgása alatt, azután, hogy jóváhagyás született a gazdasági bíróság előző 
ülésének eredményeiről, a vagyonkezelő tájékoztatja a hitelezőket, a hitelezők köve-
teléseinek nyilvántartása szerint, és a részvényesek meghatalmazott személyét vagy 

13 Legfelsőbb Bírósági Rendelete, kelt: 2018.02.20., 910/10829/17. sz. ügy., lásd: http://
search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS180347.html

14 Legfelsőbb Bírósági Rendelete kelt: 2018.02.14., 922/4991/15. sz. ügy., lásd: http://search.
ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS180346.html
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a korlátolt vagy kiegészítő felelősségű társaság tagjait a hitelezők összejövetelének 
helyéről és időpontjáról, valamint megszervezi annak levezetését.

A szavazók döntése alapján a hitelezők találkozójának résztvevői („versenyképes 
hitelezők”), akiket a gazdasági bíróság elismer, és felvett a hitelezők követeléseinek 
nyilvántartásába.

Az adósok hitelezői ülésén tanácsadói szavazással élhetnek a következők: 
• olyan hitelezők, akik követelései külön-külön szerepelnek a hitelezők nyilván-

tartásában;
• az adós alkalmazottainak képviselője;
• az adós alapítóinak (résztvevők, részvényesek) meghatalmazottja;
• az állami tulajdon kezelésére jogosult testület képviselője;
• döntőbírói vezető.

A hitelezők első találkozója határozatképesnek minősül, ha a szavazatok kétharmadával 
rendelkező hitelezők jelenléte adott. A következő ülés akkor tekinthető hitelesnek, 
ha a hitelezők több mint fele szavazattal rendelkezik.

A hitelezők ülése az adós bejegyzési helyén történik.
A versenyképes hitelezők annyi szavazattal rendelkeznek a hitelezők ülésén, amely 

arányos a hitelezők követeléseinek összegével, ami a hitelezők követeléseinek nyil-
vántartásába van véve, és ezer hrivnya többszöröse.

A hitelezők szavazati joggal rendelkező szavazatainak meghatározásakor nem 
számít a bírság összege (büntetés), egyéb pénzügyi szankciók, erkölcsi károk, a cső-
deljárás bírósági díjai, melyet a hitelezők a csődeljárásban bejelentettek vagy kifizettek 
a csődeljárási ügyben.

A hitelezők találkozójának hatásköre a következő:
• a hitelezők bizottsági tagjainak megválasztása;
• a hitelező bizottság összetételének meghatározása, hatáskörének meghatározása, 

a hitelezők bizottságának vagy annak egyéni tagjainak idő előtti felmondása.

A csődeljárás idején a hitelezők gyűlésén egy hét főnél nem többől álló hitelezői 
bizottságot választanak meg. A hitelezők bizottságának megválasztása nyílt szava-
zással, jegyzék szerint a hitelezők ülésén jelen lévő szavazatok többségével történik. 
A hitelezői bizottság létrehozásáról és összetételéről szóló döntést a kereskedelmi 
bíróság elé terjesztik.

A hitelezők bizottságának hatásköre magában foglalja a következőket:
• a bizottság elnökének megválasztása;
• a hitelezők ülésének összehívása;
• a gazdasági bírósághoz benyújtott fellebbezést a szanálási eljárás megindításáról 

szóló petícióval, az adós csődbe jutásának elismerése és felszámolási eljárás meg-
indítása a jelen Törvényben meghatározott esetekben;
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• fellebbezni a gazdasági bírósághoz az adós ügyleteit (szerződéseit) illetően a cső-
deljárás bármely szakaszában történő érvénytelenítésre vonatkozó kötelezettséggel;

• a gazdasági bírósághoz benyújtani a fellebbezést a szanálás vezető, felszámoló 
kinevezésére irányuló kérelemmel szemben, a választottbírói vezető hatásköreinek 
megszüntetése és egy másik választottbíró kinevezése;

• egyezség előkészítése és megkötése;
• az adós szanálási tervének, módosításainak és kiegészítéseinek jóváhagyása a jelen 

Törvényben meghatározott esetekben;
• az ingatlan összetételének meghatározása az ingatlan részének eladása esetén, az 

adós szanálásának vagy csődje felszámolásának eljárásában;
• javaslat tétele a gazdasági bíróságnak az adós vagyonának kezelésére vagy az adós 

szanálására vonatkozó eljárás meghosszabbítása vagy csökkentése tekintetében;
• egyéb kérdések, melyeket a csőddel kapcsolatban ír elő a törvény.

A bizottság munkájában jogosult részt venni a tanácsadói szavazás jogával a válasz-
tottbírói vezető, az adós alkalmazottainak képviselője, az adós alapítóinak (résztvevői, 
részvényesei) meghatalmazottja, biztosított hitelező, és szükség esetén a testület kép-
viselője, aki az adós vagyonának kezelésére jogosult, a helyi önkormányzat képviselője

A hitelezők bizottságának döntése a hitelezők szavazatainak többségével dől el, 
ha az ülésen (bizottságban) jelen lévő hitelezők szavaztak rá, a szavazatok száma a 
fentiekben van meghatározva.

12. Az adós szanálása

A szanálás a csődeljárás során hozott azon intézkedések komplex rendszere, amely 
arra irányul, hogy megakadályozzák az adós csődjét és felszámolását.

A szanálás a hitelezői bizottság kérésére bírósági végzéssel történik, olyan időköz-
zel, amely nem lehet több, mint a vagyoni rendelkezés eljárása (vagyis a csőd vagy 
az előkészítő ülés kezdeményezésétől számított 6 hónapon belül (amennyiben az 
időszak nem lett bíróság által meghosszabbítva), a felszámoló kinevezése, az egyezség 
megkötése vagy a csőd esetének megszüntetése előtt).

Azon személyek, akik részt kívánnak venni az adós (befektetők) szanálásában, a 
Csődörvény 14. cikkely 7. részében foglaltaknak megfelelően benyújthatja a vagyon-
kezelőnek az adós szanálásában való részvétel iránti kérelmet, valamint a szanálásra 
vagy szanálási tervre vonatkozó javaslataikat. A harminc nap lejárta, amelyet a hite-
lezők azonosításáról szóló Törvény 14. cikkely első része állapít meg, nem szolgál a 
megtagadás okaként az ilyen kérelmek elfogadásának és megfontolásának.

Az vagyonkezelő köteles áttekinteni a befektetők kérvényeit, és a bíróság, a hite-
lezők és az adós tudtára adni azokat, függetlenül a beérkezésük időpontjától.
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A szanálásban való részvétel iránti kérelmet benyújtó személy megszerzi a csődeljárás 
másik résztvevőjének jogait és kötelezettségeit, beleértve a jogaival és kötelezettségeivel 
kapcsolatos perek elleni fellebbezés jogát. A befektetők a szanálási terv végrehajtása 
esetén megszerezhetik az adós vagyonának tulajdonjogát, a jogszabályoknak és a tervnek 
megfelelően.15 A hitelezők bizottsága dönt a szanálás vezetője jelöltjének jóváhagyásáról, 
a befektető (befektetők) megválasztásáról, az adós szanálási tervének jóváhagyásáról.

A szanálásról szóló döntés elfogadásával egyidejűleg a gazdasági bíróság határo-
zatával kinevez egy szanálási vezetőt a választottbírósági vezetők közül.

A szanálási döntés meghozatalának napjától:
• az adós vezetőjét hivatalból el kell bocsátani a munkajogi jogszabályokban megha-

tározott eljárásnak megfelelően, az adós ügyének kezelése a szanálás vezetőjéhez 
kerül;

• az adós ügyintéző szerveinek jogállása – a jogi személy – megszűnik, és az irá-
nyító szervek hatásköre átkerül a szanálás vezetőjéhez. Az adós irányító szervei a 
szanálásról szóló határozat meghozatalának és a szanálás vezetőjének kinevezése 
időpontjától számított három napon belül kötelesek biztosítani az adós köny-
velési és egyéb dokumentációjának átadását a szanálási vezetőnek, pecséteket és 
bélyegzőket, anyagi és egyéb értékeket;

• az adós vagyonának lefoglalása és egyéb tevékenységének korlátozása a vagyonát 
illetően csak a szanálási folyamat keretein belül alkalmazható, amennyiben nem 
gátolja a szanálási terv végrehajtását, és nem áll szemben a hitelezők érdekeivel.

Az adós vagyonkezelője (az adós tulajdonának irányító szerve) nem korlátozhatja a 
szanálási vezető hatáskörét az adós vagyonának kezelését illetően.

Jelentős ügyleteket és ajánlatokat, amelyek érdeklődés tárgyát képezik, a szanálási 
vezető csak a hitelezők bizottságának beleegyezésével köthet.

Az adós a szanálásáról szóló rendelet keltétől számított három hónapon belül a 
szanálás vezető köteles a hitelezők bizottságának benyújtani az adós szanálási tervét 
jóváhagyás céljából.

Az átszervezési tervnek tartalmaznia kell az adós fizetőképességének helyreállítá-
sára irányuló intézkedéseket, a befektetők – ha vannak ilyenek – teljes vagy részleges 
részvételének feltételeit a hitelezők követeléseinek teljesítéséhez, különösen az adósság 
(a tartozás egy részének) átutalása a befektető felé, az adósság adós vagy befektető 
általi kifizetésének határideje és sorrendje a hitelezőknek, és a befektető felelősségének 
feltételei a szanálási terv szerinti kötelezettségek be nem tartása miatt.

A tervnek tartalmaznia kell az adós fizetőképességének helyreállítási időtartamát 
(a fizetőképesség helyreállítottnak számít a csőd jeleinek hiányában).

15 A csődeljárások igazságügyi gyakorlatáról: Ukrajna Legfelsőbb Bírósági Plénumjának 
határozata, kelt: 2009.12.18., 15. sz. lásd: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/
(documents)/CBF5D9DCF73B8926C2257AF4005168E2
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A tervet a hitelezők bizottsága tekinti át, amelyet a szanálás vezetője hív össze. A 
szanálási terv akkor tekinthető jóváhagyottnak, ha a hitelezők bizottságának ülésén a 
hitelezők több mint fele mellette szavazott. A hitelezők bizottsága által jóváhagyott tervet 
és a hitelezői bizottság ülésének jegyzőkönyvét a szanálás vezetője terjeszti a gazdasági 
bíróság elé jóváhagyás céljából. A kereskedelmi bíróság jóváhagyja az adós szanálására 
irányuló tervet. Ha a szanálásról szóló döntés időpontjától számított hat hónapon belül 
a gazdasági bíróság nem terjeszt elő tervet az adós szanálására, a gazdasági bíróságnak 
jogában áll dönteni az adós csődjének elismeréséről és a felszámolási eljárás megindításáról.

A szanálás befejezését megelőző tizenöt napig, valamint, ha a szanálás idő előtti 
befejezése is indokolt, a szanálás vezetőjének írásbeli jelentést kell benyújtania a hite-
lezők bizottságához, és tájékoztatnia kell a hitelezők bizottságának tagjait a hitelezők 
bizottságának ülése időpontjáról és helyéről. A szanálás vezetőjének jelentéséhez 
igazolásként csatolni kell a versenyhitelezők követelményeinek kielégítését a nyilván-
tartásnak megfelelően. A szanálás vezetője jelentésének felülvizsgálata után a hitelezők 
bizottsága döntést hoz a gazdasági bírósághoz benyújtott kérelemmel kapcsolatban:
• a terv végrehajtásával kapcsolatos szanálási eljárás megszüntetése és az adós 

fizetőképességének helyreállítása;
• az eljárásra megállapított határidő meghosszabbítása;
• az eljárás megszüntetése, az adós csődjének elismerése és a felszámolási eljárás 

megindítása;
• az eljárás megszüntetése és az egyezség megkötése.

Ha a hitelezők bizottsága nem hozta meg a döntés valamelyikét vagy ilyen döntést a 
szanálás befejezésétől számított tizenöt napon belül, vagy bármely okból annak idő 
előtti megszüntetésétől fogva nem nyújtott be a Gazdasági Bírósághoz, a kereskedelmi 
bíróság mérlegeli az adós csődjének elismerését és felszámolási eljárás megindításának 
kérdését.

Az szanálás vezetőjének jelentését, amelyet a hitelezők bizottsága áttekintett, és 
a hitelezői bizottság ülésének jegyzőkönyvét a gazdasági bíróság elé terjesztik. Az 
szanálási vezető jelentésének jóváhagyásáról vagy az említett jelentés jóváhagyásának 
elutasításáról, esetleg a szanálás folytatásáról vagy az egyezség jóváhagyásáról meg-
felelő rendelkezés születik.

13. Az adós és a hitelezők közötti egyezség

Az egyezség értelmében a csődeljárás adósa és a hitelezők megállapodást kötnek a 
fizetés elhalasztásáról és (vagy) részletfizetéséről, valamint az adósság hitelezők általi 
törléséről (leírásáról) az adós tekintetében, ami a felek egyetértésével történik.

Nem vonatkozik a törlés (leírás), halasztás és/vagy részletfizetés a csődbe jutott 
által foglalkoztatott és elbocsátott munkavállalóival szembeni tartozásokra.
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Nem vonatkozik a törlés (leírás) a megállapodás feltételei szerint a kötelező állami 
nyugdíjbiztosítás és más társadalombiztosítási díjak megfizetését illetően, a fel nem 
használt és időben vissza nem térített javak Ukrajna Társadalombiztosítási Alapjába.

Az egyezség a csődeljárás bármely szakaszában megköthető. Az egyezséget egyfelől 
a hitelezők bizottsága, másfelől az adós nevében az adós vezetője vagy választott-
bírósági vezető köti, és jóváhagyottnak minősül, ha az összes olyan hitelező, akinek 
követelései biztosítékkal fedezettek, írásban adják hozzájárulásukat. Ugyanakkor a 
megállapodás feltételei kiterjednek minden hitelezőre, köztük azokra is, akik nem 
vettek részt a szavazásban vagy „nemmel” szavaztak. A hitelezők nevében az egyez-
séget a hitelezők bizottságának elnöke írja alá.

A Csődtörvény, valószínűleg, nem bízik a követelésbehajtó hatóságokban, mivel 
tartalmaz egy normát (78. cikk), amely arra kötelezi az utóbbit, hogy az egyezség 
megkötése esetén megállapodás szerinti feltételek mellett elfogadja az adók és díjak-
ra vonatkozó követelések egy részének kielégítését. Ugyanakkor a csődeljárás iránti 
kérelem benyújtását három évvel megelőző időszakban keletkezett adótartozás be-
hajthatatlannak minősül és leírják, az adókötelezettség vagy adótartozás pedig, amely 
a csődeljárás iránti kérelem gazdasági bírósághoz történő benyújtását megelőző utolsó 
három naptári év során keletkezett, elhalasztandó (késleltetett), vagy az egyezség 
feltételei szerint le kell írni. Az egyezséget az adós címe szerinti illetékes adóhatóság 
vezetője írja alá.

Azoknál a hitelezőknél, akik nem vettek részt a szavazásban vagy az egyezség 
megkötése ellen szavaztak, a feltételek nem lehetnek rosszabbak, mint azoknál a hi-
telezőknél, akik hozzájárultak az egyezség megkötéséhez, amelynek követelményeit 
egy sorba rendelték.

Az egyezség tartalmi követelményei:
• az adós kötelezettségei végrehajtásának mértékét, rendjét és határidejét;
• az adósság vagy egy részének halasztása vagy részletfizetése vagy elengedése (leírás).

Az egyezség bármilyen módon előírhatja az adós kötelezettségeinek teljesítését, 
amelyet a törvény nem tilt, beleértve a kötelezettségeinek teljesítését harmadik felek 
által, a hitelezők követeléseinek cseréjét az adós vagyonára vagy társasági jogaira 
(amely lehetőséget biztosít a nagy hitelezők számára, akik a bizottságban a szavaza-
tok többségével rendelkeznek, hogy viszonylag alacsony költségek mellett az adós 
eszközeihez jussanak).

Az egyezséget írásban kell megkötni, amelyet a megkötésétől számított öt napon 
belül be kell nyújtaniuk a kereskedelmi bírósághoz, amelynek azt határozatában jóvá 
kell hagynia. Az egyezség a bíróság által történő jóváhagyás napjától lép hatályba és az 
kötelező az adósra és a hitelezőkre nézve egyaránt. Az egyezség jóváhagyásának napjától 
kezdve a hitelezők követeléseit az adósnak a megállapodásban foglaltaknak megfelelően 
kell kielégítenie. Az egyezség jóváhagyását követően a bíróság a csődeljárást megszünteti.

buleCA sibillA



149

Az egyezség bíróság általi jóváhagyásának napjától számított öt napon belül a 
szanálás vezetője vagy a felszámoló tájékoztatja a legfőbb testületet vagy a vezető 
tisztségviselőt, amelynek hatásköre az adós vezetőjének (irányító szervek) kinevezése, 
szükség esetén gondoskodik az illetékes szerv gyűlése vagy ülése lebonyolításáról, 
valamint továbbra is gyakorolja az adós (irányító szervek) vezetőjének hatáskörét, 
amíg az adós (irányító szervek) vezetőjét az előírt módon kinevezik.

Az egyezséget a versenyképes hitelezők bármelyikének kérelmére a kereskedelmi 
bíróság érvénytelenné nyilváníthatja, ha a megállapodás érvénytelenítése az UPtk. 
alapján lehetséges.

Az egyezség megszűnését a felek vagy az adós kezdeményezésére a törvény nem 
írja elő. Az egyezséget csak a bíróság bonthatja fel abban az esetben, ha az adós nem 
teljesíti a az abban foglaltakat a hitelezők legalább egyharmadánál. Az összes hitelezővel 
szemben történő érvénytelenítéssel ellentétben lehetőség van arra is, hogy csupán egy 
adott hitelezővel szemben kérjék az egyezség érvénytelenségét, amely nem jár azzal, 
hogy az ilyen megállapodást más hitelezők tekintetében is megszüntesse.

Ha az egyezséget érvénytelenné nyilvánítják vagy felbontják, azon hitelezők kö-
vetelései, amelyekre halasztás és/vagy részletfizetés vagy adósság elengedése (leírása) 
volt rendelve, teljes egészében a nem kielégített részben kapnak helyet

Az egyezség teljesítésének elmulasztása esetén a hitelezők követeléseiket az adóssal 
szemben az egyezségben előírt mértékben érvényesíthetik.

14. Felszámolási eljárás

Ha a szanálás nem volt eredményes vagy nem lehetett lefolytatni, vagy a csődeljárás-
ban az egyezséget nem kötötték meg, a bíróság határozatában megállapítja az adós 
csődjét és felszámolási eljárást indít. A felszámolási eljárás időtartama nem haladhatja 
meg a tizenkét hónapot. A kereskedelmi bíróság hat hónappal meghosszabbíthatja 
ezt az időszakot.

Az adós felszámolója lehet a felszámolási bizottság vezetője vagy a választottbírói 
vezető, amelyet a törvény által meghatározott eljárásnak megfelelően (a Törvény 95. 
cikkének 2. része) nevez ki.

A felszámoló bizottság elnökének kinevezését az adós felszámolója által, ame-
lyet a tulajdonos felszámol, kivételesen a gazdasági bíróság végzi el (az eset sajátos 
körülményeitől függően), mivel a felszámoló bizottság vezetője (a felszámoló) az 
érdekelt személy jeleit viselheti az adós vonatkozásában, és a Törvény 95. cikkelyének 
hatodik részével összhangban közös felelősséget visel a hitelezők követelései iránti 
elégedetlenség miatt.16

A felszámoló hatásköreit a Csődtörvény 42. cikkelye határozza meg. A Csődtör-
vény számos intézkedést ír elő, amelyet a felszámolási eljárás során a felszámolónak 

16 Legfelsőbb Bíróság Határozata kelt 2018.02.06., 908/433/17. sz. ügy., lásd: http://search.
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kell megtenni, és a csatolmányok listáját, amelyek a felszámoló jelentésébe kerülnek 
és bírósági tárgyalás tárgyát képezik a felszámolási eljárás alapján, a hitelezők (hite-
lezők bizottsága) részvételével. A felszámoló a jelentést és a felszámolási mérleget a 
felszámolási eljárás során végzett intézkedés eredményeként nyújtja be. A felszámoló 
köteles minden olyan intézkedést végrehajtani, amelynek célja az adós eszközeinek 
azonosítása, ugyanakkor senkinél sem állhat fenn megalapozott kétség a megfelelő 
végrehajtás tekintetében (a felszámolói cselekvések kétségtelen teljességének elve a 
felszámoló eljárásban).17

A Csődtörvény 41. cikkelyének 5. része kimondja, hogy hatásköre gyakorlása közben 
a felszámolónak joga van harmadik személyeknél követeléssel élni, akik a törvénynek 
megfelelően az adós kötelezettségeiért másodlagos felelősséget viselnek annak csődbe 
jutásával kapcsolatban. E követelések mértékét a hitelezők követeléseinek összege és 
a felszámolási összeg közötti különbség határozza meg. Az adós, alapítók (résztvevők, 
részvényesek), vagy más személyek, beleértve az adós vezetőjének hibájából történő 
csődje esetén, akiknek joga van kötelező utasításokat adni az adósnak vagy lehetőségük 
van más módon meghatározni a tetteit, az adós alapítóira (résztvevői, részvényesei) 
– jogi személyre vagy más személyekre kiegészítő kötelezettség is elrendelhető, ha az 
adós vagyona nem elegendő kötelezettségei teljesítésére.

Leltár lefolytatása és csődbe jutott vagyona értékének felmérése után a felszámoló a 
csődbe jutott tulajdonát nyilvános árverésen kezdi értékesíteni, amennyiben a hitelezők 
bizottsága nem állapít meg másik eljárást a csődbe jutott vagyonának értékesítésére.

A felszámoló a csődbe jutott vagyonának értékesítésére vonatkozó eljárásról szóló 
értesítést, a tulajdonszerzés összetételét, feltételeit és határidejét a tömegtájékoztatási 
eszközökön keresztül teszi közzé. A csődbe jutott vagyona értékesítésének eljárásáról, 
a vagyonszerzés összetételéről és feltételeiről a hitelezők bizottságával kell egyeztetni.

A felszámoló a felszámolási eljárás során az adósnak csak egy számláját köteles 
használni a banknál. A felszámolási eljárás során talált egyéb számlákat a felszámoló 
lezárja. E számlák egyenlegei átkerülnek az adós fő számlájára.  

A csődbe jutott vagyonának értékesítéséből befolyt pénzeszközök célja a hitelezők 
követeléseinek kielégítése.

A Csődtörvény 42. cikkelye 4. részének, 45. cikkelye 9. részének követelményei 
szerint, a csődbe jutott olyan vagyona értékesítéséből származó bevétel, amelyet a 
hitelező zálogjoga terhel nem tartozik e csődeljárás felszámolási tömegébe, csak a 
hitelező-jelzálogkötelezettség igényeinek soron kívüli kielégítésére használható, va-
lamint a biztosító tárgy fenntartásával, megőrzésével és értékesítésével kapcsolatos 
költségek fedezésére szolgál. E tekintetben a Legfelsőbb Bíróság arra a következte-
tésre jutott, hogy a jelzáloggal terhelt ingatlan eladásából származó anyagi javakból, 

ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS180353.html
17 Legfelsőbb Bíróság Határozata, kelt: 2018.02.14., 927/1191/14. sz. ügy., lásd: http://

search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS180351.html
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amelyek célja a jelzálog-hitelező követelések visszafizetése a felszámolási eljárás 
során, lehetőség van az ilyen jelzáloggal fedezett vagyon fenntartásával kapcsolatos 
költségek visszafizetésére is.18

A hitelezők követeléseinek kielégítési sorrendje:
1. elsősorban kapnak kielégítést:

• az munkabér jellegű adósság kifizetése a csődbe jutott dolgozóival és elbo-
csájtott alkalmazottakkal szemben, pénzbeli kártérítés az éves szabadság 
kihasználatlan napjaira és a gyermekes munkavállalók pótlólagos szabadsá-
gára, a munkavállalóknak a fizetett munkahelyi távollét miatt fizetett egyéb 
járulékok (a leállás időtartama, ami nem a munkavállaló hibájából származik, 
állami vagy közfeladat ellátására vonatkozó garanciák, garanciák és kártérítés 
a hivatalos utazások során, garanciák a továbbképzésre küldött munkaválla-
lók számára, garanciák a donorok számára, garanciák az orvosi vizsgálatra 
küldött munkavállalók számára, szociális járulékok a vállalkozó számlájára 
az ideiglenes munkaképtelenség miatt stb.), valamint a munkavállalóknak a 
munkaviszony megszűnésével kapcsolatos kimenő támogatás, valamint ezen 
biztosítási díjak összegére felszámított kötelező állami nyugdíjbiztosítás és egyéb 
társadalombiztosítás, beleértve az e célból kapott kölcsön visszafizetése is;

• a hitelezők követelései biztosítási szerződések alapján;
• a gazdasági bírósági csődeljáráshoz és a felszámolási bizottság munkájához 

kapcsolódó költségek, beleértve:
• a bírósági díj megfizetésének költségei;
• a hitelezők költségei az audit elvégzéséhez, amennyiben az ellenőrzést a 

gazdasági bíróság döntése alapján hajtották végre az ő számlájukra;
• a kérelmező költségei a csődeljárás bejelentésének közzétételére, a szanálási 

eljárás bevezetése;
• a hivatalos nyomtatott sajtóban való közzététel költsége a csődbe jutott va-

gyonának eladási rendjéről;
• a tömegtájékoztatási eszközökben való közzététel költségei a csődeljárás 

lefolytatásának ügyéről az egyezség érvénytelenségével kapcsolatban;
• a választottbírói vezető részére történő fő anyagi járulék kifizetésére vonat-

kozó követelések;
• a választottbírói vezető költségeinek megtérítésére vonatkozó igények, melyek 

a vagyonkezelő hatáskörének végrehajtásával, az adós szanálás vezetőjével 
vagy a csődeljárás felszámolójával kapcsolatosak;

• a választottbírói vezető (a vagyonkezelő, a szanálás vezető, a felszámoló) 
költségei, amelyek a csődbe jutott vagyonának fenntartásával és megőrzésével 
kapcsolatosak;

18 Legfelsőbb Bíróság Határozata, kelt: 2018.02.14., 927/1191/14. sz. ügy., lásd: http://
search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS180351.html
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• a Garanciaalap költségei a gabona tárolási okmányai szerinti kötelezettségek 
teljesítéséhez, a gabonatermesztési jog megszerzésével kapcsolatban – a 
gabona kártalanításáért kifizetett teljes összeg erejéig;

2. másodsorban kapnak kielégítést:
• az állampolgárok életének és egészségének károkozásából eredő kötele-

zettségekre vonatkozó követelmények, tőkésítéssel a megfelelő kifizetések 
felszámolási eljárásában, beleértve Ukrajna Társadalombiztosítási Alapját az 
ezen alapban biztosított állampolgárok számára, Ukrajna Miniszteri Tanácsa 
által megállapított módon, a kötelező állami nyugdíjbiztosítási és egyéb tár-
sadalombiztosítási díjak megfizetésére vonatkozó kötelezettségek, kivéve a 
soron kívül kielégített elvárásokat a fel nem használt anyagiak visszatérítéséről 
Ukrajna Társadalombiztosítási Alapjába, valamint vagyonkezelő társaságok 
vagy egyéb gazdálkodó szervezet polgárainak – vagyonkezelőinek (betétesek) 
követelései.

3. harmadsorban kapnak kielégítést:
• az adók és vámok megfizetésére vonatkozó követelések (kötelező kifizetések);
• az állami tartalékot kezelő központi végrehajtó szerv követelései;

4. negyedsorban kapnak kielégítést:
• a biztosítékokkal nem fedezett hitelezők, ideértve azon hitelezők követelé-

seit, amelyek az adós vagyonkezelői eljárásában vagy az adós szanálásával 
kapcsolatos kötelezettségekből erednek;

5. ötöd sorban kapnak kielégítést:
• a munkaügyi kollektív tagok hozzájárulásainak visszafizetésére vonatkozó 

követelések a vállalkozás engedélyezett (saját) tőkéjéhez;
• a kiegészítő pénzbeli javadalmazásra vonatkozó követelések a szanálás vezető 

vagy a felszámoló számára történő megfizetésre 5% részben az adós eszközei 
javára beszedett összegből (pénzvisszafizetés, vagyon, tulajdonjogok), amely 
a csődeljárás (eljárások) megindításának időpontjában harmadik felektől 
származik;

• a kiegészítő pénzbeli javadalmazásra vonatkozó követelmények a szanálási 
vezető vagy a felszámoló számára történő megfizetésre 3% részben a ver-
senyhitelezők visszafizetési követeléseinek összegéből, amelyek soron kívüli 
kielégítés alatt állnak.

6. hatod sorban kapnak kielégítést a többi követelések.
• Minden soron következő követelés az adós eladott vagyona után a számlára 

kerülő összegből kerül kielégítésre az előző sor követeléseinek teljes kielé-
gítése után.

A csődbe jutott vagyonának értékesítéséből kapott elégtelen mennyiségű pénz eseté-
ben,az egy sorban szereplő összes követelés, a követelések összegével arányosan teljesül.
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A vagyonhiány miatt ki nem elégített követelések kifizetettnek tekintendők!
Abban az esetben, ha a bíró nem fogadja el a jelenlegi hitelezők igényeit az adós-

ságra, amely a csődeljárás megindítását követően keletkezett kötelezettségeken alapul, a 
hitelezőnek joga van az adósnak az általános rendben történő követelés benyújtásához.19

Ukrajna „Az adós fizetőképessége helyreállításának vagy csődbe jutása elismeré-
séről20 szóló Törvény 46. cikkelye 1. részének értelmében a hitelezőknek járó összes 
kifizetés befejeztével a felszámoló a gazdasági bíróság elé terjeszti a jelentést és a 
felszámolási mérleget. A Gazdasági Bíróság a felszámoló jelentésének alapján és a 
hitelezői bizottság tagjainak vagy az egyes hitelezők véleményének meghallgatása után 
döntést hoz a felszámoló jelentésének és a felszámolási mérlegnek a jóváhagyásáról.

Ha a csődbe jutott vagyona elég volt ahhoz, hogy kielégítse a hitelezők összes 
követelményét, úgy tekintendő, hogy nincs adóssága, és folytathatja az üzleti tevékeny-
ségét. Ebben az esetben a megfelelő határozat gazdasági bíróság általi elfogadásának 
napjától számított öt napon belül a felszámoló tájékoztatja a testületet vagy tisztviselőt, 
amelynek hatásköre az adós vezetőjének (irányító szervek) kinevezése, szükség esetén 
gondoskodik az illetékes szerv gyűlése vagy ülése lebonyolításáról, valamint továbbra 
is gyakorolja az adós (irányító szervek) vezetőjének hatáskörét, amíg az adós (irányító 
szervek) vezetőjét az előírt módon kinevezik.

Az említett Törvény 46. cikkelye 2. részének értelmében, ha a felszámolási eljárás 
eredményei alapján a hitelezők követeléseinek kielégítése után nem maradt vagyon, 
a gazdasági bíróság az adós jogi személy felszámolásáról hoz döntést. A megbízás 
egy példányát meg kell küldeni az állami bejegyzőnek a jogi személy megszűnésének 
nyilvántartásba vételéhez, valamint a vagyon tulajdonosának. Az állami nyilvántartó 
nem később, mint a jogi személy felszámolásáról szóló bírósági határozat kézhezvéte-
lének napjától számított következő munkanapon kitölti a regisztrációs lapot a jogalany 
megszűnésének állami nyilvántartásba vételéről, az Egységes Állami Nyilvántartásba 
bejegyzi a jogalany állami nyilvántartásba vételének megszűnését, és ugyanazon a napon 
elküldi a jelentéseket a statisztikai szervezeteknek, az Állami Költségvetési Szolgálatnak, 
Ukrajna Nyugdíjpénztárának az Egységes Állami Nyilvántartásba való rögzítésről, a 
jogi személy nyilvántartásból való levételéről az állami bejegyzés megszüntetése okán.

A jogalany megszűnésének időpontja az Egységes Állami Nyilvántartásba való 
bejegyzés dátuma a jogi személy megszűnésének nyilvántartásba vételéről (UPTk 
104. cikkely 2. része, Gtk. 59. cikkely 7. része, A gazdasági társaságról szóló Törvény 
22. cikkely, A bejegyzésről szóló Törvény 39. cikkely 6. része).

19 Legfelsőbb Bíróság Határozata, kelt: 2018.02.20., 910/10889/17. sz. ügy., lásd: http://
search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS180348.html

20 Az adós fizetőképességének helyreállítása vagy csődbe jutásának elismeréséről szóló 
törvény, kelt: 2002.05.14., 2343-XII.sz., 1992, 31. sz., 440. o.

Az ukrán fizEtésképtElEnségi és rEorgAnizációs Eljárások



154

Ezt követően a felszámoló:
1. Megsemmisíti a jogi személy pecsétjeit (bélyegzőit).
2. Hosszú távú tárolás tárgyát képező dokumentumokat átadja a levéltári intézménynek.

15. Fellebbezés és bírálati fellebbezés

A bírósági határozatok megváltozott szabályai ellenére, a csődeljárásban az új Gazda-
sági Perrendtartási Törvénykönyv csak a panaszok benyújtásának és felülvizsgálatának 
mechanizmusát határozza meg. A bírósági határozatok jegyzéke, amely a fellebbezési 
és az elbírálási eljárásban fellebbezhető, a Törvényben változatlan marad.

Csak a gazdasági bíróságok fellebbezhető döntései támadhatók meg, a csődeljárás 
megindításáról szóló rendelet felülvizsgálatának eredményeinek figyelembe vételével, 
az adós ügyleteinek érvénytelenítésével kapcsolatos döntések (szerződések), a hitelezők 
anyagi követeléseinek felülvizsgálatáról szóló határozatok, a választottbírói vezető 
elbocsátásáról (felmentés, a hatáskör megszüntetése) szóló határozatok, a következő 
bírósági eljárásra való áttérésről szóló határozatok, a szanálási tervet jóváhagyó ha-
tározatok, az eljárás lezárásáról, valamint az adós csődbe jutásáról és a felszámolási 
eljárás megindításáról szóló határozatok. Ugyanakkor a panasz benyújtására vonatkozó 
eljárás jelentős változásokon ment keresztül, amely az Egységes Igazságszolgáltatási 
Távközlési Rendszer munkájának megkezdése után közvetlenül a fellebbviteli bíró-
ságok, és ennek megfelelően a bírálati hatóságok elé kerül.

16. Új törvények Ukrajna csődeljárásának jogi szabályozása területén 

Az első olvasatban elfogadták Ukrajna Csődeljárási Törvénykönyvét, amely meghatározza:
1. a természetes személyekre vonatkozó a fizetésképtelenség intézményét;
2. ugyanakkor előírja azt is, hogy az egyén egyetlen szociális otthona nem szerepel 

a felszámolási tömegben (egy lakás, amelynek teljes területe nem haladja meg a 
60 négyzetmétert, vagy lakótér, mely területe nem haladja meg az ide bejegyzett 
személyek egy főre jutó 13,65 négyzetmétert területet, lakóház, amelynek teljes 
területe nem haladja meg a 120 négyzetmétert).

3. A jelenlegi változattal ellentétben a Kódex-tervezet kimondja, hogy az ügy anyagát, 
amelyben az adós fél a vele és az vagyonával kapcsolatos vagyonjogi vitákban, 
amelynek eljárását a csődeljárás megnyitása előtt megkezdték, be kell küldeni a 
bíróságnak, amelynek ügyei között az adott csődeljárás szerepel, s amely magát 
a vitát vizsgálja ezen ügyön belül.

4. A választottbíróság fegyelmi bizottságának összetétele megmarad (a bizottság 3 
tagját a szabályozó nevezi ki, 4-et pedig a választottbírák önszabályozó szervezetei).

5. Egyéb törvények és kódexek módosításai bevezetik az anyagiak automatizált 
lefoglalásának rendjét.
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Ezenkívül, a következő Kódex-tervezet végleges kidolgozása szükséges: 
1. A Törvénytervezet 16. cikkelyének 3. része előírja, hogy ha az eljárást a hitelező 

kérésére nyitják meg, a gazdasági bíróság ellenőrzi követelései megalapozott mi-
voltát, vitathatatlanságát, intézkedésekeit ezen követelmények érvényre juttatása 
érdekében a végrehajtási eljárás rendje szerint. Mit jelent az „intézkedések az ér-
vényre juttatás érdekében” kifejezés? Szükség van-e egy végrehajtó dokumentumra 
az Állami Végrehajtó Szolgálat vagy végrehajtó ügynök számára 3 hónapon belül 
vagy más időpontig? Nyilvánvaló, hogy egy csődről szóló nyilatkozattal fordulni 
a végrehajtóhoz vagy a bírósághoz a hitelező joga. Mi értelme a végrehajtóhoz 
fordulni, ha például ezen adós végrehajtása esetén több tucat vagy akár több száz 
végre nem hajtott végrehajtó dokumentum van?

2. Ha a Kódex nem határozza meg a jogi személyekkel szembeni csődeljárás 
kezdeményezésének minimális összegét, akkor indokolt-e létrehozni egy ilyen 
„korlátozást” egyéni vállalkozó számára, és nem kevesebb, mint a minimálbér 
legalább háromszázszorosa?

3. A Törvény 91. cikkelyének 4. része szerint, ha a választottbírói vezető munkája 
során a jogszabály megsértését észlelik, a csődüggyel foglalkozó állami szerv 
felfüggesztheti a választottbírói vezető tevékenységét, és benyújtja az anyagokat 
a Fegyelmi Bizottsághoz felülvizsgálatra fegyelmi büntetések kiszabása céljából. 
Ez elfogadhatatlan, ha a választottbírói vezető tevékenységét meg kell szüntetni, 
a fegyelmi bizottság vizsgálata előtt, amely alapot teremt az állami szerv csőddel 
való visszaélése tekintetében.

4. A választottbírói vezető díjazása 3 százalék a hitelezők által a vállalati csődben 
fennálló követelések visszafizetésének összegéből, ami elegendő, különösen az 
önálló vállalkozók adózási sajátosságait figyelembe véve.

Természetesen, 2018-tól a legmagasabb elvárások a bíróságok és a csődeljárások 
résztvevői által elsajátított játékszabályok az új Gazdasági Perrendtartási Törvénykönyv 
szerint, amely 2017. december 15-én lépett hatályba. Tehát minőségi szempontból 
újnak számít az ukrán versenyképes folyamat számára új bizonyítékok alkalmazása 
– tanúk vallomása, az elektronikus bizonyítékok és a saját kezdeményezésre kapott 
szakértői vélemények. Először is, az új bizonyítási eszközök potenciális hatását a hi-
telezők nyerik, akik így további opciókkal rendelkeznek az adósok dokumentálatlan 
anyagi kötelezettségeinek igazolására. Ez különösen arra vonatkozhat, hogy az adós 
elfogadta az elvégzett munka vagy szolgáltatások eredményét (a tanúk tanúvallomása), 
a megállapodások alapvető feltételeinek elfogadása elektronikus levél vagy egyéb digi-
tális kommunikáció (elektronikus bizonyíték) cseréje révén, az anyagi kötelezettségek 
mértékének felmérése (szakképzett szakértők peren kívüli megállapításai).

Többek között nem történtek jelentős változások a csődeljárási döntések fel-
lebbezhetőségében. Csak a gazdasági bíróságok fellebbező rendeletei támadhatók 
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meg, a csődeljárás megindításáról szóló rendelet felülvizsgálatának eredményeinek 
figyelembe vételével, az adós ügyleteinek érvénytelenítésével kapcsolatos döntések 
(szerződések), a hitelezők anyagi követeléseinek felülvizsgálatáról szóló határozatok, 
a választottbírói vezető elbocsátásáról (felmentés, a hatáskör megszüntetése) szóló 
határozatok, a következő bírósági eljárásra való áttérésről szóló határozatok, a szanálási 
tervet jóváhagyó határozatok, az eljárás lezárásáról, valamint az adós csődbe jutásáról 
és a felszámolási eljárás megindításáról szóló határozatok. Ugyanakkor a panasz be-
nyújtására vonatkozó eljárás jelentős változásokon ment keresztül, amely az Egységes 
Igazságszolgáltatási Távközlési Rendszer munkájának megkezdése után közvetlenül a 
fellebbviteli bíróságok, és ennek megfelelően a bírálati hatóságok elé kerül.

A Csődtörvény fő célja a – hitelezők követeléseinek kielégítése – egyesíti a csődel-
járásban résztvevő hitelezői követelések visszafizetésének intézményében egymással 
összefüggő anyagi, szervezeti, eljárási és egyéb kapcsolatokat, az adós hitelezői, a 
választottbírói vezető és a csődeljárásban résztvevő felek között a gazdasági bíróság 
ellenőrzése alatt, a hitelezők követeléseinek kielégítése és az adósságrendezés érdekében.
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Kispál Beáta1

A rEorgAnizációs Eljárások, A fElszámolási 
eljárások hAtékonyságA és A kényszertörlési 
Eljárások korszErűsítésE

Kulcsszavak: reorganizációs eljárás, csődeljárás, felszámolási eljárás, kényszertörlési 
eljárás 

1. Reorganizációs eljárások  

Az 1992. január 1. napján hatályba lépett a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és 
a végelszámolási eljárásról szóló 1991. XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.), amely 
egységesen szabályozta a fizetésképtelenségi eljárásokat és a végelszámolást. A Cstv. 
kihirdetésétől napjainkig közel száz törvényi módosítást élt át, és több alkalommal 
felvetődött egy új, korszerű fizetésképtelenségi törvény létrehozásának az igénye. Szinte 
minden szakasza változott, de új Cstv. helyett hat átfogó novellisztikus módosítása 
született. Juhász László a Cstv. legutóbbi jelentősebb módosítását – mely a 2017. 
évi XLIX. törvénnyel lépett hatályba – nevezi a VI. novellának, hiszen a társaságok 
fizetésképtelenségi jogi szabályozásában átfogó változásokat eszközölt.

1.1. A csődeljárás

A csődeljárás fogalma: „A csődeljárás olyan eljárás, amelynek során az adós – 
csődegyezség megkötése érdekében – fizetési haladékot kap, illetve csődegyezség 
megkötésére tesz kísérletet.”2

A csődeljárás szabályozása 1992-től napjainkig nagy jelentőségű változásokon 
ment át. „A Cstv. hatályba lépése után az akkor fennálló több ezermilliárd forintos 
körbetartozások miatt a hazai gazdaság egészében egy igen nagymértékű, tetemes 
csődhullám vonult le.”3 A tömeges csődindítást a kötelező öncsőd intézményének 
bevezetésével a Cstv. maga generálta, és kiegészítve a sikertelen csődeljárás esetén 
az automatikus felszámolási eljárásba fordulással, elkerülhetetlenül belesodorta a 

1 Dr. Kispál Beáta, felszámolóbiztos, a Felszámolók Országos Egyesületének alelnöke.
2 Cstv. 1. § (2) bekezdés
3 erdős Károly: A hazai csődjog fejlődéstörténete – II. rész. Csőd, felszámolás, válság, 

2013/2. sz., 14.o.
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körbetartozások miatt gazdasági nehézségekkel küszködő, de még életképes társasá-
gokat is a fizetésképtelenség hálójába, szemben azzal a jogalkotói céllal, amely szerint 
a „ közgazdaságilag megmenthető átmeneti fizetési nehézségekkel küzdő cégek ne 
kerüljenek felszámolás alá,”4 részükre a csődeljárás valós lehetőségként biztosítsa a 
reorganizáció, a kilábalás lehetőségét. Ezt a helyzetet kezelte az 1993. évi LXXXI. 
törvény (a továbbiakban: I. Novella), mely megszüntette az öncsőd kötelező kezde-
ményezésének előírását, valamint a sikertelen csődegyezség nem járt automatikusan 
felszámolási eljárással, továbbá bevezette az eljárás ellenőrzésére hivatott fizetés-
képtelenségi szakember, a vagyonfelügyelő kötelező kijelölését. A Cstv. módosításai 
során a kötelező öncsőd intézménye többé már nem került vissza a jogszabályba, de 
időről-időre felvetődött annak igénye. Ez a módosítás azzal a nem várt következ-
ménnyel is járt, hogy a csődeljárások száma drasztikusan visszaesett és napjainkban 
100 alatti a csődeljárást kezdeményező kérelmek száma.

A Csődeljárások számának alakulása 1992-1995. között5

1992. 1993. 1994. 1995.
Érkezett 

csődbejelentés
4 169 987 189 145

Befejezett egyezség 740 510 90 21
Felszámolási eljárás 703 674 28 9
Ügyviteli befejezés 1260 740 377 175

Az 1997. évi XXVII. törvény (a továbbiakban: II. Novella) a csődeljárások tekintetében 
nem hozott jelentős változást, így tovább folytatódott a csődeljárások számát érintő 
negatív tendencia, melyen nem változtatott a 2004. évi XXVII. törvény (a további-
akban: III. Novella) sem, amely Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása 
kapcsán hozott módosulást. 

A 2008-2009-es évek nagy gazdasági válsága is azt bizonyította, hogy a Cstv. addigi 
módosításaival sem sikerült a remélt eredményeket elérni, hiszen 2009. évben csak 
106 csődeljárás érkezett országos szinten. A 2009. évi LI. törvény a csődeljárásban 
az alábbiakban hozott újat: automatikus és azonnali, meghosszabbítható csődvé-
delmet biztosított az adós társaságnak, a korábbihoz képest kisebb arányú hitelezői 
egyetértés is elegendő volt az egyezség létrehozásához, a sikertelen csődeljárás után 
automatikusan felszámolási eljárás indult az adós ellen, a hitelezőket regisztrációs 
díj fizetés terhelte a vagyonfelügyelő költségeinek és díjának fedezetére, megnövelte 
továbbá a vagyonfelügyelő szerepét. A 2011. évi CXCVII. törvény apróbb finomítá-

4 erdős Károly: A hazai csődjog fejlődéstörténete – II. rész. Csőd, felszámolás, válság, 
2013/2. sz., 14.o.

5 erdős Károly: A hazai csődjog fejlődéstörténete – II. rész. Csőd, felszámolás, válság, 
2013/2. sz., 14.o.
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sokat végzett, de a csődeljárások továbbra sem lettek „népszerűbbek” a gazdálkodó 
szervezetek számára. A statisztikai adatok beszédesek: 2010. évben 190, 2011-ben 
108, 2012-ben 105, 2013-ban 128, 2014-ben 88, 2015-ben 67, 2016-ban már csak 50 
csődeljárás indult Magyarországon.

1.1.1. A csődeljárás jelenlegi helyzetének értékelése, a csődeljárás problémái 

Mi az oka, hogy a kényszertörlések, de még a felszámolások számadataihoz mérten 
is elenyésző a csődindítások száma? 

A 114/2006. (V.12.) Korm. r. alapján minden felszámolók névjegyzékébe bejegyzett 
szervezetnek évente kötelező a névjegyzéket vezető hatóság felé adatot szolgáltatni 
az általa végzett tevékenységről, valamint azon csődeljárásokról és felszámolási eljá-
rásokról, amelyeket a tárgyévben lefolytattak. A 2017. január 01-től 2017. december 
31-ig terjedő időszak adatai a felszámoló szervezetek adatszolgáltatása alapján: 

A csődeljárások és felszámolási eljárások esetén milyen hányadban került sor a 
gazdasági tevékenység folytatását célzó intézkedésre?6

Felszámolási eljárás Csődeljárás

 

Gazdasági 
tevékenység 

folytatását célzó 
intézkedés száma 

(db)

Gazdasági 
tevékenység 

folytatását célzó 
intézkedés 
az összes 

felszámolási 
eljáráshoz képest 

(%)

Gazdasági 
tevékenység 

folytatását célzó 
intézkedés száma 

(db)

Gazdasági 
tevékenység 

folytatását célzó 
intézkedés 
az összes 

csődeljáráshoz 
képest (%)

Névjegyzékben 
szereplő 

felszámoló 
szervezet

183 2,25 25 55,5

A tárgybeli időszakban (2017.01.01.–2017.12.31.) jogerősen befejezett csődeljárások-
ban a csődegyezségek megkötésének aránya.7

6 A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság 2017. január 01-december 31-ig terjedő 
időszakra vonatkozó összesítő adata.

7 A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság 2017. január 01-december 31-ig terjedő 
időszakra vonatkozó összesítő adata.
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Jogerősen befejezett 
csődeljárás (db)

Csődegyezségek 
száma (db)

A csődegyezségek 
megkötésének aránya 

(%)

Névjegyzékben 
szereplő felszámoló 

szervezet
37 18 48,64

A 2017. január 01-december 31. napjáig terjedő időszakban a felszámolók névjegy-
zékében szereplő társaságok nyilatkozatai alapján a csődegyezség elmaradásának az 
indokai az alábbiakban összegezhetőek:8

Az egyezség elmaradásának okait a vagyonfelügyelők az adatszolgáltatás során 
három fő körben jelölték meg, az egyik az adósi együttműködés hiánya a vagyonfe-
lügyelővel és a hitelezőkkel, a másik a hitelezők érdektelensége, a harmadik esetben 
pedig a bíróságok a megkötött csődegyezséget nem hagyták jóvá. Az első két ok a 
résztvevők szándékán múlik, érzékelhető az adós és hitelezők érdeklődésének hiánya, 
hiszen nem látnak valós alternatívát a kilábalásra, melyet a beérkező csődkérelmek 
száma is igazol. Sokszor az adós időhúzásra használja ezt az eljárást, hiszen a köte-
lező csődmoratórium alatt ellene végrehajtási eljárás nem indítható, szerződéseit a 
fizetésképtelenségre tekintettel nem lehet felmondani. A hitelezők pedig passzivitással 
fejezik ki, hogy nem bíznak a csődeljárásban, nem számítanak annak keretében jobb 
kielégítésre. A harmadik ok esetén szembetűnő a bíróságok megnövekedett szerepe 
a csődeljárások során. Figyelemre méltó önmagában az a tény is, hogy az elhanyagol-
ható számban induló csődeljárások mellett milyen jelentős a bírósági, és elsősorban a 
kúriai döntések száma e körben. Kiemelem a Kúria Gfv. VII. 30.316/2017/5. számú 
elvi határozatát, melyben elvi éllel kimondta, hogy „csődegyezség megtörténtének 
a folyamata a bírósági eljáráson kívül zajlik,” „a bíróságnak a formai követelmények 
betartását akkor is számon kell kérnie, ha a csődegyezség időpontjában ezeknek a 
hiányosságoknak nincs az egyezségre kiható  jelentősége.” „E körben a formai elő-
írásoknak az a szerepe, hogy valamennyi érintett fél részére ugyanazon tisztességes 
feltételeket biztosítsa.” „A nem bíróság előtt folyó eljárás valamely formai elemének 
be nem tartása azt eredményezi, hogy a bíróság a jogszabályok be nem tartása miatt 
a csődeljárást megszünteti.”

A Budapest Környéki Törvényszék 10. Cspk. 2/2018/23. számú végzésével 
arra hivatkozva utasította el a hitelezők 90%-ának hozzájárulásával megkötött csőd-
megállapodás jóváhagyását, hogy az egyezségi tárgyalás nem került szabályszerűen 
összehívásra. Utalt a végzésben arra, hogy a Kúria által irányított következetes bírói 

8 A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság 2017. január 01-december 31-ig terjedő 
időszakra vonatkozó összesítő adata
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gyakorlat az, hogy jelentőséget tulajdonít a csődegyezség jóváhagyása körében a tárgyalás 
szabályszerű összehívásának. Utalt a Kúria Gfv. 30.311/2015/5. számú végzésében 
kifejtettekre is, a „csődeljárás során bármilyen joghatás kiváltására alkalmas határozat 
meghozatala, vagy megállapodás megkötése, csak szabályszerűen összehívott egyezségi 
tárgyaláson történhet.” Az eljárás fellebbezés folytán jelenleg a Fővárosi Ítélőtábla 
előtt folyik. Saját vagyonfelügyelői eljárásom során is tapasztaltam azt, hogy egy 
számítástechnikai fejlesztéssel foglalkozó, nagy munkavállalói létszámmal és komoly 
megbízói háttérrel rendelkező társaság csődegyezségi megállapodásának a jóváhagyá-
sát a Fővárosi Törvényszék megtagadta9 arra tekintettel, hogy az egyezség egy része 
nem végrehajtható. Itt utalt a Kúria Gfv.VII. 30.171/2013/13. számú határozatára, 
hogy a „Bíróság feladata ugyanakkor a csődegyezség törvényességének biztosítása, és 
amennyiben a felek megállapodása alapján az egyezség létrejön, a bíróságnak ügyelnie 
kell arra is, hogy hogy az egyezség végrehajtható legyen, mert csak olyan egyezség 
hagyható jóvá, amely végrehajtható.” Hivatkozott az I. fokú végzés a Kúria Gfv.VII. 
30.430/2016/4. számú határozatára is, mely szerint az adós által vállaltak teljesítését a 
hitelező tudja ellenőrizni, „a hitelező a csődegyezség végrehajtásaként vagy a bírósági 
végrehajtást tudja kezdeményezni” „vagy pedig a felszámolási eljárást, mint totális 
végrehajtást tudja kezdeményezni az adóssal szemben.” Ebben a csődeljárásban a 
biztosított hitelezők 100%-ának, a nem biztosított hitelezők 71,55%-ának támoga-
tásával létrejött az egyezség és az adós mellett a hitelezők is fellebbezéssel éltek az 
egyezség jóváhagyását megtagadó végzés ellen. A nem végrehajtható kitétel arra vo-
natkozott, hogy a biztosított hitelező az egyezség megkötésének feltételeként szabta, 
hogy egy általa finanszírozott, de a megrendelő érdekkörében meghiúsult projekttel 
kapcsolatos kártérítési követelés is kerüljön felosztásra a hitelezők között és ennek a 
körülírása nem felelt meg a végrehajthatóság követelményének. A Fővárosi Ítélőtábla 
II. fokú végzésével10 az első fokú bíróság végzését helybenhagyta. Az adós a jogerős 
végzéssel szemben felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, de a csődeljárás során őt 
támogató hitelezők, megrendelők bizalma a jogerős döntést követően megrendült, 
a fizetési kötelezettségüknek nem, vagy csak csúszva tettek eleget, így az ügyvezető 
a munkavállalók elbocsátását megkezdte, végül tulajdonosi döntés született a felül-
vizsgálati kérelem visszavonásáról, mert az elnehezült feltételek között nem voltak  
finanszírozhatóak a csődeljárás költségei (munkabér, az azt terhelő adó- és járulék, 
rezsiköltség stb.). A szakembereiket a piac azonnal elcsábította, felszámolás alatt már 
nem volt esély a reorganizációra.

A mai csődszabályozás problémáit gyakorló szakemberként abban látom, hogy 
sem az adós társaságok, sem a hitelezők nem látnak perspektívát a csődeljárásba mint 
reorganizációs folyamatban, amelynek igazolására a statisztikai adatok szolgálnak. 
Meglátásom szerint a csődeljárás bonyolult eljárási rendje és a sokszor tarthatatlan 

9 Fővárosi Törvényszék 9.Cspk.21/2016/25. számú végzés.
10 Fővárosi Ítélőtábla 11.Cspkf. 44.327/2017/4. számú végzése.

A rEorgAnizációs Eljárások, A fElszámolási Eljárások hAtékonyságA ...



164

határidői miatt az adós külső szakértő nélkül kötelezettségeit nem tudja teljesíteni, 
annál is inkább, mivel a Cstv. előírásainak értelmezésében meghatározó a bírói gya-
korlat szerepe, így annak ismerete nélkül sikeres csődegyezség nem hozható létre. 
Problémának érzem azt is, hogy ugyan az adós és a hitelező köti a megállapodást, de 
azt utólag a bíróság hagyja jóvá anélkül, hogy akár hiánypótlás keretében a szerző-
déskötő feleknek lehetőségük lenne a saját megállapodásukat a bírósági felhívásnak 
megfelelően módosítani. A csődeljárásban a meghatározó követeléssel rendelkező ún. 
nagy hitelezők a csődeljárás helyett jogi és gazdasági érdekeiket sokkal jobban tudják 
érvényesíteni egyedi végrehajtás, vagy egyéb követelés érvényesítési eljárás során. A 
jelenlegi jogi környezet ezzel szemben viszont lehetőséget biztosít olyan egyezség 
létrehozására, amely formailag megfelelő, de gazdaságilag nem végrehajtható, vagy 
az adós célja nem is annak végrehajtása.

1.1.2. A csődeljárás korszerűsítésére vonatkozó javaslatok

A jogalkotó azon elvárása, hogy a nehéz helyzetben lévő gazdálkodó szervezetek nagy 
számban kezdeményezzenek csődeljárást fizetőképességük helyreállítása, reorganizációja 
érdekében, abban az esetben válna valóra, ha mind az adós, minden a hitelezők a kilábalás 
hathatós eszközét látnák ebben az eljárásban. Fontos elvként emelem ki az egyszerű 
eljárási rend kialakítását, az egyezség jóváhagyásának egyértelmű feltételeit. Nagyobb 
teret kell adni csődeljárásokban az adós és hitelezők közötti megállapodásnak, amely 
arra irányul, hogy a hitelezők minél hamarabb és minél nagyobb mértékben nyerjenek 
kielégítést. A csődeljárások lefolytatása során komoly gondot okoz az átmeneti forráshi-
ánynak a kezelése, amelyet akár a társaság hitelezőinek a bevonásával (pl. finanszírozó 
bank) az egyezségi megállapodás keretében rugalmasan lehetne kezelni.  Célszerű a 
vagyonfelügyelő szerepét az eljárásban növelni, akár az adóst segítő és egyben ellenőrző 
funkciójában, akár az egyezség végrehajtásának ellenőrzése keretében. A csődeljárás 
során célszerűnek tartanám, hogy az egyezségkötést követően legyen egy olyan végre-
hajtási szakasz, a magánszemélyek adósságrendezési eljárásának az analógiájára, ahol az 
egyezség végrehajtását akár bírósági eljárás keretében, akár azon kívül a vagyonfelügyelő, 
vagy egy másik, a felszámolók névjegyzékéből kirendelt vagyonfelügyelő figyelemmel 
kíséri és amennyiben az adós teljesítette a csődegyezségben vállalt kötelezettségeit, 
végzésben deklarálva mentesülne minden további tartozás (elengedett tőke, költség, 
kamat, késedelmi kamat, bírság stb.)  és hátrányos jogkövetkezmény (BAR lista, stb.) 
A csődbíró szerepét a törvényesség ellenőreként jelölöm meg, feladata a törvényes ér-
dekek védelme és jogkérdések eldöntése, a jogi szakértelmen túli – különleges – egyéb 
szakértelmet nem tartok indokoltnak esetében. A hitelezők és az adós közötti egyeztetés 
és a megállapodás előkészítése során a vagyonfelügyelő szakapparátusa rendelkezik a 
szükséges gazdasági szakértelemmel. Érdemes megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a 
fizetőképtelenséggel fenyegető helyzetben, vagy más, a fizetőképességet veszélyeztető 
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tények fennállása esetén (saját tőke nagymértékű, fizetőképességet veszélyeztető csök-
kenése, a hitelállomány saját tőkét meghaladó növekedése stb.) az adós ismét legyen 
köteles csődkérelmet benyújtani. Ez esetben időben lehetne reorganizációs eljárást 
kezdeményezni az adós fizetőképességének helyreállítására.

1.2. Felszámolási egyezség

A Cstv. 41-45. §§-i szabályozzák a felszámolási eljárás során az adós és a hitelezők 
közötti egyezségkötés folyamatát, amelyben a felszámoló szerepe a megállapodás 
megkötése során kizárólag adatszolgáltatásra korlátozódik az adós vagyonára, a fel-
számolási eljárás ki nem fizetett költségeire, valamint a 40 napos határidőn belül és a 
40 napos határidőn túl, de 180 napon bejelentkezett hitelezők adataira vonatkozóan. 
Az egyezséget tárgyaláson a Törvényszék hagyja jóvá a felszámolási eljárás megszün-
tetésével és az adós társaság továbbműködésével.

1.2.1. A felszámolási egyezség jelenlegi helyzetének értékelése, és problémái

A felszámolási eljárás során az egyezség problémái hasonlóak a csődeljárásban meg-
lévő problémákhoz. A felszámolási egyezség megkötése során az adóhivatal és a 
banki hitelezők szerepe a meghatározó. Az adóhivatal, mint hitelező szigorúan kötött 
eljárási rend szerint járul hozzá, vagy utasítja el az egyezséget. Szűk mérlegelési joga 
van a követelés elengedésére. A hatósági szerepe abban nyilvánul meg, hogy egyezség 
megkötése előtt gyakorta leellenőrzi az adóst és az ellenőrzés befejezéséig az egyezség 
megkötéséhez nem járul hozzá. A biztosított hitelező az egyezség megkötése során 
azt vizsgálja, hogy milyen térülésre számíthat az adós vagyonából vagyonértékesíté-
séből és milyenre a megállapodás megkötése esetén. A felszámolási eljárás során az 
egyezségkötések száma elenyésző a felszámolási eljárások összes számához képest. 
Az egyezségkötés ritkán közös érdeke az adósnak és a hitelezőknek, valamint nem 
megoldott a tevékenység folytatás során a termelés finanszírozása sem, bár olyan 
előnyöket nyújthat a hitelezőknek, amely a vagyonértékesítésnél nagyobb mértékű 
kielégítést biztosíthat. Az eljárás elhúzódik, nagy kitartásra van szüksége az adós 
képviselőjének, amennyiben komolyak a megegyezési szándékai.

1.2.2.  A felszámolási egyezség korszerűsítésére vonatkozó javaslatok

Két megoldással növelhető a felszámolási egyezségek száma. Egyrészt a tevékenység 
folytatás finanszírozását szükséges a felszámolási eljárás alatt megoldani, a hitelezők 
egyetértésével és bevonásával. Másrészt a vezető tisztségviselők és a tulajdonosok, árnyék-
tulajdonosok ellenőrzésével, felelősségük érvényesítésével lehet az adós egyezségkötési 
hajlandóságát megnövelni. Célszerű a szabályok egyszerűsítése és az eljárás gyorsítása.
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1.3. Megszüntetési eljárás

A Cstv. harmadik nevesített reorganizációs eljárása a megszüntetési eljárás, mely 2009. 
szeptember 1. napjától lépett hatályba. Kevéssé alkalmazott módszer a felszámolási 
eljárások megszüntetése során. Előnye, hogy gyorsabb, mint a felszámolási egyezség, 
de hátránya, hogy sokkal többe kerül, mint az egyezség. Saját gyakorlatomban már 
volt több ilyen eljárás, de jellemzőjük, hogy sokkal költségesebb, mint a felszámolási 
egyezség, mivel ugyan az adós bankszámláján rendelkezésre kell, hogy álljon valamennyi 
hitelezői igény kifizetéséhez szükséges összeg, értve ezalatt a felszámolási költségeket, 
tőkekövetelést, regisztrációs díjat, késedelmi kamatot, pótlékot, bírságságot, továbbá 
azon hitelezők igényét is, akik behajthatatlansági nyilatkozatot kértek és kaptak.

1.3.1. A megszüntetési eljárás jelenlegi helyzetének értékelése, és problémái

A jogintézmény azon társaságok mihamarabbi felszámolási eljárásból való kilábalását 
szolgálja, akik kis összegű hitelezői állománnyal rendelkeznek és rendelkezésre áll va-
lamennyi hitelezői igény kifizetésének fedezete. Kis összegű hitelezői állomány esetén 
választják ezt a módot a hitelezői igények megfizetésére. Gyakorlatomban három oka 
volt a megszüntetési eljárás igénybevételének. Átmeneti pénzhiány kiküszöbölése, 
csődbűncselekmény miatti felelősségre vonás elkerülése és a normál egyezségi eljárás 
elhúzódása miatt tulajdonosi presztízsből. Jelentősége csekély.

1.3.2.  A megszüntetési eljárás korszerűsítésére vonatkozó javaslatok

Egyszerű szabályai miatt fejlesztésére nincs javaslatom, de fenntartása gyorsasága 
miatt indokolt. 

2.  A felszámolási eljárás

A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jog-
utód nélküli megszüntetése során a hitelezők e törvényben meghatározott módon 
kielégítést nyerjenek.11

2.1. A felszámolási eljárás szabályainak változása a Cstv. hatályba lépése óta napjainkig

A felszámolási eljárás elsődleges célja az adós vagyonának meghatározása, értékesítése, 
követeléseinek behajtása, függő jogviszonyainak lezárása, a hitelezők követelésének 
kielégítése a rendelkezésre álló anyagi eszközökből (pénz, vagy értékesítetlen vagyo-
nelem, behajtatlan követelés), valamint a fizetésképtelenné vált gazdálkodó szervezet 

11 Cstv. 1. § (3) bekezdés
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kivezetése a gazdaságból, végső soron pedig a cégjegyzékből történő törlése.
A Cstv. -t napjainkig közel 100 törvény módosította, melyek egy része ún. saláta 

törvény volt, másik része jogharmonizációs célú módosítás, harmadrészt kifejezetten 
a felszámolási eljárások szabályainak módosítása, valamint a hat Novella. A módosí-
tások az eljárás teljes szakaszában valamennyi jogintézmény szabályozásában hoztak 
változást. Hatályba lépésük tekintetében jellemző, hogy egy részüket a folyamatban 
lévő ügyekre is alkalmazni kellett, más részük csak a jogszabály módosítás hatályba 
lépését követően indult ügyekre terjedt ki, de néhány hatályba lépése az általánostól 
eltért. Összességében elmondható, hogy komoly felkészültséget igényel a hatályos 
jogszabály meghatározása valamennyi jogalkalmazó számára, éppen ezért hosszas 
jogelméleti csatákat vívnak az eljárás alanyai azok értelmezése körében. „A felszámolási 
eljárás három jól elkülöníthető részből tevődik össze. Az első rész, a fizetésképtelenség 
vizsgálata, s amely a kérelem benyújtásától a fizetésképtelenséget megállapító végzés 
meghozataláig tart. Az eljárásnak egy szűkebb szakasza az ún. felszámolás, amely 
a kezdő időponttól az eljárás befejezéséig, pontosabban a záró anyag benyújtásáig 
terjedő időszakot öleli fel. S végül a harmadik szakasz az eljárás befejezésének sza-
kasza, melyhez a záró anyagot elbíráló, az eljárást befejező határozat meghozatala, s 
ehhez kapcsolódó eljárások tartoznak.„12 A Cstv. főbb változásait vizsgálva az eljárás 
alanyait érintő szabályozás jelentős változáson ment át, az adósok köre kiszélesedett, 
megkülönböztetésre került a stratégiailag kiemelt társaságok felszámolását végző fel-
számoló szervezet,13 valamint a pénzügyi intézmények, biztosítók felszámolási eljárását 
végző szervezet,14 továbbá a hitelezői körből is kiemelkedett a biztosított hitelezők 
köre mind a kielégítés rangsorában, mind az értékesítési eljárások során gyakorolt 
speciális jogosultságai alapján. Folyamatosan bővítették a felszámolási vagyonba nem 
tartozó vagyonelemek körét. A felszámolási eljárás kezdeményezésének feltételei, 
eljárási rendje is módosult. Változott, pontosításra került a volt képviselő felszámoló 
felé teljesítendő kötelezettségeinek köre, az annak teljesítéséért fennálló felelőssége. 
A felszámoló szervezetekre, működésükre vonatkozó szabályok is bekerültek a Cstv. 
szabályozási rendszerébe, bírságolhatóságuk köre kiszélesedett, a tevékenységük alóli 
szankciós felmentési okok száma megnőtt. A felszámolók korábban szabad kijelölési 
rendszere számítógépes program által kiválasztott sorsolássá vált, valamint kijelölésük 
már nem a fizetésképtelenséget megállapító végzéssel, hanem a végzés jogerőre emel-
kedését követően történik. A felszámoló eszköztára kibővült a vagyonkutatás terén, 
a pénzügyi intézmények, az ingatlan-nyilvántartás, a gépjármű nyilvántartás adataiba 
visszamenőleges (5 év), ingyenes adatigénylés útján, bevezetésre került a céltartalék, 
mely az eljárás alapvető költségeinek fedezetét hivatott biztosítani, továbbá a tárgy-

12 JuHász László: A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve. Novotni Alapítvány, Miskolc, 
2010. 31. o.

13 Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.
14 Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.
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körözés bevezetésének intézményével. Az ügyvezetői, tulajdonosi és háttér tulajdo-
nosi felelősség érvényesítésének lehetőségei is bővültek a Cstv. 33/A. § és a 63/B. § 
szerinti felelősségi szabályokkal, továbbá a Cstv. 33. § (1) és (2) bekezdésében foglalt 
bírságolási és szakértői költség áthárítása révén. A vagyonkimentés megakadályozása 
érdekében a Cstv. 40. §-a szerinti szerződés megtámadási szabályozás erős eszközt 
adott a felszámolók kezébe. A legnagyobb változáson a felszámolási vagyonérté-
kesítés szabályai mentek át, az eredeti szabályozás szerint két országos napilapban, 
majd a Cégközlönyben kellett az értékesítési hirdetményt közzétenni, majd később 
emellett az Elektronikus Értékesítési Rendszer felületén is. Ugyancsak változott az 
értékesítési eljárások során a hitelezők joggyakorlása, lehetőségük nyílt a vagyon – 
követelés fejében – történő átvételére a felszámolási költségek megfizetése mellett. 
A biztosított hitelező kielégítési szabályai is lényegesen átalakultak, meghatározásra 
került az értékesítés árbevételéből vagy a követelés behajtásából származó bevételből 
levonható költségek köre, így a felszámoló díj érvényesítésének szabályai is. A felszá-
molási eljárás keretein belüli egyezségkötés esetén a szavazatszámítás a csődeljárásban 
alkalmazottakkal vált hasonlóvá. Eltérés viszonyt az, hogy az egyezséget a felek a 
bíróságon kötik, valamint bevezetésre került a megszüntetési eljárás. A felszámoló 
jogszabálysértő intézkedése vagy mulasztása esetén előterjeszthető hitelezői kifogás 
szabályai az évek folyamán változtak, a 8 napos határidő meghosszabbodott 15 napra, 
valamint a felszámoló viseli marasztalása estén a kifogási eljárás költségét, kivéve, ha 
igazolja, hogy úgy járt el, ahogyan ez az adott tisztséget betöltő személytől elvárható. 
A hitelező igény bejelentések során is változott a regisztrációs díj összege, valamint 
a hitelezői igény bejelentés jogvesztő határideje 1 évről 180 napra csökkent. Módo-
sultak a felszámolási zárómérleg előterjesztésére vonatkozó szabályok, a felszámolói 
díjszámítása rendkívül bonyolulttá vált, és bevezetésre került az államilag garantált 
minimál díj. Az egyszerűsített felszámolási eljárás szabályai kiegészültek – irathiány 
esetén – a volt képviselő anyagi felelősségére vonatkozó szabályokkal és megkülön-
böztetésre került az irat – vagy vagyonhiány esetén követendő eljárás. A felszámolási 
eljárásokban a bíróságok munkaterhének csökkentése érdekében kibővült azon eljárási 
feladatok köre, amelyet titkárok is elláthatnak. A Cstv. kiegészült a stratégiailag kiemelt 
társaságokra vonatkozó speciális szabályokkal.

2.2. A felszámolási eljárás jelenlegi helyzetének értékelése, a felszámolási eljárás problémái 

A felszámolási eljárás jelenlegi állapotának vizsgálata során azt állapítottam meg, 
hogy négy fő kérdéskör körül csoportosulnak a problémák. Az egyik a felszámolási 
költségek köre, esedékessége, a másik a felszámolók jogállása és díjazása, a harmadik 
a felszámolási vagyonértékesítés, valamint a negyedik a felszámolási eljárás zárásakor 
megmaradt értékesítetlen ingó, ingatlan, követelés és egyéb vagyonelemek természet-
beni felosztásának problémája. Az első és második kérdéskör összefügg, de mégis 
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önállóan szükséges vizsgálni, a problémák eltérő indoka miatt. A felszámolási eljárások 
számának 2014. óta tartó folyamatos és drasztikus csökkenése komoly feszültséget 
okoz, hiszen ennek a tendenciának eredményeképpen a felszámoló szervezetek 
gazdálkodása bizonytalanná vált az egy  szervezetre eső ügyszám miatt és a hiába 
van most már megfelelő eszköz a jelenlegi és jogellenesen kimentett adósi vagyon 
feltárására, a felszámolások számának 2,5-3–szorosát képező kényszertörlések útján 
a hitelezők kielégítése elől elvont vagyontömeg 100 milliárdos mérteket ölt, mivel a 
kényszertörlés során az adminisztratív vagyonkutatás nem alkalmas a felelősség nélküli 
cégmegszüntetés megakadályozására.

évszám* eljárások felszámolások csődeljárások

egy társaságra 
jutó 

felszámolás
egy társaságra 

jutó csőd

2014 23442 17435 114 134,99 0,88

2015 15711 9650 92 74,94 0,71

2016 14898 7822 60 60,63 0,47

* FOE Szakmai Bizottságának 2017. évi tanulmánya a felszámoló társaságok gazdasági helyzetéről.

A felszámoló szervezetek a 2014. évi névjegyzék megújítása során az akkori statisz-
tikai adatok ismeretében vállalták azt, hogy a névjegyzékbe felvételükkel 2-2 szak-
vizsgázott jogászt, felszámolóbiztost (két diplomás), könyvvizsgálót és közgazdászt 
folyamatosan alkalmaznak, valamint tevékenységük ellátásához egyéb szakembereket 
(mérlegképes könyvelő, bérszámfejtő stb.) és adminisztratív asszisztenciát alkalmaznak 
tartós foglalkoztatás keretében. A változó gazdasági és jogi környezet folyamatos fej-
lődést vár el és felelősségük (polgári, büntetőjogi, közigazgatási bírság stb.) szabályai 
pontos kidolgozást nyertek, továbbá mind a mai napig komoly szakmai kapacitást 
képviselnek, sem a jogállásuk, sem a költség és díj elszámolásuk nem megoldott 
annak ellenére, a jogalkotó különösen a 2017. július 01. napján hatályba lépett Cstv. 
módosítással hathatós intézkedéseket (céltartalék fogalmának, felhasználási körének 
pontosítása, megnövekedett összege, a Cstv. 49/A. § (5) bek. és a Cstv. 49/B. § (7) 
bek. és a Cstv. 49/D. § (1)-(2) bekezdései) tett ennek a problémának az orvoslására, 
sajnos az ügyszám csökkenés hatásait nem tudta ellensúlyozni.  

A csekély egy cégre eső ügyszám és a profilbővítést akadályozó szigorú tevékeny-
ségi korlát (a Cstv. 27/C. §-a és a 114/2006 (V.12.) Korm. r.) miatt veszteségessé 
vált a felszámoló szervezetek 1/4-e. A felszámolási költségek kielégítési sorrendjét a 
Cstv. 58. § (1) bek. az alábbiak szerint szabályozza: „Az 57. § (1) bekezdésének a) és c) 
pontjában felsorolt követeléseket esedékességükkor kell kielégíteni.” A felszámolók és 
a hitelezők között örök vita a felszámolási költségek köre, mértéke és esedékessége. 
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Pontos jogszabályi megfogalmazás hiányában a bírói gyakorlatra maradt ennek a kér-
désnek az értelmezése. Azon felszámolási eljárásokban, ahol van vagyon, ott ritkán 
okoz problémát a felszámolási költségek köre és esedékessége, így ebben az esetben 
a szabályozás megfelelő. A probléma ott kezdődik, amikor nincs fedezet, vagy csak 
a felszámolási költségek egy része fizethető ki, mert ebben az esetben felvetődik 
annak a kérdése, hogy a kötelezően finanszírozandó költséget fizesse-e ki a felszá-
moló, vagy tartsa be az esedékesség mindent felülíró elvét, utóbbi esetben törvényi 
kötelezettségét nem tudja teljesíteni. Például, az adós rendelkezik egy ingatlannal és 
átad 10.000.- Ft pénzeszközt. A felszámoló a legelső esedékességű, a felszámolást 
kezdeményező hitelezőt elégítse ki a 10.000.- Ft-ból vagy fizesse be a Cégközlöny 
15.000.- Ft közzétételi díját, kiegészítve azt a saját pénzeszközéből? Jogellenesen jár el, 
ha a nyilvános pályázati eljárás közzétételi díját fizeti ki és hitelezővé válik 5.000.- Ft, 
vagy 15.000.- Ft összegű kölcsön nyújtása esetén. Van olyan bírói álláspont, amely 
szerint ebben az esetben hitelezővé válására tekintettel fel kell menteni a felszámolót. 
Megoldást jelenthet a céltartalék (Cstv. 26. § (4) – (6) bekezdés) is, de adósonként és 
bíróságonként eltérő annak értelmezése, hogy ha nincs az adósnak vagyona, akkor 
is köteles-e céltartalékot képezni és azt átadni, továbbá kezesként is csak a többségi 
tulajdonos felel. A felszámolási eljárás alatt a tevékenységét továbbfolytató társasá-
goknál is problémát okoz a felszámolási költségek kifizetésénél az esedékesség – mint 
egyetlen kielégítési szabály – alkalmazása. Az átmeneti forráshiány és az esetleges 
hitelfelvétel a nyereséges tevékenység folytatása esetén is nehezen értelmezhető az 
esedékesség, mint egyetlen felszámolási költség kielégítési szabály. A felszámolási 
eljárás lefolytatása során sokszor jelent problémát annak vizsgálata, hogy mit köteles 
a felszámoló a saját díja terhére elvégezni és mit érvényesíthet az adóssal szemben 
költségként (könyvelés díja, bérszámfejtő, ügyvéd stb.) A Pécsi Ítélőtábla e körben 
az alábbiak szerint foglalt állást: „A felszámoló, mint sajátos megbízott eljárása során 
az adós törvényes képviselőjeként, egyben a hitelezők érdekét képviselve jár el. Fel-
adata a felszámolás gondos és szakszerű lebonyolítása. A Cstv. által meghatározott 
felszámolói feladatok két csoportba sorolhatók. Az első csoportba azok a feladatok 
tartoznak (hitelezői igények értékelése, vitatása, mérlegek, vagyonfelosztási javaslatok 
készítése, az értékesítés megszervezése stb.), melyeket a felszámoló személyesen (a 
felszámoló-biztos útján) köteles ellátni. Amennyiben ezen feladatok elvégzéséhez 
teljesítési segédet vesz igénybe, annak költségeit díja terhére köteles viselni, akkor is, 
ha a bíróság engedélyezte a teljesítési segéd igénybevételét. A felszámoló feladatainak 
másik csoportjába azok a kötelességek tartoznak, melyek esetében a felszámoló szer-
vezési feladatokat lát el (gondoskodás a vagyon megóvásáról, követelések behajtása 
stb.) A konkrét feladatokat ellátó személyek költsége felszámolási költség, ha a feladat 
ellátásához különleges szakértelem szükséges, illetve, ha azt a törvény a felszámolási 
költségek között nevesíti.”15 A könyvelés és az ügyvédi költség tárgyában nem helyt-

15 A Pécsi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának Véleménye 2006-ban A felszámolási költségek 
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álló az a bírósági jogértelmezés, hogy ha a felszámoló rendelkezik közgazdásszal, 
könyvvizsgálóval, akkor végezze el az adós társaság könyvelését és ha rendelkezik két 
szakvizsgázott jogásszal, akkor az adós minden jogi tevékenységét végezze el szintén 
a saját díja terhére. Az itt megjelölt szakemberekkel a felszámoló szervezetek valóban 
rendelkeznek, de egy közgazdász és egy könyvvizsgáló nem könyvel, hiszen nem is 
az a feladata, valamint a szakvizsgázott jogász is a felszámoló munkáját segíti belső 
szakértőként, de az egyes perekben önálló meghatalmazással, önálló feladatkörben 
jár el. Itt érkeztem ahhoz a ponthoz, amellyel a Cstv. megalkotása óta adós maradt, 
a felszámoló szervezet és ezen belül a felszámolóbiztos jogállásának tisztázásának 
kérdése. Dr. Bíró György dolgozta ki a felszámoló jogállásának főbb elemeit: „a 
felszámoló a bíróság által felügyelt eljárásban, az eljárás elkülönült alanyaként, a 
vonatkozó jogszabályok hatálya alatt az adós rendelkezési joga alól elvont vagyon 
kezelőjeként, bírósági (sorsolást követő) kijelölés alapján az adósi vagyon hitelezők 
közötti felosztásának feltételeit teremti meg”. A felszámolók és a bíróság jogviszonyát 
megbízásos jogviszonyként írta le: „Az ügy ura a Megbízó, aki felügyeli a Megbízott 
tevékenységének szakszerűségét és ennek érdekében utasíthatja is, nem eredmény-
köteles, csupán gondos ügyvitelt vállaló, ezzel eredményességre csupán törekszik, 
a hivatásszerűen gyakorolt megbízotti tevékenység visszterhes, azaz díj ellenében 
történik, és a készkiadások (költségek) a Megbízót terhelik.” A felszámoló jogállása, 
valamint költségtérítésének és díjazásának egyértelmű meghatározása elengedhetetlen, 
hiszen a végrehajtók esetében ez már régen megoldott, de ennek a hivatásrendnek 
mind a mai napig égető problémája. Egyik oldalról hivatalos személyekhez hasonlóan 
központi nyilvántartásokhoz biztosított a hozzáférése, a másik oldalról gyakran a volt 
ügyvezetővel veszik egy tekintet alá és bírságolja az adóhatóság késedelmes adóbevallás 
benyújtása miatt, felróhatóságtól függetlenül, vagy a bankszámla hozzáféréshez pénz-
mosási nyilatkozatot kell kitöltenie és a számára ismeretlen tulajdonosokról szükséges 
nyilatkozatot tennie.  A felszámolók jogállásának tisztázása a volt ügyvezetőkhöz 
való viszony tekintetében is fontos, melyre az iratátadás jó példa: a kialakult bírói 
gyakorlat alapján a felszámoló köteles a társaság iratait bárhol átvenni, annak átadási 
költségét adósi vagyon hiányában nem az ügyvezető viseli.    A felszámolók jogállása 
már régóta megoldásra vár, a Kúria 2/2015. számú Gazdasági Elvi határozatában az 
adós nevében indított peres eljárások és azok költségviselése tárgyában kifejtette: „A 
felszámoló a Cstv. 27/A. § (12) bekezdése alapján a vagyonnal kapcsolatos, harmadik 
személyek irányában fennálló jogviszonyokban a hatóságok, bíróságok irányában az 
adós vezető tisztségviselőjének helyébe lépő a vezető tisztségviselő jogait gyakorló 
személy, jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában.” A felszámoló státusz megha-
tározása egy kényes, sok szempont figyelembevételét igénylő feladat. 

A harmadik problémakör a felszámolási eljárások során az adósi vagyon értéke-
sítése. A felszámolási vagyon elektronikus értékesítéséről szóló 237/2009. (X.20.) 

viselésének néhány költsége kérdésében.
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Korm. r. 4. § (2) , (2a) és (2b) bekezdése alapján a felszámoló köteles a közhiteles 
nyilvántartásban bejegyzett jogok jogosultjait az értékesítési hirdetmény közzétételét 
megelőző 15 nappal a hirdetés szövegéről értesíteni és amennyiben azt nem ellenzik, 
abban az esetben az első értékesítés során a becsérték 100%-nak, a második hirdetés 
esetén a becsérték 70%-nak, majd a harmadik értékesítési forduló esetén a becsérték 
50%-nak megfelelő minimáláron hirdetheti meg a felszámoló a vagyont értékesítésre, 
amennyiben a jogosult azt nem kifogásolja.  A jogalkotó célzott szándéka a jogszabály 
módosítással az volt, hogy az adós vagyona az elérhető legmagasabb áron kerüljön 
értékesítésre. A tapasztalat az, hogy az értékesítések folyamata lelassult, mivel az első 
alkalommal 100%-os minimáláron történő értékesítési hirdetményre a legritkább eset-
ben érkezik ajánlat, a pályázók kivárják a következő, alacsonyabb irányárú értékesítési 
fordulókat. A másik negatív tendencia, amely az értékesítést akadályozza pedig az, 
hogy néhány meghatározó hitelező (bank, tulajdonossal összefonódásban álló hitelező 
stb.) a harmadik értékesítési forduló esetén sem járul hozzá a minimálár lecsökken-
téséhez. A vagyontárgy így a legkeresettebb, vagy alulértékelt ingatlanok kivételével 
eladhatatlanná válik és a felszámolási eljárás 2. évének végén természetben kerül a 
hitelezők részére felszámolói díj, felszámolási költség, illeték- és társasági adómentesen 
kiadásra, hiszen a Cstv. 56. § (3) bek. 2017. július 01. napjától hatályos szövegének 
alapján: „A zálogtárgyat elsődlegesen az adott zálogtárgyon fennálló zálogjog jogosult-
ja(i) között kell felosztani a Ptk. 5:118-5:122. §-ban meghatározott kielégítési sorrend 
figyelembevételével. A zálogtárgynak a felszámolási zárómérlegben meghatározott 
értékével nem fedezett követelések ki nem egyenlített részének kielégítése, valamint 
a zálogjogosultak kielégítése után a zálogtárgy fennmaradó hányadának felosztása 
tekintetében az 57-58. § szerint kell eljárni.” Itt térünk át a negyedik problémakörre, 
a vagyon hitelezők részére történő természetbeni felosztására. A Cstv. 56. § (3) be-
kezdése szerint a Cstv. 49/D. § (1)-(2) bekezdésében foglalt felszámolási költségek 
jogosultjai nem nyernek kielégítést. A felszámolási eljárás zárásakor a természetben 
felosztásra kerülő vagyontárgyak és követelések értékének meghatározása az utolsó 
jelentős problémakör. A 225/2000. (XII.19.) Korm. r. alapján a „felszámolási záró-
mérleg a gazdálkodó szervezet vagyoni eszközeit (a vagyontárgyakat piaci értékén”16 
és a „be nem hajtott követeléseket a várhatóan megtérülő összegben”17 tartalmazza. 
Mind a piaci érték, mind a megtérülés várható értéke olyan megfoghatatlan fogalom, 
amelyet máshogyan értékel a felszámoló és máshogyan a hitelező. A bírói gyakorlat 
rendkívül változatos az érték meghatározásában: ingó és ingatlan esetén vagy az utolsó 
becsérték, vagy a felszámoló és a hitelező közötti alkufolyamat eredményeképpen 
egy hitelező által elvárt érték, amelynek sokszor nincs semmilyen alapja. A követelés 
zárómérlegben szereplő értékének meghatározása esetén sem jobb a helyzet, hiszen 
a várható megtérülés magánszemély esetén szinte megfoghatatlan, társaság esetén a 

16 225/2000. (XII.19.) Korm. r. 8. § (1) bekezdés
17 225/2000. (XII.19.) Korm. r. 8. § (3) bekezdés d) pont
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korábbi mérlegei, vagy fizetési hajlandósága alapján lehet értéket meghatározni, de 
végső soron vagy a bíróság jogerős döntése, vagy a felek alkuja zárja le a kérdést.

2.3. A felszámolási eljárás korszerűsítésére vonatkozó javaslatok

Új fizetésképtelenségi törvény koncepciójának kialakítása esetén fontos azt meg-
határozni, hogy kizárólag a csődeljárás vagy felszámolási eljárás keretében is kíván 
tevékenység folytatást engedni és reorganizációs lehetőséget biztosítani a jogalkotó. 
A felszámolási eljárás célja elsősorban nem a reorganizáció, hanem az adósi vagyon 
értékesítése, a hitelezők minél magasabb arányú kielégítése és az adós jogutód 
nélküli megszüntetése. A felszámolási és csődeljárások számának csökkenésével18

18 FOE Szakmai Bizottságának 2017. évi tanulmánya a felszámoló társaságok gazdasági he-
lyzetéről. Az egy  társaságra jutó felszámolás alatt az egy felszámoló társaságra jutó felszá-
molást kell érteni.
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a felszámoló szervezetek munkaterhe lecsökkent annak ellenére, hogy a jogalkotó 
az adósi vagyonkutatás hatékony eszközeit biztosította számukra, így erre tekintettel 
indokolt a kényszertörlési eljárásokban a felszámolási eljárás kezdeményezésének okait 
kibővíteni annak érdekében, hogy a vezető tisztségviselők beszámoltatása erősödjön 
és a jogellenesen kivont vagyont visszaszerzést követően az adós hitelezőinek kielé-
gítésére lehessen fordítani. A felszámolási eljárás keretein belül történő tevékenység 
folytatás és reorganizáció esetén elengedhetetlenül fontos a finanszírozási források 
megteremtésével – akár a biztosított hitelező érdekeltté tételével – a reorganizálható 
értékes jogalanyok megmentése. Szükséges olyan megoldás kidolgozása, amely a 
felszámolási költségek kifizetésénél nemcsak az esedékesség, hanem a reorganizáció 
megvalósulásának szempontjait is figyelembe veheti, részletesen kidolgozott üzleti 
terv és megfelelő hitelezői jóváhagyás esetén.

Természetesen a felszámolási eljárás során a reorganizáció elképzelhető olyan módon 
is, hogy az egyezség és a reorganizáció lehetőségét megvizsgálja a fizetésképtelenségi 
szakértő (felszámoló) és az adós képviselője, majd ezen eljárások sikertelensége esetén 
kerül sor felszámolási eljárás lefolytatására. Természetesen ez az út lerövidíthető az 
adós és a hitelezők együttműködésének a hiányában, vagy bármely adósi jogsértés 
szankciójaként, esetleg az egyszerűsített felszámolási eljárás feltételeinek fennállása 
esetén. Reorganizációs eljárás esetén a felszámoló gazdasági társaságok szakértői 
szerepének a növelése mellett a bíróságok szerepét a törvényesség betartásának elle-
nőrzésében szükséges meghatározni.
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A felszámolók jogállásának a meghatározása során lehet a végrehajtói kar tagjaira vo-
natkozó szabályokat analógiaként alkalmazni, de figyelembe kell venni azt is, hogy amíg 
a végrehajtó egyedi végrehajtást folytat, addig a felszámoló totális végrehajtást végez és 
nemcsak passzívan értékesíti az adós vagyonát, hanem aktív magatartást fejt ki az adósi 
vagyon megszerzése, visszaszerzése érdekében is, valamint bizonyos esetben pótolja az adós 
által elmulasztottakat. a felszámoló személyének és tevékenységének közhatalmi jellegét 
erősíteni. Ennek keretében fontos a költségének és díjának egyértelmű meghatározása, 
fedezetének megteremtésével, elsősorban az adós és a hitelezők aktív szerepvállalásával. 
Az állam feladata a garantált minimum díjra korlátozódna. A felszámolók díjazása az 
ügyszámok csökkenése ellenére 10 éve nem változott, így vagy a kényszertörlések felszá-
molási eljárásba fordítása jelenthet megoldást, vagy a díjazásuk növelése.

A vagyonértékesítések problémáinak kezelésére az jelenthet megoldást, hogy a 
jogalkotó a hitelezők vitatási jogát csak a becsérték meghatározása esetén biztosítja és 
az értékesítési kormányrendeletben szereplő második és harmadik értékesítés esetén a 
70%-os, majd 50%-os minimálár meghatározását automatikusan elfogadja, lehetőséget 
adva a hitelezőnek akár a minimáláron történő magához váltásra. A jelenleg hatályos 
szabályozás alapján a biztosított hitelező nem a vagyon értékesítésében, hanem a 
természetbeni felosztásban érdekelt, hiszen ebben az esetben a felszámolási eljárás 
költségeit és felszámolói díjat sem kell viselnie, a vagyonszerzése tehát költség- és ille-
tékmentes. Indokoltnak tartom a vagyon természetbeni felosztása esetén is a biztosított 
hitelezőt a fedezeti vagyontárgy értékesítése esetén is terhelő költségek megfizetésére 
kötelezni. Ez a kérdéskör átvezet az utolsó problémához, a természetbeni felosztás 
esetén az értékmeghatározáshoz. Az ingó és ingatlan vagyon felosztása esetén indo-
kolt a piaci értéket akár azon becsértékben, vagy akár minimálárban meghatározni, 
amelyen a felszámoló az utolsó értékesítési hirdetményét közzétette. A követelések 
esetén a várható megtérülés a névérték, amennyiben a hitelező ezt nem fogadja el, 
abban az esetben vagy a követelés értékesítése, vagy a kivezetése jelenthet megoldást. 

3. A kényszertörlési eljárás

A cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi 
V. törvényt (a továbbiakban: Ctv.) módosító 2011. évi CXCVII. törvény iktatta be 
VIII/A. fejezetként 2012. március 01. napjával a kényszertörlés intézményét, mely 
felváltotta a korábbi kényszer-végelszámolást.

3.1. Létrehozásának oka

A kényszertörlési eljárás elemzéséhez szükséges megismerni azt a jogalkotói szán-
dékot, amely létrehozását indokolttá tette és azt a jogintézményt, amelyet felváltott, 
a kényszer-végelszámolást. 
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A 2012. február 29. napjáig hatályos szabályozás szerint a „kényszer-végelszámolás 
egy, a cégbíróság által alkalmazott szankciós jellegű jogintézményként, kötelezően 
kapcsolódott a cég működéstől való eltiltásához és megszűntnek nyilvánításához 
(Ctv. 84. §)”.19 A kényszer-végelszámolás lefolytatására a cégbíróság törvényességi 
felügyeleti eljárása keretében -főszabályként – a felszámolók névjegyzékébe bejegyzett 
szervezetet jelölt ki sorsolással a feladatra, az eljárás határidejét pedig 3 évben maxi-
málta. A bíróság csak a felügyeleti tevékenységet végzett a Ctv. -ben meghatározott 
esetkörökben, lényegében az általános szabályok szerinti végelszámolási eljáráshoz 
hasonlóan csak ellenőrző feladatai voltak. A kényszer-végelszámoló szervezet önál-
ló felelősséggel eljáró végelszámolót bízott meg a végelszámolás alatt álló társaság 
ügyeinek vitelére, valamint egyfajta ügyvezetői feladatokat látott el tevékenysége 
alatt, eleget tett – a rendelkezésre álló adatok alapján –  a hatóságok felé a társaságot 
terhelő bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek, szükség esetén a munkajog-
viszonyokat rendezte, szerződéseket vizsgált felül, zárt le, valamint követelést hajtott 
be és vagyont értékesített, perekben képviselt, a rendelkezésre álló pénzeszközből 
a hitelezők igényeit elégítette ki, gondoskodott a társaság iratanyagának végső el-
helyezéséről. „A végelszámoló díja felszámoló szervezet esetében a tevékenységet 
lezáró beszámoló mérlege szerinti eszközök könyvszerinti értékének 1,5 százaléka, 
de legalább 100 000 Ft és az azt terhelő általános forgalmi adó összege. A bíróság 
ettől a mértéktől indokolt esetben eltérhet. Más végelszámoló kirendelése esetében 
a végelszámoló kérelmére a munkájával arányban álló díjazást a cégbíróság állapítja 
meg.”20 A jogerősen elrendelt kényszer-végelszámolás megszüntetésére nem volt 
lehetőség, valamint az eljárás felszámolási eljárásba fordítása esetén sem volt mód 
az egyezségkötésre, így az adós társaság továbbműködésére. A végelszámoló ha „a 
korrigált végelszámolási nyitómérleg alapján vagy a későbbiekben, a végelszámolási 
eljárás során azt állapítja meg, hogy a cég vagyona a hitelezők követelésének fedezetére 
nem elegendő, a végelszámoló bejelentése alapján a cégbíróság felszámolási eljárás 
lefolytatását kezdeményezi.21

A kényszertörlési eljárás bevezetésének célja az volt, hogy a vagyontalan, kiüresített, 
munkavállalókkal sem rendelkező vállalkozások piacról történő kivezetése gyorsan 
és csekély állami kiadással történjen meg. A jogintézmény létrehozásakor a költség-
hatékonyság alatt a kényszer-végelszámolók munkadíjának megtakarítását értették. 

A 2012. március 01. napjától hatályos Ctv. VIII/A. fejezete és az átmenti ren-
delkezésekről szóló 131/A. §-a nem adta meg a kényszertörlési eljárás definícióját, 
csak a Ctv. 116. § (1) bekezdése tartalmazza azon esetköröket (négy), amelyek 
fennállásakor a kényszertörlési eljárást el kell rendelni. „A jogintézményt vizsgálva, 

19 király Kornélia: A kényszertörlési eljárások tapasztalatai. Csőd, felszámolás, válság, 
2013/3-4. sz., 7-10. o.

20 A 2012. február 29. napjáig hatályos Ctv. 18. § (3) bekezdés
21 A 2012. február 29. napjáig hatályos Ctv. 18. § (3) bekezdés
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a kényszer-végelszámolással összehasonlítva megállapítható, hogy a kényszertörlési 
eljárás is egy szankciós jellegű eljárás, mely nem a hitelezői igények kielégítésének 
elsődlegességén alapul.”22 „Az, hogy az eljárás a bírósági ügyvitel szabályai szerint 
törvényességi felügyeleti eljárás, szintén nem derül ki a normaszövegből. Ezt a Fő-
városi Ítélőtábla mondta ki a BDT 2012/5/104. számon közzétett eseti döntésében 
(14.Cgf.43.475/2012/2. ).”23 A kényszertörlési eljárás során az elrendelő cégbíróság 
végzi a korábban a végelszámoló által végzett feladatokat, méri fel a társaság vagyonát 
és az azzal szembeni hitelezői igényeket. A cégbíróság a Ctv. 117. § (1)–(7) bekezdésé-
ben foglaltak szerint végzi adminisztratív vagyonkutató tevékenységét, megkeresve a 
közhiteles nyilvántartásokat annak érdekében, hogy a kényszertörlés napján és az azt 
megelőző egy éven belül volt-e bejegyzett jog jogosultja, érdekében tény feljegyzésre 
került-e, megkeresi a végrehajtói kart, pénzügyi szolgáltatókat, továbbá hirdetményt 
tesz közzé, „hogy akinek
a) a céggel szemben követelése van – ideértve a számviteli törvény szerinti függő 

követelést is – 
b) tudomása van arról, hogy a cég ellen bírósági, közjegyzői vagy más hatósági 

eljárás van folyamatban,
c) a cég tulajdonában lévő eszköz van a birtokában, a cég vagyontárgyára vonatkozó 

jog jogosultjaként van bejegyezve, valamely vagyontárgyat illetően a javára, illetve 
érdekében tény van feljegyezve, vagy a cég vagyontárgyára tarthatna igényt,

d) tudomása van a kényszertörlés közzétételének a napját megelőző évben a cég 
vagyonában bekövetkezett változásról, vagy

e) a céggel fennálló munkaviszonyon alapuló bérkövetelése vagy munkaviszonyból 
származó egyéb követelése van,
azt a közzétételt követő hatvan napon belül jelentse be a cégbíróságnak.”24

A kényszertörlési eljárásnak a cégbíróság felé beérkező információk alapján négy 
befejezési módja van. Az első az, amikor a társasággal szemben sem követelést nem 
terjesztettek elő, sem a cég vagyonával kapcsolatos bejelentés vagy adatszolgáltatás 
nem érkezik, úgy a cégbíróság a céget törli a cégnyilvántartásból az eltiltás mellőzé-
sével.25 A második esetkör az, amikor a kényszertörlés alatt álló társasággal szemben 
követelést jelentenek be, de vagyontalan, vagy vagyona előreláthatóság nem fedezi 
a felszámolási eljárás költségeit, abban az esetben a céget törli a cégjegyzékből és 

22 király Kornélia: A kényszertörlési eljárások tapasztalatai. Csőd, felszámolás, válság, 
2013/3-4. sz., 7-10. o.

23 király Kornélia: A kényszertörlési eljárások tapasztalatai. Csőd, felszámolás, válság, 
2013/3-4. sz., 7-10. o.

24 Ctv. 118. § (2) bekezdés
25 Ctv. 118. § (1) bekezdés
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rendelkezik az eltiltásról.26 A harmadik eset az, amikor a cégbíróság felszámolási 
eljárás lefolytatását kezdeményezi, mivel jelentettek be követelést a kényszertörlés 
alatt álló társasággal szemben és a vagyonkutatás eredményeképpen fellelt vagyon 
előreláthatólag fedezi a felszámolási eljárás költségét, valamint ha valószínűsíthető, 
hogy az adós fedezetlevonó ügylete miatt nem rendelkezik vagyonnal, vagy vagyona 
amiatt csökkent, továbbá az adós bírósági peres vagy nem peres eljárásban félként 
részt vesz.27 Az utolsó, egyben negyedik kényszertörlés megszüntetési mód az, amikor 
a cégbíróság vagyonkutatása eredménnyel jár, de követelés nem kerül a társasággal 
szemben bejelentésre, ebben az esetben a cég törléséről rendelkezik az eltiltás mellő-
zésével és a Cstv. 61. §-ban foglaltak alkalmazásával a vagyont felosztja a tagok között 
és kötelezi egyetemlegesen a költségek viselésére őket.28 A Ctv. nem határoz meg a 
cégbíróság számára határidőt és nem állapít meg szankciót a kényszertörlési eljárás 
mihamarabbi bejezése érdekében, hiszen szankcionálni a cégbíróság csak önmagát 
tudná. A cégbíróság kényszertörlési eljárása alatt önálló jogorvoslati lehetőség nincs, 
a Ctv. általános jogorvoslati eszközeivel lehet élni.

3.2. A kényszertörlés gyakorlatának vizsgálata, az eljárás jelenlegi rendszerének problémái 

A kényszertörlés bevezetésének okaként a költséghatékonyságot, a kényszer-végelszá-
molás és az egyszerűsített felszámolási eljárás kettősségének a megszüntetését, végső 
soron az államot terhelő költségek csökkentését tűzte ki célul a jogalkotó.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyzett szervezetek álláspontja alapján nem 
vált olcsóbbá az állam számára a kényszertörlés, hiszen ki kellett alakítani és fenn 
kell tartani azt a cégbírósági köztisztviselői apparátust, amely 2014. évben 31 542 db, 
2015. évben 35 279 db, 2016. évben 19 011 db, 2017. évben 16 663 db kényszertörlési 
eljárás lefolytatását végezte el országos szinten.  A felszámoló szervezetek sokkal 
rugalmasabban tudták és tudják ezt biztosítani, hiszen munkateher függvényében 
bővítik vagy szűkítik a kötelező szakember létszámukat. Az eljárások megkettőződése 
megszűnt, de ennek az előnye sokkal kisebb annál a hátránynál, amelyet az adminiszt-
ratív eljárás magában hordoz.

A kényszertörlés jogintézménye kapcsán a problémák két körét tartom fontosnak 
kiemelni.  Az első az adminisztratív cégbírósági eljárásból adódó probléma, miként 
illeszkedik ez az eljárás a cégbíróságok feladatkörébe?

Helyettesíti-e a korábban kijelölt kényszer-végelszámoló eljárását, hiszen a cég-
bíróság kizárólag adminisztratív úton végzi a hitelezői igények felmérését és az adós 
vagyonának a felkutatását.  Milyen eszközei vannak a fellelt vagyon értékelésére, 
vagy milyen módon állapítja meg azt, hogy fedezetelvonó ügylet miatt nincs vagyona 

26 Ctv. 118. § (2) bekezdés
27 Ctv. 118. § (3) – (5) bekezdés
28 Ctv. 118. § (6) bekezdés
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kényszertörlés alatt álló társaságnak? A „jogalkotó szerint a cégbíróságnak kellene – a 
nemperes törvényességi felügyeleti eljárás igen szűk bizonyítási rendszerében – meg-
állapítani azt, hogy a cégnek esetlegesen fedezetelvonó ügylet miatt nincs felelhető 
vagyona! A kényszertörlési eljárási szabályok ennek feltárására egyáltalán nem adnak 
lehetőséget, az eljárás alanya – tekintve, hogy hivatalból indult törvényességi fel-
ügyeleti eljárásáról van szó – maga a cég, aki nem ad számára hátrányos információt. 
Az eljárásban pedig nincs ellenérdekű fél, aki kétségbe vonhatná a volt képviselő, 
vagy a tulajdonosok nyilatkozatát. A céggel szembeni követelések jogosultjai pedig 
a követelésük bejelentésére korlátozzák a Cégbíróság felé történő kommunikációt, 
hiszen erről szól a Ctv. 117. § (2) bekezdése szerinti felhívás is.29 A Ctv. ugyan ad 
útmutatást a fedezetelvonó ügylet értelmezésére, de az esetek többségében ez nem 
alkalmazható: „A (3) bekezdés b) pontja alkalmazásában fedezetelvonó ügylet meg-
történtét valószínűsítheti a cégbíróság különösen, ha a 117. § szerinti bejelentés vagy 
a vagyonfelmérés adatai alapján megállapítható vagyonvesztés mértéke a cég utolsó 
közzétett számviteli törvény szerinti beszámolójában kimutatott saját tőke összegének 
vagy a céggel szemben bejelentett követelések összegének legalább a felét eléri.”30 A 
kényszertörlés alá került társaságok döntő többsége nem tesz közzé éves beszámolót, 
vagy az nem a valóságot tükrözi, de ezt csak egy adóellenőrzés, büntető eljárás, vagy a 
felszámoló későbbi vagyonkutató munkája tárhatja fel. Példaként említem egy 2017. 
évben közzétett felszámolási eljárásomat, ahol a társaság képviselője éveken keresztül 
nullás tartalmú mérleget tett közzé és csak a felszámolási eljárásban a vagyonkutatás 
során derült ki, hogy 2013. évben balatoni ingatlant vásárolt és 2014. évben ugyan eladta 
az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján, de sem tárgyi eszközként nem szerepeltette, 
sem a bevételét nem vallotta és nem vételezte be. Több a kényszertörlés alá kerülő 
társaság esetén megfigyelhető, hogy évekkel korábban ugyan jelentős eszközállomány-
nyal rendelkeztek, de adószám törlés vagy adóvégrehajtás elrendelésekor ügyvezető 
és tulajdonosváltozás történik, az új vezető tisztségviselő padig már nem tesz közzé 
mérleget, így az éves beszámolóban szereplő vagyon sorsát egy kényszertörlési eljárás 
során senki nem vizsgálja. A kényszertörlés esetén az utolsó bejegyzett képviselőt 
érinti az eltiltás, aki nem feltétlenül az arra alapot szolgáltató vezető tisztségviselő.  A 
cégbíróság adminisztratív eljárása nem alkalmas a szerződések, jogviszonyok lezárására, 
az elmaradt adatszolgáltatások pótlására. A Ctv. kényszertörlési eljárásán belül éppen 
ezen hiányosságok egyikének a kiküszöbölésére hozta létre a jogalkotó a Bérgarancia 
biztos intézményét.31 A Bérgarancia biztos csak abban az esetben jár el, „Ha a 117. 
§ szerinti határidőben vagy a kényszertörlési eljárás jogerős befejezése előtt a 117. § 
(2) bekezdés e) pontjában foglalt okból munkavállalói bejelentés történik – feltéve 

29 király Kornélia: A kényszertörlési eljárások tapasztalatai. Csőd, felszámolás, válság, 
2013/3-4. sz., 9. o.

30 Ctv. 118. § (4) bekezdés
31 Ctv. 117/A. § (4)-(5) bekezdés
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hogy a cég elleni felszámolási eljárás megindításának feltételei egyébként nem állnak 
fenn -, a cégbíróság a felszámolói névjegyzékből jelöli ki a munkaviszonyra vonatkozó 
szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolások kiadására és a Bérgarancia 
Alapból igényelhető támogatással összefüggő feladatok ellátására jogosult személyt (a 
továbbiakban: Bérgarancia biztos). A Bérgarancia biztost a támogatásnak a Bérgarancia 
Alapból történő igénylése vonatkozásában ugyanazok a jogok illetik meg és kötele-
zettségek terhelik, mint a felszámolót a felszámolási eljárás esetében. A Bérgarancia 
biztos feladatára és felelősségére a munkaviszony megszűnésével összefüggésben 
a munka törvénykönyvének rendelkezései irányadók.”32 Ez a jogintézmény csak 
részben oldotta meg – a munkabér követelést bejelentő munkavállaló tekintetében 
– a problémát, hiszen a Bérgarancia biztos csak a bejelentett munkabér követelés 
fedezetének megigénylésére jogosult, csak a megigényelt támogatás kifizetéséhez 
kapcsolódó munkaügyi igazolásokat adja ki, valamint adja be ehhez kapcsolódóan a 
szükséges bevallásokat, deklaráltan ennek során a felszámolóbiztos jogkörében jár el. 
Megoldatlanul maradt viszont a már korábban kifizetett munkabér, vagy a bérgaranci-
ával nem érintett munkavállaló jogviszonyának rendezése. Itt a probléma abban rejlik, 
hogy ezen eljárás keretében nem kezelhetőek azon esetkörök, amikor a munkáltató 
jogellenesen megtagadta a munkavállaló részére a korábban kifizetett járandóságáról 
szóló igazolás kiadását, vagy a munkavállaló le nem zárt jogviszonnyal rendelkezik, 
például azért, mert részére jogszerűen nem mondtak fel, vagy fizetésnélküli szabad-
ságon van 3 év alatti gyermeke gondozása miatt, vagy akár rokkantsági járadékban 
részesül. Ez a hiba abban az esetben sem küszöbölhető ki, ha a Bérgarancia biztos 
ezt észleli és jelzi a cégbíróságnak, hiszen a rendszer nem nyújt lehetőséget a prob-
léma kezelésére, mivel nincs intézkedésre jogosult, vagy kötelezhető személy, mivel 
csak korlátozott képviseleti joggal rendelkezik a Bérgarancia biztos. A díjazás nem 
feladat arányos, 1 és 100 munkavállaló esetén is ugyanannyi (10.000.- Ft költség és 
20.000.- Ft + ÁFA munkadíj).

A másik problémakört a kényszertörlési eljárások eredeti céljának meghatározásá-
ban látom, ugyanis a felszámolási eljárástól eltérően a vagyonnal a volt képviselő nem 
köteles elszámolni, azt nincs is kinek átadni, az eljárás nem alkalmas a vagyonkimentés 
megakadályozására, vagy a kimentett vagyon visszaszerzésére, a hitelezők érdekkép-
viselete nem megoldott, hiszen csak követelésük bejelentésére van jogosultságuk. A 
kényszertörlés jogintézményének bevezetése óta a kényszertörlések számának ugrásszerű 
megnövekedése és a felszámolási eljárások drasztikus csökkenése figyelhető meg. A 
kényszertörléssel – valós ellenőrzés nélküli – cég megszüntetési ok „népszerűségét” 
érdemes megvizsgálni és ennek okán átgondolni a jogintézmény kitűzött és megva-
lósult célját. Fontosnak tartom nagyobb hangsúlyt helyezni a hitelezők és az állami 
bevételek védelmére, mivel a kényszertörlés jelentős részben az ingyenes, felelősség 
nélküli megszűnés lehetőségévé vált. 

32 Ctv. 117/A. § (4) bekezdés
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A kényszertörlési eljárás bevezetését követően az alábbiak szerint alakul a felszá-
molási eljárások, kényszertörlések száma 2012-től 2018. június 14-ig:

Időszak* Összes cég Felszámolási eljárás alá került cégek száma (db)
2012. Év 630 801 db 22 581 db
2013. Év 637 075 db 13 456 db
2014. Év 633 295 db 17 407 db
2015. Év 617 261 db 9 652 db
2016. Év 592 546 db 7 830 db
2017. Év 572 620 db 6 800 db
2018. Év 545 397 db 2 945 db

Időszak* Összes cég Kényszertörlési eljárás alá került cégek száma (db)
2012. Év 630 801 db 4 170 db
2013. Év 637 075 db 15 088 db
2014. Év 633 295 db 31 542 db
2015. Év 617 261 db 35 279 db
2016. Év 592 546 db 19 011 db
2017. Év 572 620 db 16 663 db
2018. Év 545 397 db 11 845 db

* Opten adatbázis alapján a zárás dátuma 2018. június 14.

Mindkét adatbázis 2018. évre természetszerűleg részadatot tartalmaz, de évvégéig 
prognosztizálható, hogy a felszámolási eljárások száma legfeljebb eléri a tavalyi mér-
téket, a kényszertörlések viszont meghaladják a tavalyi darabszámot. 

A kényszertörlések darabszáma ugyan csökkent a 2014. és 2015. évi adatokhoz 
képest, de számuk így is közel két és félszeresével nagyobb a felszámolási eljárásokénál.33

Vizsgált év

Kényszertörlési 
eljárás alá esett cégek 

darabszáma

Kényszertörlési eljárás 
alá esett cégek közül 

ennyi szűnt meg

Kényszertörlési eljárás alá 
esett cégek közül ennyi 

szűnt meg felszámolás útján
2014 23 551 23 025 5 582
2015 35 062 34 001 1 201
2016 18 980 16 487 636
2017 16 648 9 910 37
2018 11 971 506 0

 

33 Opten adatbázis alapján a zárás dátuma 2018. június 14. Mivel rendszeresen előfordul, 
hogy egy céghez több alkalommal is közzétesznek kényszertörlési eljárás indítást (akár 
más-más években), így a cégek évenkénti besorolásához cégenként az utolsó dátumot 
vették alapul, így egy cég valóban csak egy évben szerepel.
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Az alábbi adatok szemléltetik azt, hogy a kényszertörléssel megszűnő társaságok 
milyen csekély mértékben felelnek meg a törvényes működésnek és tesznek közzé 
magukról a kényszertörlést megelőzően értékelhető adatokat:34

Vizsgált év

Kényszertörlés útján 
megszűnt-, érvényes 

eszközök adattal 
rendelkező cégek száma

Kényszertörlés útján 
megszűnt-, érvényes 
befektetett eszközök 

adattal rendelkező cégek 
száma

Kényszertörlés útján 
megszűnt-, érvényes 

forgóeszközök adattal 
rendelkező cégek száma

2014 1 076 1 075 1 075
2015 2 966 2 963 2 966
2016 6 871 6 874 6 871
2017 323 323 323
2018 6 6 6

 
A kényszertörlések éves száma és a kényszertörlés alá került társaságok által közzé-
tett mérlegek adatai kapcsán az egyértelműen megállapítható, hogy az ezen eljárás 
keretében megszűnő társaságok kevesebb, mint 10%-a tesz közzé egyáltalán éves 
beszámolót. A piacról ezen társaságok úgy kerülnek ki, hogy vagyonukkal nem szá-
molnak el, bevételeik, eszközeik értékesítése után adót, munkavállalóik után járulékot 
nem fizetnek, így a hitelezőket, munkavállalókat és az államot is megkárosítják. A 
munkavállalók munkabérének fedezetét nem a törölt társaságok vagyona, bevétele, 
hanem az állam – a Bérgarancia Alapból folyósított támogatáson keresztül – viseli. A 
kényszertörlési eljárások zárása során a hitelezők nem nyernek kielégítést, de a Ctv. 
118/A. § – 118/C. §-ban foglalt tagi, vagy vezetői tisztségviselői felelősség érvényesí-
tésének eszközével sem tudnak élni, hiszen a perek alapjául szolgáló iratokat azoknak 
kellene részükre szolgáltatni, akik ellen pert indítanak. A Cégbíróság vagyonkutató 
tevékenysége a kényszertörlés közzétételének napján, valamint az azt megelőző év-
ben meglévő – közhiteles nyilvántartásokban szereplő – vagyonra, vagy a pénzpiaci 
szolgáltatóknál vezetett számlák egyenlegére vonatkozik, de nem kap tájékoztatást 
az egyéb, ott nyilván nem tartott vagyonelemekről (követelés, részvény, egyéb, köz-
hitelű nyilvántartásban nem szereplő vagyon, utolsó pénztár egyenleg stb.), vagy 
azok fellehetőségi helyéről. A kényszertörlések becslések alapján cégenként 3 millió 
Ft tartozást okoznak. A kényszertörlés intézményének a bevezetésétől az átlagosan 
25.000 darab törlési eljárás 75.000 millió Ft veszteséget okozott nemzetgazdasági 

34 Opten adatbázis alapján a zárás dátuma 2018. június 14. a táblázat a cégek utolsó közzétett 
pénzügyi beszámolója alapján készült statisztikát tartalmazta, de sok esetben a cég utolsó 
beszámoló éve és az eljárás indítása között több év is eltelik.
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szinten.35 Ez a csökkenő tendencia figyelembevétele esetén is a 2017. évi 16.663 db 
kényszertörlés alapul vételével 49.989 millió Ft összeget tesz ki. A gazdaság letisztulását 
nem segíti elő a kényszertörlés jogintézménye a jelenlegi formájában, csak a szürke 
gazdaságot erősíti és támogatja a valós felelősség nélküli vagyonkimentést a hitelezők 
és a nemzetgazdaság kárára, megkerülve a felszámolási eljárások során alkalmazott 
vagyonkutatás és felelősség érvényesítés rendszerét.
 
3.3. Megoldási javaslatok

A Felszámolók Országos Egyesülete több alkalommal kezdeményezte a kényszertörlések 
szabályozásának felülvizsgálatát, felhívva a figyelmet a jelenlegi helyzet visszásságaira.

A kényszertörlési eljárás idegen a Ctv. törvényességi felügyeleti eljárás rendszerétől, 
így indokolt jogintézmény céljának és rendszerének átgondolása, a kényszertörléssel 
megszüntetésre kerülő vállalkozások körének szűkítése. A kényszertörlési eljárást a 
jogalkotó alapos okkal vezette be, de a kialakult joggyakorlat ismeretében a szabályozás 
megújítása indokolttá vált.

A kényszertörlési eljárás fenntartása a megszűnés négy oka közül a Ctv. 118. § 
(1) bekezdése esetén, amikor a cégbíróság felhívására sem követelésről, sem vagyon-
ról szóló bejelentés nem érkezik, indokolható. A Ctv. 118. § (2) bekezdése szerinti 
megszűnési ok, amikor hitelezői követelés bejelentésre kerül, de vagyon nincs, vagy 
bírói mérlegelés alapján nem elegendő a felszámolási eljárás költségeire, átgondolást 
igényel. A kényszertörlési eljárás fentiekben részletesen kifejtett okok miatt sem a 
munkaviszonnyal kapcsolatos problémákat, sem a vagyon kutatást nem tudja meg-
felelően kezelni, hiszen a cégbíróság nem minden esetben kap információt vagyont 
csökkentő, vagy elvonó eljárásról, vagy az adminisztratív eljárási rendszerből adódó 
sajátosságok miatt érdemében vizsgálni nem tudja. Nincs lehetősége az éves beszá-
molók és a közhitelű nyilvántartási adatok együttes kezelésére sem. Ezen esetben is 
indokoltnak tartom felszámolási eljárás kezdeményezését. A 118. § (6) bekezdése 
esetén, amikor ugyan nincs hitelezői követelés, de vagyon igen, sok olyan probléma 
merül fel, melyet a cégbíróság nem tud kezelni, így álláspontom szerint indokolt fel-
számolási eljárás kezdeményezése. Szűk körben, vitás tulajdonjog esetén jelenleg is 
van mód ilyen esetben felszámolási eljárás kezdeményezésére, de a vagyon jellegétől 
függően adódnak olyan problémák is, amelyeket cégbírósági hatáskörben nem lehet 
is megoldani. Bankszámlapénz esetén szükséges az eljárás során felmerült költségek 
rendezése és a fennmaradó összeg tagok részére történő kifizetése. A tagok részére 
járó összeg adómentesen, vagy adófizetési kötelezettséggel történő kifizetése adózási 
szakismeretet feltételez, továbbá bizonyos esetben adóelőleg levonása is szükséges, 
melyet a cégbíróság értelemszerűen az eljárás jellegéből adódóan nem tud kezeli. 

35 Felszámolók Országos Egyesülete Elnökségének az NFM felé tett 2016. évi javaslatából 
nyert adat.
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A kényszertörlés alatt álló társaság vagyonát a volt képviselőnek nem kell senkinek 
átadnia, tagok részére történő természetbeni felosztás esetén a volt vezető tiszt-
ségviselő közreműködési szándékától függ a felosztott vagyon birtokbaadása, vagy 
fellelhetőségi helyének bejelentése. Ingatlan esetén szintén felmerül az adózás és a 
birtokbaadás problémája.

A fent részletezett indokok alapján mindenképpen fontos a kényszertörlés alá 
kerülő cégek jogi sorsának rendezése és vagyonuk felkutatása, valamint a tagok és 
vezető tisztségviselők felelősségének megvizsgálása.

Megoldást jelenthet a kényszertörlési eljárásokban a felszámolók névjegyzékébe 
bejegyzett felszámoló szerveztek szakmai kapacitásának szakértőként történő haszno-
sítása, amikor is a cégbíróság rendeli ki az általa el nem végezhető feladatok elvégzésére 
(vagyonkutatás, vagyonkimentés körülményeinek megvizsgálása stb.) szakértői díjazá-
sért. A felszámolók eszközei a vagyonkutatás érdekében megerősödtek, hatékonyabbá 
váltak, de ez nem szakértőként, hanem az adott felszámolási eljárásban kirendelt felszá-
molóbiztosként illeti meg őket. Az itt megjelölt tevékenység esetén elengedhetetlen az 
adós társaság képviseletében történő fellépés, amelyet a jelenlegi szabályozás kizárólag 
a felszámolási eljárásban biztosít. Itt fontosnak tartom kiemelni a 2004. évi – az új 
fizetésképtelenségi törvény megalkotását előkészítő – tanulmány megállapításait: „A 
koncepció alapvető fontosságúnak tartja, hogy a vagyontalan cégek szabályozott mó-
don történő kivezetése biztosított legyen. Az állam érdeke, hogy a kiüresített cégek ne 
maradjanak a gazdaságon belül. Makrogazdasági szinten ez jóval nagyobb kárt okozhat, 
mint amennyit az állam megspórol azon, hogy az eljárás nem emészt fel költségvetési 
forrásokat. Valamilyen módon le kell zárni ezen üres cégek jogviszonyait is, gondolva 
főként a munkavállalókra. Ha nincs eljárás, akkor az adós esetleges felelősség vonása 
sem képzelhető el, és így könnyen elképzelhető, hogy az elkövetett csalárd csőd rejtve 
marad. Tekintettel a magyar helyzetre, a csődnyitás megtagadása vagyontalan cégekkel 
szemben tovább erősítené azt az amúgy is erős negatív jelenséget, mely a cégek fanto-
mizálásához vezet.”36 Természetesen a megoldási javaslatok célja emellett a vagyontalan 
cégek kivezetése esetén az állami költségvetés terhének minimalizálása, vagy nullára 
csökkentése volt. Ezt egyrészt a hitelezők „virtuális közösségére” kívánta hárítani azzal, 
hogy amennyiben helye lenne a megfizetett regisztrációs díjuk visszautalásának, azt mel-
lőzzék és a vagyontalan cégek kivezetésének díjára, költségére kerüljön felhasználásra, 
a felszámolói díjak 1/5-vel együtt.37 Az állam az adóhivatali regisztrációs díjjal kellene 
csak, hogy hozzájáruljon a költségek viseléséhez. 

Jogalkotói döntés kérdése a kényszertörlési eljárás rendszerbeli helyének meghatá-
rozása, az lehet továbbra is a Ctv-en belül, de mint fizetésképtelen társaság megszün-

36 Megalapozó tanulmány a fizetésképtelenségi eljárásról szóló törvény koncepciójához 2004. 
30-31.o.

37 Ez alatt a vagyonértékesítésből és a követelés behajtásból a felszámolónak járó díj 1/5-ét 
kell érteni.
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tetésére irányuló eljárás, egy jövőben megalkotásra kerülő egységes fizetésképtelenségi 
eljárás szabályozásában is helyet kaphat.

A jogalkotó azon szándéka esetén, hogy a jogintézmény a Ctv. szabályozási 
keretein belül maradjon, mindenképpen indokolt az automatikus törlés keretében 
történő megszüntetés minimalizálása és a kényszertörlés alá került társaságok vagyo-
nának érvényesítése, fedezet elvonó ügyletek megtámadása érdekében a felszámolók 
névjegyzékébe bejegyzett felkészült szakemberek bevonása, sorsolás útján történő 
kiválasztásukkal. Ezt akár vagyonkutatással megbízott szakemberként is, de a kény-
szertörlések lefolytatására kinevezett vagyonfelügyelőként is elláthatják. A feladat 
sokrétű volta miatt én az első megoldást tartom jobb választásnak.  

A kényszertörlések számának csökkentésére a Ctv. rendszerén belül is van mód a 
végelszámolási eljárások szabályainak módosításával, – a gyakorlat igényeinek meg-
felelő – alternatíva kidolgozásával. Fontos, hogy valós alternatíva legyen a megfelelő 
időben történő végelszámolás, melyben az adós társaság képviselője a kötelezettségeit 
tudja teljesíteni, hitelezőit ki tudja fizeti. Ennek a megoldásnak előnye, hogy a volt 
képviselőt és a tulajdonosokat nem éri semmilyen szankció, jogszerűen lezárt vál-
lalkozást hagynak maguk után, így hitelképességük, piaci minősítésük nem szenved 
csorbát. Kiemelkedő fontosságú annak átgondolása, hogy azon kényszervállalkozások 
esetén, amelyek csak veszteséget termelnek és csak tagi kölcsön követelések állnak fenn 
velük szemben, azokat a végelszámolás lezárása érdekében adó- és illetékmentesen 
elengedhessék, hiszen gyakran ez képezi az akadályát a zárásnak. 
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Makó Péter1

A felszámolás AlAtti költségek és 
rEorgAnizáció finAnszírozásánAk problémái, 
vAlAmint A zálogjoggAl biztosított kövEtElés 
késedelmi kAmAtánAk kielégítése 
A felszámolási eljárásbAn

Kulcsszavak: felszámolási költségek finanszírozása, késedelmi kamat kielégítése, 
adós reorganizációs költségeinek finanszírozása

Bevezetés

Tanulmányomban a gazdasági társaságok finanszírozásával kapcsolatban felmerülő 
egyes olyan gyakorlati problémákkal foglalkozom, amelyek egyrészről az élő, működő 
gazdasági társaságok zálogjoggal biztosított kölcsönszerződésével, másrészről pedig 
a felszámolás alá került cégeknek a felszámolás alatti finanszírozásával kapcsolatosan 
merülnek fel.

Olyan megoldási javaslatokkal szeretnék élni, amelyek a működő gazdasági társa-
ságok pénzügyi finanszírozását biztonságosabbá teszik (elsősorban a jelzálogjoggal 
biztosított kölcsönök megtérülésének megfelelő garanciáival), továbbá biztonságos 
finanszírozás lehetőségét megteremtő jogi szabályozás révén lehetővé teszik a fel-
számolási eljárások eredményességének javítását, a felszámolás alatti vagyonvesztés 
elkerülését, a működésre alkalmas cégek felszámolás alatti továbbműködését, és sok 
esetben még a reorganizációt is.

1. A gazdasági társaságok finanszírozásával felmerülő jogi problémák

A jelenleg hatályos csődjogi szabályozás (a Csőd és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi 
XLIX. törvény, a továbbiakban: Cstv.) jelentős problémát, kockázatot jelent a gazdasági 
társaságok részére történő jelzáloggal biztosított kölcsönök nyújtása terén. Talán eddig 
nem is merült fel a hitelfedezeti vizsgálatok során az a jelentős kockázat, amit a Cstv. 
rendelkezései jelentenek. A probléma lényege az, hogy a gazdasági társaság tulajdonát 
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képező ingó vagy ingatlan jelzálogjog a felszámolási eljárás megindulása esetén akkor 
sem jelent biztonságos fedezetet a kölcsön behajtása esetén, ha a zálogfedezet értéke 
lényegesen nagyobb, mint a kölcsön összege. A gazdasági társaságok felszámolása ese-
tén ugyanis a zálogtárgy értékesítésének bevétele kizárólag a tőke és az ügyleti kamat 
követelésre jelent elsőbbségi kielégítést. A késedelmi kamatok a felszámolási eljárásban 
nem elégíthetőek ki a zálogtárgy értékesítésének bevételéből, hanem csak akkor, ha 
a többi előtte álló igény már kielégítést nyert (a késedelmi kamatok „G” kategóriába 
tartoznak). Ezáltal hiába volt a kölcsönt nyújtó körültekintő a fedezet értékelése során, 
mégis jelentős kockázatot vállalt. Abban az esetben pedig, amikor a zálogfedezet nem 
a kölcsönadós tulajdonában van, és a zálogadós felszámolás alá kerül, a felszámolási 
eljárásban nem is tudja érvényesíteni a késedelmi kamatokat, mivel ebben az eljárásban 
pénzköveteléssel nem élhet, a késedelmi kamat követelést egyáltalán nem veszi nyilván-
tartásba a felszámoló. Mivel a kölcsön felmondását követően már ügyleti kamatot nem, 
csak kizárólag késedelmi kamat követelést lehet érvényesíteni, így könnyen előfordul, 
hogy úgy használja a gazdasági társaság a kölcsönt nyújtó pénzét éveken át, hogy ezen 
időszakra semmilyen kamatot nem kap a finanszírozó. 

A Cstv. -nek a zálogjoggal biztosított követelések kielégítésével foglalkozó szabályai 
az elmúlt években többször is jelentősen változtak. A zálogjoggal terhelt vagyon nem 
került ki a felszámolási vagyon köréből, ugyanakkor a Cstv. módosításai és a bírósági 
gyakorlat is akként mozdult el, hogy a felszámolási vagyonon belül külön kell kezelni a 
zálogjoggal terhelt vagyont és a zálogjoggal biztosított követeléseket. A Kúria 1/2015. 
PJE jogegységi határozata szerint „a törvény a felszámolás kezdő időpontjától lényegében 
két vagyontömeget különített el egymástól, és a zálogtárgyak értékesítéséből befolyó 
vételárra, illetve a zálogjoggal nem terhelt vagyonból befolyó összegre külön elszá-
molási és kielégítési szabályokat írt elő. A zálogtárgy értékesítéséből befolyt vételárat 
a felszámolási költségeket is megelőzően, a zálogjogosultak részére rendelte kifizet-
ni azzal a korlátozással, hogy a felszámolás kezdő időpontját követően keletkezett 
azokat a költségeket, amelyek kifejezetten a zálogtárgy megőrzéséhez, megóvásához, 
értékesítéséhez kapcsolódnak, a zálogtárgy értékesítése során befolyt vételárból tette 
levonhatóvá.”

A zálogjogos hitelezők előnyös kielégítésére vonatkozó szabályozás 2007. január 
1-től lépett hatályba, a Cstv. 49/D. § módosításával. Ekkortól kezdve a zálogtárgy 
értékesítésének bevételéből csak a zálogtárgy megőrzésének, állaga megóvásának és 
értékesítésének költségeit, továbbá a felszámolói díjat vonhatta le a felszámoló, a 
megmaradt összeget pedig a zálogjogosult hitelező kielégítésére kell fordítani. 2007. 
január 1. előtt a zálogtárgy értékesítéséből befolyt, és költségekkel csökkentett bevé-
tel 50%-a illette meg a zálogjogos hitelezőt. 2001. szeptember 1. előtt pedig a Cstv. 
-ben még nem szerepelt a 49/D. §, így a zálogjoggal biztosított követelés az általános 
kielégítési sorrend szerint „B” kategóriába tartozó igényként csak a felszámolási 
költségek után kerülhetett kielégítésre. Az előnyösebb kielégítés feltétele volt sokáig 
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az is, hogy a zálogjog a felszámolás kezdő napja előtt legalább fél évvel, illetve egy 
évvel keletkezzen. 

A joggyakorlatban hosszabb időn át vitás volt az is, hogy a zálogjogosult hitelezőnek 
be kell-e jelentenie igényét a felszámolási eljárásban. A Cstv. ugyanis nem hitelezői igény 
kielégítéseként rendelkezett a kifizetésről, hanem zálogjoggal biztosított követelés kielé-
gítéseként. Az ítélőtáblákhoz került ügyek kapcsán a Győri (Fpkf.II.25.504/2006/2.) 
és a Szegedi Ítélőtábla (Fpkf.I.30.071/2007) is akként foglalt állást, hogy a zálogjoggal 
rendelkező jogosultnak is határidőben be kell jelentenie hitelezői igényét. 

A jelenleg hatályos szabályozás szerint:
„Ha a zálogjog a felszámolás kezdő időpontja előtt jött létre, a felszámoló a zálog-

tárgy értékesítése során befolyt vételárból – követelésen alapított zálogjog esetén pedig 
a követelés beszedéséből, behajtásából (a továbbiakban együtt: behajtás) származó 
bevételből – az alábbi sorrendben
a) a zálogtárgy élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapotának elhárításával köz-

vetlenül összefüggő, hatósági határozattal elrendelt munkálatok igazolt költségeit,
b) a zálogtárgy 40. § szerinti perekkel történő visszakövetelésének, a zálogtárgy 

megőrzésének, állagmegóvásának, értékesítésének költségeit,
c) a zálogtárggyal összefüggésben a felszámolás kezdő időpontját követően esedé-

kessé váló és befizetendő adókat, igazgatási szolgáltatási díjakat,
d) követelésen alapuló zálogjog esetén a követelés behajtásának költségeit,
e) a nettó vételár (a követelés behajtásából származó bevétel) legfeljebb 1%-ának 

megfelelő mértékű összeget az 57. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott 
költségként, valamint

f) a nettó vételár – illetve a követelés behajtásából származó bevétel – 7,5%-ának 
megfelelő összeget
vonhatja le, az ezt követően fennmaradó összeget pedig a zálogjoggal biztosított 
követelés (tőke, szerződéses kamat, költségek) kielégítésére köteles fordítani.”

Ez a módosítás 2017. július 1 óta hatályos és érdemes kiemelni azt, hogy a jogalkotó 
egyre részletesebben határozza meg azon költségeket, amelyet a bevételből le kell 
vonni. Az e. pontban írt 1% az irattározás költségére szolgál, míg a 7,5%-ot pedig a 
felszámolói díjra és azon felszámolási költségek fedezésére kell levonni, amelyek nem 
a zálogjogos vagyonnal kapcsolatban merültek fel. 

Látható tehát, hogy a zálogjoggal biztosított kölcsön nyújtásakor a hitelezőnek 
figyelembe kell vennie azt a körülményt is, hogy a zálogtárgy értékesítésből, zálog-
joggal terhelt követelés behajtásából olyan költségeket is le fog vonni a felszámoló, 
amelyek nem kapcsolódnak a zálogtárgy értékesítéséhez. Ugyanakkor ezen költségek 
kalkulálhatóak, így kezelhető kockázatot jelentenek a hitelbírálat során, hiszen a hi-
telt nyújtó a zálogtárgy hitelbiztosítéki értékéből kiindulva ezen várható költségeket 
figyelembe véve határozhatja meg, hogy milyen összegű kölcsönt nyújt.
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Problémát jelent ugyanakkor az, hogy a zálogjoggal biztosított kölcsön késedelmi kamata 
a felszámolási eljárásban – a Kúria joggyakorlata szerint – nem a zálogjogos vagyonból 
nyerhet kielégítést, hanem csak akkor, ha a Cstv. 57. § (1) bekezdésében felsorolt hitelező 
igények, „A” kategóriától „F” kategóriáig kielégítést nyernek. A Kúria több döntése 
szerint a késedelmi kamat „G” kategóriába sorolandó akkor is, ha a tőkekövetelést és 
valamennyi járulékát is zálogjoggal biztosították. A bírósági gyakorlat láthatóan nem 
egységes a kérdésben, mert a Fővárosi Ítélőtábla (15. Fpkhf. 44.979/2015/3. döntésé-
ben) akként foglalt állást, hogy a szerződésben kikötött késedelmi kamat kielégítésére, 
amennyiben a zálogjog kiterjed a késedelmi kamatra is, akkor alkalmazni kell a Cstv. 
49/D. § (1) bekezdés szerinti szabályát. Az Ítélőtábla a döntését arra alapozza, hogy a 
„szerződéses kamat” kitétel sem nyelvtanilag, sem a Ptk. szabályaival való összevetés 
eredményeként, sem pedig a jogalkotó szándékának tükrében nem értelmezhető szű-
kítően, a felek szerződésben rendezhető kamatok közül kizárólag az ügyleti kamatra. 
Az Ítélőtábla indokolása szerint a Cstv. nem tartalmaz a Ptk.-hoz képest eltérő szabályt 
a zálogjoggal való felelősség meghatározásához. A Cstv. 49/D. § (1) bekezdésében 
található, zárójelben megjelenő felsorolás (tőke, szerződéses kamat, költségek) egy-
szerűsített tipizálás, de nem jelenti azt, hogy a Cstv. külön szabályt adna a zálogjoggal 
való felelősség meghatározásához a Ptk. előírásaihoz képest.

A Kúria döntése szerint (Gfv.VII.30.440/2016/6.) azonban a szerződéses kamat 
fogalomba, amely megjelenik a Cstv. 49/D. §-ban, kizárólag az ügyleti kamat tartozik. 
A Cstv. 49/D. §-ban található tőke, szerződéses kamat, költségek pedig olyan felso-
rolás, amely azt jelenti, hogy a zálogjoggal biztosított követelések közül csak ezeket 
lehet kielégíteni a Cstv. 49/D. § szerint. A Kúria kifejti, hogy a késedelembe eséstől 
kezdődően csak késedelmi kamatot lehet felszámítani, és a felek hiába állapodtak meg 
szerződésükben a késedelmi kamat mértékéről, az nem válik szerződéses kamattá. A 
késedelembe eséstől kezdve akkor sem jár ügyleti kamat, ha a felek akként állapodtak 
meg, hogy a késedelembe esést követően a felmondás előtt is felszámított ügyleti ka-
matot, továbbá késedelmi kamatot kell fizetnie az adósnak. A Kúria álláspontja tehát 
az, hogy a felmondás időpontját követően kizárólag késedelmi kamatot érvényesíthet 
a hitelező, és a késedelmi kamatfizetési kötelezettség jogalapja törvény, ekképpen nem 
lehet szerződéses kamat. Ezért ezen kamat követelés nem elégíthető ki a Cstv. 49/D. 
§ szerint, hanem csak a Cstv. 57. § (1) bekezdése szerinti „G” kategóriás igényként. 

Tanulmányomban rá kívánok világítani arra, hogy a Kúria döntésében megjele-
nő értelmezés nehezen kezelhető kockázatot jelent a vállalakozások finanszírozása 
kapcsán, ezért indokolt lenne a Cstv. ezen rendelkezésének egyértelművé tétele, a 
„tőke, szerződéses kamat, költségek” felsorolás elhagyása, és a törvényszövegben, 
vagy a törvénymódosítás indokolásában annak kifejezése, hogy a Cstv. 49/D. § 
szerinti kielégítés jogcímtől függetlenül valamennyi zálogjoggal biztosított követelés 
kielégítésére vonatkozik. 
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A zálogjoggal biztosított követelések közül a késedelmi kamat kiemelése, és „G” 
pontba való besorolása a következő problémákat okozza. 

A vállalkozásnak nyújtott kölcsön késedelmi kamatai annak ellenére behajthatatlanná 
válhatnak, hogy a kölcsön nyújtásakor a finanszírozó kellő körültekintéssel járt el, és 
csak olyan értékű zálogfedezet biztosítása mellett nyújtotta a kölcsönt, amely biztos 
kielégítést jelent a követelésre. A kölcsön felmondását követően igen hosszú idő is 
eltelhet a zálogtárgynak a felszámolásban történő értékesítéséig, és ezen időszakban 
felmerülő kamatok megtérülését hiába biztosítaná a zálogtárgy értékesítési bevétele. 
Ez a kockázat csak akkor kerülhető el, ha további biztosítékot követel a finanszírozó 
a kölcsön nyújtásához annak ellenére, hogy egyébként az értékére tekintettel elégséges 
lenne a hitelt igénylő társaság által felajánlott fedezet is. Ez feleslegesen nehezítheti 
vagy egyes társaságok esetén akadályozhatja meg a hitelhez jutást.

A felszámolási eljárásban sérül a zálogjogi rangsor elve. A szerződő felek akarata elle-
nére a hitelező késedelmi kamat igénye nem kerülhet kielégítésre a zálogjog ellenére a 
zálogtárgy vételárából, és a zálogjogosultak kielégítési igényének rangsora sérülne. A 
második ranghelyre bejegyzett zálogjogosult tőke követelése és ügyleti kamat igénye 
megelőzné az első ranghelyre bejegyzett hitelező zálogjoggal biztosított késedelmi 
kamat követelését. Ezáltal a felszámolási eljárásban sérül a zálogjogi rangsor elve.

Ha a dologi és a kötelmi adós elválik egymástól, akkor a hitelező a dologi adóssal 
szemben egyáltalán nem érvényesítheti a késedelmi kamat követelését. Ez olyan esetekhez is 
vezethet, hogy a dologi kötelezett társaság felszámolási eljárása során a társaság tu-
lajdonosai is kapnak a hitelezők kielégítése után megmaradt vagyonból, ugyanakkor 
a zálogjogos hitelező késedelmi kamat követelése kielégítés nélkül marad. A dologi 
kötelezett társaság tulajdonosai érdekeltek lehetnek abban, hogy a megindult végre-
hajtási eljárás lefolytatását megakadályozzák azzal, hogy a társaság felszámolási eljárást 
kezdeményez saját magával szemben. A dologi kötelezettel szembeni felszámolási 
eljárásban a zálogjogos hitelező csak a tőkét, ügyleti (felmondás előtti) kamatot és 
költséget jelentheti be, és kerülhet kielégítésre a Cstv. 49/D. § alapján. Mivel a do-
logi kötelezett társaság csak a zálogtárgyból való kielégülés tűrésére köteles, így vele 
szemben a késedelmi kamatot (ha az nem élvezhet zálogjogos követelésre vonatkozó 
kielégítést) be sem lehet jelenteni. Ekképp a dologi adós társaság mentesülni tud a 
késedelmi kamatok alól. Tehát bár szerződésben vállalt kötelezettséget arra, hogy a 
zálogtárgyból a zálogjogos hitelező teljes követelésének kielégítését tűrni fogja, ez 
alól mégis ki lehet bújnia. 

A zálogjogos hitelező a zálogtárgy mielőbbi értékesítésében érdekelt, és ezért lehetnek olyan 
esetek, amikor ez meghiúsítja a felszámolás alatti reorganizációt vagy a tevékenység ésszerű 
befejezését. Amennyiben a zálogjogos hitelező a kölcsön felmondásának időpontjától 
(illetve, ha nem volt felmondva a hitel, akkor a felszámolás kezdő napjától) számí-
tott kamatok megtérülésére egyáltalán nem számíthat, akkor valószínűsíthető, hogy 
nem fogja elfogadni, hogy a zálogjogos ingatlan (pl. egy termelőüzem, ingatlannal, 
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épülettel, gépsorral) csak a felszámolási eljárás későbbi szakaszában kerüljön érté-
kesítésre. Pedig a nem zálogjogos hitelezők érdeke az lenne, hogy a felszámolás alá 
került adós a rendelkezésre álló félkész termékeket feldolgozza, a még be nem fejezett 
munkálatait, megrendeléseit teljesítse. Akár a tevékenység ésszerű befejezéséről, akár 
a felszámolás alatti továbbműködésről lenne szó, szükség van arra, hogy azt a zálog-
jogos hitelező is támogassa. Ezt viszont akkor várhatjuk el a zálogjogos hitelezőtől, 
ha a pénze használatának ellenértéke meg tud térülni. A késedelmi kamatoknak a 
zálogjogos követelésből való kiemelése miatt viszont erre nincs mód, még akkor sem, 
ha a többi hitelező ezt elfogadná annak érdekében, hogy a működés során elérhető 
bevétel részükre is biztosítson valamilyen mértékű kielégítést. A felszámoló ugyanis 
a hitelezők egyetértésével sem térhet el a kielégítési sorrendtől, és ha a késedelmi 
kamat „G” kategóriába tartozik, akkor nem elégülhet ki a beszállítók „F” kategóriás 
igényét megelőzően, vagy azzal egy sorban sem. Ha viszont a zálogos hitelező szá-
míthat a kamatok megtérülésére, akkor támogatni fogja a felszámolás alatti működést, 
elfogadva azt, hogy bár később kerül a zálogjoggal terhelt üzem értékesítésre, de az 
időközben felmerülő kamatok növelik bevételét. Ez kedvező hatást gyakorolhat akár 
a felszámolási egyezségek számára is.

2. A felszámolás alatt felmerülő költségek finanszírozása

A felszámolóként kijelölt felszámoló szervezet, és annak megbízott felszámolóbiz-
tosa a legtöbb esetben azzal szembesül, hogy a felszámolás alatti társaságnak nincs 
likvid vagyona, vagy csak rendkívül csekély mértékű. Ezért problémát jelent a nem 
működő társaságok felszámolásával kapcsolatos feladatok költségeinek kifizetése is. 

Nincs forrás a vagyontárgyak beszállítására, őrzésére, értékbecslésére, a szükséges 
környezetvédelmi vizsgálatok elvégzésére, az állagmegóvásra, a követelések behajtá-
sához szükséges jogi eljárások díjára (különösen, ha más ország bírósága előtt kell 
eljárni, vagy szakértőket kell igénybe venni). A felszámolás előtt termelőtevékenysé-
get végző társaságok esetében jelentős bevétel érhető el felszámolás alatt azzal, ha a 
félkész termékekből késztermékeket állítanak elő, ha a nyersanyagokat feldolgozzák. 
A tevékenység ésszerű befejezésének azonban ugyancsak komoly költségei lehetnek, 
amelyhez likvid vagyonra van szükség. Továbbá nagy szükség lenne arra is, hogy azon 
társaságok esetén, amelyek átalakítással, reorganizációval hosszú távon nyereségessé 
tehetők, munkahelyeket biztosítanak, ténylegesen legyen esély a reorganizációra akkor 
is, ha felszámolási eljárás indult ellenük. Ehhez is szükséges likvid forrás bevonása. 

A Cstv. jelenlegi szabályai alapján a felszámoló szervezet nem jogosult kölcsönt nyújtani 
a felszámolás alatti társaság részére, ugyanis a Cstv 27/A. § (4) bekezdés aa) pontja 
szerint összeférhetetlenné válik a felszámoló szervezet, és ezt az összeférhetetlen-
séget a Cstv 27/A. § (5) bekezdés alapján 5 munkanapon belül be kell jelenteni a 
bíróságnak. A felszámoló szervezet a gyakorlatban nagyon sok esetben mégis arra 
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kényszerül, hogy saját maga előlegezze meg az adós társaság felszámolási eljárása 
kapcsán felmerülő költségeket, amely összeg szerencsés esetben később megtérül 
az ingó, ingatlan vagyontárgyak értékesítéséből, követelések behajtásából. Láthatjuk, 
hogy egyrészről indokolt lenne a Cstv. ezen rendelkezésének módosítása, ugyanis a 
törvényi rendelkezés betartása esetén legtöbb esetben lehetetlenné válna a felszámolási 
eljárás során felmerülő feladatok ellátása (postaköltség, adós képviselőjének megke-
resése, iratok, vagyontárgyak átvétele), vagy a felszámolónak be kellene jelenteni az 
összeférhetetlenségét, és már a felszámolás kezdetén új felszámolót kellene kijelölni, 
akár több alkalommal is. Másrészt pedig a Cstv. rendelkezéseinek módosítása esetén 
sem lehetne azt megkövetelni, hogy a felszámoló szervezet előlegezze meg a nagyobb 
összegű, adóst terhelő kiadásokat, mint például a vagyontárgyak szállításának, őrzé-
sének költségét. 

A jelentősebb kiadásokhoz a forrást biztosíthatja a hitelintézettől, vagy egyéb 
pénzügyi vállalkozástól felvett kölcsön, illetve az a megoldás, ha olyan cégtől vesz 
igénybe szolgáltatást a felszámoló, amely hajlandó elfogadni azt, hogy az adós társaság 
csak halasztott fizetéssel tud teljesíteni. Ez utóbbi megoldás értelemszerűen jelentősen 
megnöveli a szolgáltatás díját, mert a szolgáltatást nyújtó cég be fogja árazni azt, hogy 
hónapokkal később kapja meg a díját. 

Bankkölcsön igénybevétele tehát olcsóbb megoldás lenne, de ahhoz, hogy a felszámolás 
alatt álló társaság is hozzájuthasson kölcsönhöz, a Csődtörvény szabályainak módosítására van 
szükség. Jelenleg rendkívül kockázatos egy felszámolás alatti társaságnak való hitelnyúj-
tás, és ezért a magyar bankok alig nyújtanak ilyen kölcsönt. A problémát az okozza, 
hogy a felszámolási költségeket esedékességi sorrendben kell kifizetni, ugyanakkor a 
kölcsönt a társaság nyilvánvalóan több hónapra szeretné igénybe venni. Ha a visszafi-
zetési határidő előtt más felszámolási költségnek minősülő igények is megjelennek, 
az a kölcsön visszafizetését veszélyeztetheti, mivel a felszámolási költségek kielégítési 
sorrendjét az esedékességi sorrend határozza meg a Cstv. 58. § (1) bek. szerint. Ha a 
kölcsön visszafizetésének esedékességét a kölcsönnyújtás utáni rövid idővel határoz-
zák meg, akkor a sorrendben elől áll a kölcsön visszafizetése, viszont az esedékesség 
után már csak késedelmi kamat érvényesíthető. A késedelmi kamat viszont a Cstv. 
rendelkezései alapján már nem felszámolási költség, hanem „G” kategóriába tartozó 
igény, amelynek megtérülése rendkívül bizonytalan. 

Ennek a problémának az orvoslására indokolt lenne a Cstv. módosítása, a felszá-
molás alatt a felszámoló által az adós társaság képviseletében kötött kölcsönszerződés 
alapján az adós részére folyósított kölcsönösszeg és annak járulékai a felszámolási 
költségek között rendelkezzen kielégítési elsőbbséggel. Ez a kielégítési elsőbbség 
független kell legyen a kölcsön visszafizetésének esedékességétől. 

A felszámolás alatt álló társaságok zálogjoggal terhelt vagyontárgyaival kapcsolatosan felme-
rülő költségek finanszírozása az előzőekben írtakon túl még további kockázatot is jelent. 
Ugyanis a Cstv. 49/D. § taxatív módon sorolja fel a zálogtárgy értékesítési bevételéből 
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levonható és kifizethető költségeket. Ebben a körben nem szerepel az ilyen költségek 
kifizetéséhez igénybe vett kölcsön visszafizetése. A következőkben ismertetek egy 
olyan ügyet, amelyben a Kúria vizsgálta azon jogkérdést, hogy a Cstv. 49/D. § szerinti 
költségek finanszírozására kapott kölcsön visszafizetése a Cstv. 49/D. § szerint ér-
vényesíthető költség, vagy kizárólag felszámolási költség (Gfv. VII.30.708/2016/6.)

A jogesetben a felszámoló az adós képviseletében kölcsönszerződést kötött egy 
hitelintézettel, amely alapján a Cstv. 49/D. §-ban felsorolt állagmegóvási, őrzési, 
értékesítési költségek fedezetére kapott többszöri lehívás alapján nagyobb összeget. 
A zálogjoggal terhelt vagyonnal kapcsolatos költségek fedezésére likvid vagyon nem 
volt, így a banki kölcsönből fizette azokat az adós képviseletében eljáró felszámoló. 
A felszámolót később a bíróság leváltotta, és bár a zálogjoggal terhelt vagyontárgy 
eladásra került, a banki kölcsönt sem a korábbi, sem az új felszámoló nem fizette 
vissza. Az új felszámoló a jelzálogjoggal rendelkező hitelezőnek megküldte a Cstv. 
49/D. § szerinti elszámolást, és ebben szerepeltette a bank részére visszafizetendő 
kölcsönt. A hitelt nyújtó bank és a jelzálogjoggal rendelkező hitelező is kifogással 
élt. Az első és másodfokú bíróság úgy döntött, hogy a felszámolás alatt az adós társaság 
részére nyújtott kölcsön alapján a követelés felszámolási költségnek minősül, de nem 
fizethető ki a Cstv. 49/D. § szerint, azaz a zálogjoggal terhelt vagyon bevételéből nem 
teljesíthető. Az állagmegóvást, őrzést stb. végző vállalkozók, megbízottak díjának 
megelőlegezéséhez vagy megtérítéséhez kölcsönt nyújtó pénzintézet nem lép akkor 
sem ezen jogosultak helyébe, ha azok díját a felszámoló a kölcsönösszegből kifizette, 
mert erre a Cstv. nem ad felhatalmazást. A zálogtárgy állagmegóvásával, őrzésével 
és értékesítésével összefüggő kiadások levonása a zálogtárgy értékesítéséből eredő 
vételárból nem függ attól, hogy ezeket a költségeket már kifizette-e a felszámoló, 
illetőleg miből fizette ki. A kölcsön besorolását nem módosítja az a tény, hogy a 
kölcsönösszeget mire használta fel az adós, így a kielégítés jogcímét nem változtatja 
meg a kölcsön felhasználása (zálogjoggal terhelt vagyontárgy őrzési, állagmegóvási, 
értékesítési költsége). 

A Kúria a döntést hatályon kívül helyezte, mert az első és másodfokú bíróságtól 
eltérő álláspontra helyezkedve kifejtette, hogy a zálogtárgyak kezelése (őrzés, állag-
megóvás, értékesítés stb.) körében keletkezett hiteltartozások nem tartoznak az adós 
felszámolási költségnek minősülő hiteltartozásai közé. A Kúria visszahivatkozott az 
1/2015. PJE jogegységi álláspontban kifejtettekre, amely szerint a törvény a felszá-
molás kezdő időpontjától lényegében két vagyontömeget különített el egymástól, 
és a zálogtárgyak értékesítéséből befolyó vételárra, illetve a zálogjoggal nem terhelt 
vagyonból befolyó összegre külön elszámolási és kielégítési szabályokat írt elő. A 
zálogtárgy értékesítéséből befolyt vételárat a felszámolási költségeket is megelőzően, 
a zálogjogosultak részére rendelte kifizetni azzal a korlátozással, hogy a felszámolás 
kezdő időpontját követően keletkezett azokat a költségeket, amelyek kifejezetten a 
zálogtárgy megőrzéséhez, megóvásához, értékesítéséhez kapcsolódnak, a zálogtárgy 
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értékesítése során befolyt vételárból tette levonhatóvá. A zálogtárgyból levonható 
költségek vonatkozásában nincs semmilyen törvényi rendelkezés arra nézve, hogy 
e költségeket kinek kell előfinanszíroznia. Figyelemmel a vagyon-elkülönítésre, és a 
költségek ebből következő elkülönítésére (a zálogos vagyonhoz kapcsolódó terhek 
a zálogos vagyontömegből fizetendők ki), a zálogtárgyak őrzése, állagmegóvása stb. 
körében keletkezett hiteltartozások nem tartoznak a felszámolási költségnek minősülő 
hiteltartozások közé. 

A Kúria álláspontja az volt, hogy ha a felszámolás alatt kötött kölcsönszerződés 
szerint az adós a kölcsönt, vagy annak egy részét, kifejezetten a zálogtárgyak kezelését 
tartalmazó (Cstv. 49/D. § (1) bekezdésben írt) költségek finanszírozására vette fel és 
ténylegesen arra is használta, úgy a zálogtárgyhoz kapcsolódó külön elszámolás során a 
Cstv. 49/D. § (1) bekezdésben írt jogcímen felmerült költségeknek megfelelő összeget 
a zálogtárgy értékesítése során befolyt vételárból le kell vonni, és azt a kölcsönadó 
igényelheti a zálogtárgyból befolyt vételárból. Miután a kölcsönt a hitelező az elkülö-
nült vagyon részére nyújtotta, így igénye is az elkülönült vagyonnal szemben áll fenn. 

A kölcsönösszeg után számított késedelmi kamat kielégítésével kapcsolatban a 
Kúria álláspontja az volt, hogy a késedelmi kamatot (amely a kölcsönszerződés lejá-
rata, vagy felmondása utáni időszakban keletkezik) nem lehet az elkülönült zálogos 
vagyonnal szemben érvényesíteni, hanem a Cstv. 57. § (1) bekezdés „G” kategória 
szerint lehet kielégíteni.

Összegzés

Láthatjuk, hogy a Cstv. egyáltalán nem rendezi a kérdést, és ezért feltétlenül törvény-
ben kellene rendezni, egyértelművé tenni a felszámolás alatt, a zálogjogos vagyon 
érdekében felmerült költségek finanszírozására felvett kölcsön visszafizetését. A Kúria 
álláspontja a konkrét ügyben jó megoldást biztosíthatott, ugyanakkor ez a döntés nem 
kötelező erejű, ezért nem jelent kellő biztosítékot arra, hogy a finanszírozást nyújtó 
hitelező részére visszafizethető legyen a kölcsön. A Kúria döntése a felszámolás alatt 
nyújtott kölcsön késedelmi kamatával kapcsolatban azt jelenti, hogy a finanszírozó 
a késedelmi kamatokat nem fogja tudni érvényesíteni, ezért célszerű a kölcsönnek 
igen hosszú futamidőt adni, mert az ügyleti kamatot érvényesíteni lehet a zálogos 
vagyonnal szemben. 
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Miholecz Péter1

A csőd és fElszámolási EljárásokkAl 
kApCsolAtos hAtályos szAbályozás egyes 
kérdésEinEk AdóhAtóság szEmpontú vizsgálAtA

Kulcsszavak: felszámolás, csődeljárás, vezető tisztségviselő felelőssége, adóhatósági 
igényérvényesítés

1. Hatályos jogszabályi környezet áttekintése, alapvető különbségek az eljá-
rástípusok között, statisztikai adatok

A gazdasági élet szereplőinek fizetésképtelenségi helyzet kialakulása esetén alapvetően 
két választási lehetősége adódik: megpróbálja egy a fizetőképesség helyreállítására 
alkalmas program kidolgozásával, gazdasági tevékenység folytatása mellett hitelező-
inek egy általa vállalt és teljesíthetőnek vélt kielégítésével visszavezetni a gazdálkodó 
szervezetet az aktív gazdasági szereplők közé. Másik esetben, amennyiben úgy véli 
– vagy időben nem reagál a kialakult fizetésképtelen helyzetre és ellene felszámolás 
iránti hitelezői kérelem kerül benyújtásra – a gazdasági társaság, illetve egyéb gazdál-
kodó szervezet jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárás megindítása mellett 
határoz (kényszerül).

Az „eladósodott” gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselőinek, fent nevezett 
két eshetőség közüli választási tendenciáit jól mutatják a felszámolási eljárásokra 
vonatkozó statisztikai adatok.2

1 dr. Miholecz Péter, Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Nemzeti Adó és Vámhivatal, 
Felszámolási és Végelszámolási Osztály, végrehajtási kiemelt referens.

2 Hazánkban indult csődeljárások éves kimutatásban (db.):
Tárgyév Megindult eljárások száma

2012 117
2013 147
2014 98
2015 68
2016 52
2017 37

Hazánkban indult felszámolási eljárások száma (db.):
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A statisztikai adatok alapján megfigyelhető, hogy a 2012. és 2017. év összevetésé-
vel, 5 évre viszonyított százalékos arányban a csődeljárások száma 31%-kal, a felszámolási 
eljárások száma pedig 200%-kal visszaesett. A hatályos törvényi szabályozás – a csődel-
járásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: 
Cstv.) – értelmében az alapvető különbség a két eljárástípus között, hogy míg az egyik 
az adós fizetőképességének helyreállítását célozza,3 addig a másik a fizetésképtelenségi 
helyzetre való tekintettel az adós jogutód nélküli megszüntetésére irányul.4 A Cstv. 
mindkét eljárás megindítása esetén lehetőséget biztosít az adós részére (csődeljárás 
esetén kizárólag az adós részére), hogy önmagával szemben nyújtsa be az eljárás 
megindítására irányuló kérelmét.5

A jogutód nélküli megszűnésre irányuló eljárások között meg kell még említeni a 
végelszámolási és a kényszertörlési eljárást, azonban ezek az eljárások nem képezik 
tárgyát a jelen tanulmánynak.

2. A vezető tisztségviselőket érintő törvényi rendelkezések a felszámolási 
eljárás során, a felelősségének megállapítására okot adó körülmények és 
jogkövetkezmények

A felszámolási eljárás megindítását követően a vezető tisztségviselőt érintő, elsőként 
jelentkező törvényi kötelezettséget a Cstv. 31. §-a tartalmazza, amely szerint a felszá-
molás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője köteles a felszámolás kezdő időpontját 
megelőző nappal záróleltárt, valamint éves beszámolót, zárómérleget és adóbevallást 
készíteni. A törvény itt tartalmazza a volt képviselő iratátadási kötelezettségét is a 
felszámoló felé. Ezeket a kötelezettségeket azért fontos kiemelni, mert ezek elmulasz-
tásának esetére a Cstv. különböző jogkövetkezményeket ír elő. Amennyiben az adós volt 
képviselője a Cstv. 31. §-ban meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, úgy 
alkalmazhatóak a Cstv. 33/A. § rendelkezései.6

Tárgyév Megindult eljárások száma
2012 22.581
2013 13.456
2014 17.407
2015 9.653
2016 7.830
2017 6800

3 Cstv. 1. § (2) bekezdés: „A csődeljárás olyan eljárás, amelynek során az adós – a csődegyezség 
megkötése érdekében – fizetési haladékot kap, és csődegyezség megkötésére tesz kísérletet.”

4 Cstv. 1. § (3) bekezdés: „A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a 
fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők e törvényben 
meghatározott módon kielégítést nyerjenek.”

5 Cstv. 7. § (1) bekezdés, valamint 22. § (1) bekezdés b) pont
6 A Cstv. 33/A. § (1) „ A hitelező vagy – az adós nevében – a felszámoló a felszámolási 
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A Cstv. alapján, amennyiben a vezető tisztségviselő ezen kötelezettségeinek nem 
tett eleget, ellene kereset terjeszthető elő (ún. megállapítási kereset), valamint az (5) 
bekezdés rendelkezései vélelmezik a vezető tisztségviselő felelősségét, ezáltal az meg-
állapítási perben megfordult a bizonyítási teher, és kimentéses bizonyításnak van helye.

A megállapítási keresetre indult perben az illetékes bíróság a Cstv. 33/A. §-ban 
meghatározott körülmények fennállása esetén, megállapítja a volt vezető tisztségvi-
selő felelősségét az adós vagyonának csökkenésével összefüggésben. A megállapítási 
kereset és felelősség megállapításának előfeltétele a Cstv. 33/A. § (11) bekezdésében 
szabályozott marasztalási kereset előterjesztésének:

A marasztalási keresetet a hitelező a felszámolási eljárás során meg nem térült 
hitelezői igényének összegére terjesztheti elő, amelyet az eljáró bíróság a felszámolási 
záróvégzésben rögzít. A marasztalási perben hozott ítélet alapján a hitelező a vezető 
tisztségviselővel szemben közvetlenül jogosult érvényesíteni a felszámolás során meg 
nem térült hitelezői követelését.

A Cstv. 33/A. §-ban foglalt iratátadási kötelezettség megszegése egyéb jogkövetkezménye-
ket is hordoz magában: a Cstv. 63/B. §-ban meghatározott egyszerűsített felszámolás 
lefolytatásának van helye.7

eljárás alatt keresettel kérheti a 6. § szerint illetékes bíróságtól annak megállapítását, hogy 
azok, akik a gazdálkodó szervezet vezetői voltak a felszámolás kezdő időpontját megelőző 
három évben, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően a vezetői 
feladataikat nem a hitelezők érdekeinek figyelembevételével látták el, és ezzel okozati ösz-
szefüggésben a gazdálkodó szervezet vagyona csökkent, vagy a hitelezők követeléseinek 
teljes mértékben történő kielégítése más okból meghiúsulhat.”

 (5) Amennyiben a vezető a felszámolás kezdő időpontját megelőzően neki felróhatóan 
nem vagy nem megfelelően tett eleget a gazdálkodó szervezet éves beszámolója [összevont 
(konszolidált) éves beszámolója] külön jogszabályban meghatározott letétbe helyezési és 
közzétételi kötelezettségének, vagy nem teljesíti a 31. § (1) bekezdés a) – d) pontja szerinti 
beszámoló készítési, irat- és vagyonátadási, továbbá tájékoztatási kötelezettségét, neki kell 
bizonyítania, hogy a vezetői tisztségének időtartama alatt nem következett be fizetésképtel-
enséggel fenyegető helyzet, vagy ha ilyen körülmény fennállt, a vezetési feladatai ellátása 
során a hitelezők érdekeit is figyelembe vette.

7 „(1) Ha az adós vagyona a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, vagy 
a nyilvántartások, illetőleg a könyvvezetés hiányai miatt a felszámolási eljárás az általános 
szabályok szerint technikailag lebonyolíthatatlan, a felszámoló a hitelezői igényt bejelentett 
hitelezőket tájékoztatja arról, hogy egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kíván a bíró-
sághoz benyújtani… A felszámoló – az adós gazdálkodó szervezet nyilvántartásai, illetve 
a könyvvezetés hiányosságai esetén – az adós gazdálkodó szervezet vezetőjét felhívja arra, 
hogy amennyiben a gazdálkodó szervezet nyilvántartásainak, illetve könyvvezetésének hi-
ányosságait nem pótolja, egyszerűsített felszámolási eljárást fog kezdeményezni.

 (2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti felhívások eredménytelenek, és az eljárás a fel-
számolási eljárás általános szabályai szerint nem folytatható le, a felszámoló erről írásbeli 
jelentést készít, és kérelmet, illetve javaslatot nyújt be a bíróságnak az adós vagyonának, 
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A bíróság az egyszerűsített felszámolást elrendelő végzésében az adós gazdálkodó 
szervezet vezetőjét
a) a kifizetésre kerülő felszámolói díj állam javára történő megtérítésére,
b) a felszámolási eljárást kezdeményező hitelező részére a hitelező által megfizetett 

és a felszámolási eljárásban meg nem térült illeték és közzétételi költségtérítés 
megtérítésére, valamint

c) a felszámoló kérelmére a felszámolót illető díj különbözetének megfizetésére 
kötelezi, ha az egyszerűsített felszámolási eljárásra a könyvvezetés, illetve a 
nyilvántartások hiányosságai miatt került sor, vagy ha a vezető tisztségviselő a 
cég felszámolását megelőző három év közül bármelyikben neki felróható okból 
nem tett eleget az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló, az össze-
vont (konszolidált) éves beszámoló külön jogszabályban meghatározott letétbe 
helyezési és közzétételi kötelezettségének.

Az iratátadási kötelezettség megszegése esetén tehát, egyszerűsített felszámolási 
eljárás lefolytatásának van helye, mely során a volt vezető kötelezhető a felszámolási 
eljárás megindításával kapcsolatos költségek, valamint a felszámolói díj állam javára 
történő megfizetésére.

3. A vezető tisztségviselő fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet esetén fenn-
álló büntetőjogi felelősségének egyes kérdései

A 2. pontban kifejtetteken túlmenően az egyes, a fizetésképtelenséggel fenyegető 
helyzet esetén tanúsított elkövetési magatartásokkal, a volt vezető tisztségviselőnek 
büntetőjogi jogkövetkezményekkel is szembe kell néznie. A csőd- valamint felszámolási 
eljárásokkal kapcsolatosan az alábbi büntető törvénykönyvben rögzített tényállások 
merülhetnek fel.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 403. 
§-ban rögzített számvitel rendjének megsértése,8 a 404. § szerinti csődbűncselekmény, 
továbbá nem csak az adós gazdálkodó szervezet volt vezető tisztségviselőjének, ha-
nem a felszámolónak az eljárás során tanúsított magatartását is szankcionálja a Btk. a 
404/A. §-ban9 meghatározott feljelentés elmulasztása a felszámolási eljárásban tényállással.

illetve be nem hajtott követeléseinek a hitelezők közötti felosztására.”
8 Btk. 403. § (1) bekezdés: Aki a számvitelről szóló törvényben vagy a felhatalmazásán ala-

puló jogszabályokban előírt bizonylati rendet megsérti vagy könyvvezetési, beszámoló ké-
szítési kötelezettségét megszegi, és ezzel

 a) a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibát idéz elő, vagy
 b) az adott üzleti évet érintően vagyoni helyzete áttekintését, illetve ellenőrzését meghiúsítja,
 bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
9 404/A. § Az a felszámoló, aki a felszámolási eljárás során hitelt érdemlő tudomást szerez 
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A Btk.-ban rögzített tényállások közül, a csődbűncselekmény az, ami kiemeltebb 
figyelmet érdemel.10

A Btk. 404/A. § értelmében, amennyiben a felszámolási eljárás lefolytatása során 
a felszámoló hitelt érdemlő tudomást szerez (számvitel rendjének megsértése) vagy 
csődbűncselekmény elkövetéséről, ez esetben feljelentési kötelezettség terheli az 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozóhatóság felé.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 34. § (2) 
bekezdése szerint a fent meghatározott bűncselekmények esetén – a feljelentés alapján 
–nyomozóhatóságként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosult eljárni.

a számvitel rendjének megsértése (403. §) vagy csődbűncselekmény (404. §) elkövetéséről, 
és erről a hatóságnak, mihelyt teheti, nem tesz jelentést, vétség miatt egy évig terjedő sza-
badságvesztéssel büntetendő.

10 Btk. 404. § (1) Aki a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény hatálya alá 
tartozó gazdálkodó szervezet fizetésképtelenséggel fenyegető helyzete esetén

 a) a vagyon vagy annak egy része elrejtésével, eltitkolásával, megrongálásával, megsemmi-
sítésével, használhatatlanná tételével,

 b) színlelt ügylet kötésével vagy kétes követelés elismerésével, vagy
 c) az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes más módon
 a gazdálkodó szervezet vagyonát ténylegesen vagy színleg csökkenti, és ezzel a hitelező 

vagy a hitelezők kielégítését részben vagy egészben meghiúsítja, bűntett miatt egy évtől öt 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 
szóló törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet

 a) fizetésképtelenné válását vagy annak látszatát az (1) bekezdésben meghatározott maga-
tartások valamelyikével idézi elő, és ezzel vagy

 b) fizetésképtelensége esetén az (1) bekezdésben meghatározott magatartások valamelyiké-
vel

 a hitelező vagy a hitelezők kielégítését részben vagy egészben meghiúsítja.
 (3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha
 a) a csődbűncselekményt stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetre nézve 

követik el, vagy
 b) a tényleges vagy színlelt vagyoncsökkenés mértéke különösen jelentős.
 (4) Aki a felszámolás elrendelését követően valamely hitelezőjét a csődeljárásról és a felszá-

molási eljárásról szóló törvényben meghatározott kielégítési sorrend megsértésével előny-
ben részesíti, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 (5) Az (1)-(3) bekezdésében meghatározott bűncselekmény akkor büntethető, ha
 a) a csődeljárást megindították,
 b) a felszámolást, kényszertörlési, illetve kényszer-végelszámolási eljárást elrendelték, vagy
 c) a felszámolási eljárás megindítása törvény kötelező rendelkezése ellenére nem történt 

meg.
 (6) A csődbűncselekményt tettesként az követheti el, aki az adós gazdálkodó szervezet 

vagyonával vagy annak egy részével rendelkezni jogosult, vagy arra lehetősége van, akkor 
is, ha a vagyonnal történő rendelkezés alapjául szolgáló jogügylet érvénytelen.
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Álláspontom szerint, tekintettel a bűncselekmény jellegére, a nyomozati hatáskör 
teljes, vagy részbeni átruházása a NAV részére indokolt, figyelemmel arra, hogy az adós 
gazdálkodó szervezet vagyoni helyzetének felmérése szükséges az adott cselekmény 
megítélésekor.

A csődbűncselekmény esetén – gazdálkodó szervezetről lévén szó – az adóhatóság 
rendelkezésére álló nyilvántartási adatok meggyorsítják és hatékonyabbá teszik a nyo-
mozati feladatok ellátását, így a büntetőeljárás hamarabb kerülhet vádirati státuszba.

Meg kell jegyezni továbbá, hogy – véleményem szerint – jelen tanulmány tárgyát 
képező témakör vonatkozásában pontosan a büntetőjogi felelősség szigorítása vezethetne 
a felszámolási eljárások – főképpen a csődeljárások számához viszonyított arányára 
figyelemmel – számának visszaszorítására.

A 2. pontban részletezett magánjogi felelősség érvényesítésének eszközei – a 
későbbiekben még említésre kerül a mögöttes felelősség érvényesítésének kérdése is 
– nem képeznek megfelelő visszatartó erőt a vezető tisztségviselők számára, hogy ne 
hitelezői kielégítés nélkül „hagyják” jogutód nélkül megszűnni a gazdasági társaságokat.

A kérdéskör – így különösen, hogy mivel lehetne „inspirálni” a vezető tisztség-
viselőket a fizetésképtelen helyzet esetén csődkérelem előterjesztésére – megoldását 
a büntetőjogi szankciórendszer megerősítésében látom, a Cstv „rögzített” keretein 
belül nincs lehetőség a vezető tisztségviselő az irányba mozdítására, hogy ne „hagyja 
becsúszni” felszámolásba az adott gazdasági társaságot.

Bár a Btk. 404. § büntetési tételei (csődbűncselekmény esetén 1-5 évig terjedő 
szabadságvesztés, minősített elkövetés esetén 2-8 év) megfelelően szigorú szankciók, 
azonban a kialakult jogalkalmazás és joggyakorlat során kevés esetben látható ezek 
tényleges alkalmazása, legtöbb esetben a szabadságvesztés büntetés felfüggesztése 
mellett kerül sor az ítélet meghozatalára. Figyelemmel az ítélkezési gyakorlatra a meg-
oldás kulcsa nem is a büntetőszabályok változtatása, hanem az ítélkezési gyakorlat 
szigorítása lenne.

4. A hitelezővel való megállapodás kérdése és hatása az eljárások megindítására

Szeretnék röviden kitérni arra, hogy álláspontom szerint, mi vezethet a csődkérelmek 
elenyésző számához.

A Cstv. 41. § (1) bekezdése értelmében a felszámolási eljárás során is lehetőség 
van a felszámolás kezdő időpontját követő 40 nap elteltét követően a felszámolási 
zárómérleg benyújtásáig az adós és a hitelezők között egyezségkötésre, az egyezség-
kötés feltételeit a 44. § (1) bekezdés tartalmazza.11

Bizonyos jogi szempontból és gyakorlati oldalról nem látunk jelentős különbséget 
a között, hogy a fizetésképtelen helyzetbe került gazdálkodó szervezet csődeljárás 

11 44. § (1) 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) pont-

mAkó pétEr



203

keretében, illetve felszámolási eljárás keretében egyezik meg a hitelezőkkel a kielégítés 
kérdésében. Csődkérelem benyújtása esetén az eljáró bíróság egy munkanapon belül 
intézkedik a Cégközlönyben történő közzétételéről. Az adóst a közzététel időpontjától 
kezdődően 90 napos ideiglenes fizetési haladék illeti meg.12

Felszámolás iránti kérelem esetén a tartozás behajtása iránt indított végrehajtási 
eljárásokat a felszámolás kezdő időpontjától (amely a felszámolást elrendelő végzés 
Cégközlönyben történő közzétételének napja) kezdődően kell megszüntetni.13 Így 
technikailag a moratórium kérdésében az „adós a csődkérelemmel hamarabb időt 
nyer”, a követelést érvényesíteni vele szemben a csődeljárás ideje alatt kizárólag az 
eljárás keretein belül lehet.

A Cstv. 6. § (3) bekezdés bc) pontja, valamint a 26. § (4) bekezdés pontja azt is 
lehetővé teszi, hogy a felek a felszámolás elrendelésének közzétételét megelőzően a 
bíróság „bevonása” nélkül egyezségre jussanak.

A Cstv. 26. § (4) bekezdésben foglaltak szerint, az adós és a hitelező közös kérelmére 
az eljárás szünetelésének van helye azzal, hogy a Cstv. 6. § (3) bekezdés bc) pontja 
alapján, 3 hónap szünetelés elteltével a felszámolási eljárás megszűnik. 

Gyakorlatilag, a hitelező és az adós egy esetleges 3 hónapban meghatározott fize-
tési ütemezést tartalmazó megállapodás és szünetelési kérelem következtében máris 
elkerülhető az adós felszámolása. Amennyiben a felszámolási eljárás keretein belül 
– tehát törvényszék által jóváhagyott egyezség alapján – kerül sor egyezségkötésre, a 
hitelező az adós bármilyen az egyezségben foglalt kötelezettségének nem teljesítése 
esetén jogosult a felszámolási eljárás kezdeményezését kérni az illetékes törvényszéktől 
(Cstv. 27. § (1) bekezdés d) pont).

Ugyanez a jogkövetkezménye annak is, ha a csődeljárás során megkötött egyez-
ségben foglaltaknak nem tesz eleget az adós gazdálkodó szervezet, tehát a hitelező 
ilyenkor is a Cstv. 27. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel kérheti az adós fizetés-
képtelenségének megállapítását és felszámolásának elrendelését.

ja, továbbá – követelésük kiegyenlítéséig – a 49/D. § (1)-(3) bekezdése szerinti hitelezők] 
támogatja, feltéve, hogy ezeknek a hitelezőknek a követelése az egyezség megkötésére 
jogosultak összes követelésének a kétharmad részét kiteszi. A 28. § (2) bekezdés f) pont-
jában és a 37. § (2) bekezdésében meghatározott 40 napon túl bejelentkezett hitelezők a 
követelésük 57. § (1) bekezdése szerinti besorolásának megfelelő csoportban szavaznak, 
együtt a 40 napos határidőben bejelentkezettekkel. A szavazatok számításánál a 18. § (5) 
bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a hitelezők szavazatának 
számítását nem befolyásolja a felszámolás jogerős elrendelését követően követeléseik 
más hitelezőre való engedményezése. A 40 napos határidőn túl bejelentkezett hitelezők 
szavazatát az említett számítási módnál feleakkora mértékben kell figyelembe venni. Az 
egyezség hatálya – az 57. § (1) bekezdés a), c) pontjaiban felsorolt követelések jogosultjain-
ak kivételével – valamennyi hitelezőre kiterjed (kényszeregyezség).

12 Cstv. 9. § (1) bekezdés
13 Cstv. 38. § (1) bekezdés
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Fenti jogszabályi rendelkezéseket megvizsgálva megállapítható, hogy bizonyos 
esetekben a felszámolás iránti kérelem is zárulhat három hónapon belül egyezséggel, 
igaz csak egy hitelezővel és nem a regisztrált hitelezőkkel. Ez a jogi megoldás ered-
ményezheti azt, hogy a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet felismerését követő-
en sem veszik igénybe az adós vezető tisztségviselői a csődkérelem benyújtásának 
intézményét, bízva abban, hogy még felszámolási kérelem esetén is, egyezséggel, 
elkerülhető a felszámolás. Ráadásul csak egy hitelező van „képben”, csak egy hitele-
zővel kell megállapodni.

Szankcionálást fogalmaz meg az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény (a 
továbbiakban: Art.) 26. § -a, az adóhatóság adófizetési biztosítékot írhat elő, ha az 
adózó vezető tisztségviselője, cégvezetője stb. olyan, más adózó volt vezető tisztség-
viselője, cégvezetője, amely az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának 
napját megelőző öt éven belül az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, egymillió 
forintot, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében kettő millió 
forintot meghaladó és későbbiekben sem megtérült adótartozással jogutód nélkül 
szűnt meg. Adótartozásnak minősül az adóhatóság által a Cstv. szerint engedményezett, 
valamint a bejelenteni mellőzött vagy lemondással érintett követelés is.

5. Az Art. speciális szabályai az igényérvényesítés terén

A vezetői felelősség szempontjából lényeges a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet 
fogalma.

Cstv. 33/A. § (3) bekezdés szerint, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet 
bekövetkezte az az időpont, amelytől kezdve a gazdálkodó szervezet vezetői előre 
látták vagy az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható gondosság mellett látniuk 
kellett, hogy a gazdálkodó szervezet nem lesz képes esedékességkor kielégíteni a vele 
szemben fennálló követeléseket. A rendelkezés azonban nem elég egzakt, a gyakor-
latnak kell pontosítani. 

Az adóhatóságnak – még esetlegesen a fizetésképtelenségi eljárás megindítása 
előtt is – az Art. (valamint a régi 2003. évi XCII. törvény) alapján többletjogosultságai 
vannak a többi hitelezővel szemben az igényérvényesítés tekintetében.

Különbséget kell tennünk annak vonatkozásában, hogy az adós gazdálkodó szer-
vezet milyen társasági formában működik. Kkt. és bt. esetén csak tag lehet vezető 
tisztségviselő, így a tagi és vezető tisztségviselői pozíció egybeesik, a tagoknak pedig 
mögöttes helytállási kötelezettsége van a hitelezők felé.

Az Art. 58. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
Az adót az e törvényben vagy más törvényben meghatározott esedékességekor az 

köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez. A levont adót, adóelőleget annak kell 
megfizetnie, aki azt levonta. A beszedett adót az adóbeszedésre kötelezett fizeti meg.

Art. 59. § (1) bekezdés e) pontja alapján, ha az adózó az esedékes adót nem fizette 
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meg, és azt tőle nem lehet behajtani, az adó megfizetésére határozattal kötelezhető 
a gazdálkodó szervezet, a polgári jogi társaság adótartozásáért a rájuk vonatkozó 
anyagi jogi szabályok szerint a helytállni köteles tag (részvényes), vezető tisztségviselő.

A kkt. és bt. ellen lefolytatott felszámolási eljárás befejezését követően minden 
hitelezőnek van jogosultsága az eljárás keretében ki nem elégített követelése erejéig, 
a helytállni köteles taggal szembeni igényérvényesítésre. Ezt polgári peres eljárás 
keretein belül teheti meg.

Az Art. 59. § (1) bekezdés e) pont szerint, az adóhatóság jogosult határozattal 
kötelezni az adó megfizetésére a beltagot, – a beltagi jogviszonya idején keletkezett 
meg nem térült követelése erejéig – amely az adóhatóság által foganatosítandó 
végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) 29. 
§ (1) bekezdés a) pontja alapján végrehajtható okiratnak minősül. Így az adóhatóság 
nem „kényszerül” polgári peres eljárás kereteiben történő igényérvényesítésre, a jogerős kötelező 
határozattal közvetlenül végrehajthatóvá válik az eredeti adós tartozása a mögöttes 
kötelezettel szemben.

További többletjogosultságot biztosít az Art. 60. §-ban foglalt jogszabályi rendel-
kezés, amely az üzletrészt átruházó taggal szembeni mögöttes kötelezés szabályait 
tartalmazza.14

Fenti rendelkezések értelmében, az Art. szabályozása többletjogosultságokkal ruházza 
fel az adóhatóságot, más hitelezőkkel szemben az eljárás megindítását megelőzően, 
valamint már annak esetleges lezárását követően az igényérvényesítés tekintetében.

6. Az adóhatóság helyzetét elnehezítő szabályok

Az adóhatóság a felszámolási eljárások során kettős szerepet tölt be: egyrészt hitelezői 
minőségben jár el a központi költségvetést megillető bevételek tekintetében (valamint 

14 (1) Az adó megfizetésére határozattal kötelezhető a jogi személy tartozásaiért korlátozot-
tan felelős, részesedését átruházó tag vagy részvényes (ide nem értve a nyilvánosan műkö-
dő részvénytársaság részvényesét) a jogi személytől nem behajtható adótartozás átruházott 
részesedéssel arányos részének erejéig, ha

 a) a tag, részvényes a részesedésének átruházásakor a jogi személyben a szavazati jogok 
huszonöt százalékát elérő vagy azt meghaladó részesedéssel rendelkezett, és

 b) a részesedés átruházásakor a jogi személy – késedelmi pótlék és adóbírság nélküli és 
nettó módon számított – adótartozásának összege a jogi személy jegyzett tőkéjének ötven 
százalékát meghaladja,

 feltéve, hogy a tag, részvényes a b) pontban foglalt körülményről a részesedés átruházása-
kor tudott, vagy az arra vonatkozó információkról az adóhatóságtól tájékoztatást kérhetett 
volna.

 „Az adóhatóság az (1) bekezdés szerinti határozatot az adótartozás behajtása eredményte-
lenségének megállapításától számított kilencvennapos jogvesztő határidőn belül hozhatja 
meg…”.
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az ÁKR követelések és egyéb jogszabályban meghatározottak által hitelezői minősében 
eljárva), másrészt, hatósági jogkörben jár el. 

Az alábbiakban az adóhatóság, mint eljárásban résztvevő fél pozíciójának haté-
konyságát gátlónak vélt jogszabályi rendelkezésékkel szeretnék foglalkozni:

A Cstv. 4. § (3) bekezdés f) pont alapján, nem tartozik az adós gazdálkodó szervezet 
vagyonába a munkavállaló munkabéréből jogszabály rendelkezései szerint a csődeljá-
rás elrendelésének időpontjában vagy a felszámolási eljárás kezdő időpontjában már 
levont, de még be nem fizetett közteher.

Az adóhatóság közteher fizetésére vonatkozó igényének alapját az alábbi jogsza-
bályhelyek képezik:

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: 
Szja. törvény) 15. § (1) bekezdése szerint, az adós munkavállalóját terhelő adófizetési 
kötelezettség, továbbá a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosul-
takról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 18. 
§ (1) bekezdés a) pontján és a Tbj. 19. § (2) és (3) bekezdésén alapuló munkavállalót 
terhelő járulékfizetési kötelezettség.

Az Szja. törvény 46. § (3) bekezdése alapján, ha az a bevétel, amelyből az összevont 
adóalapba tartozó jövedelmet kell megállapítani, kifizetőtől származik – főszabály 
szerint – az adóelőleget a kifizető állapítja meg. Az adóelőleg-megállapításra kötele-
zett kifizetőnek – az Szja. törvény 46. § (7) bekezdésében meghatározott kivétellel 
– a megállapított adóelőleget a kifizetés hónapját követő hónap 12. napjáig meg kell 
fizetnie, továbbá az Art. rendelkezései szerint be kell vallania.

Az Art. 58. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, az adót az esedékességekor az 
köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez. A levont adót, adóelőleget annak kell 
megfizetnie, aki azt levonta.

Az Szja. törvény 15. § (3) bekezdése alapján, ha a kifizető az adót, adóelőleget 
levonta, az adóhatóság a továbbiakban azt csak a kifizetőtől követelheti. A nyugdíj-
járulékot, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot illetően az előbbiekkel 
érdemben azonos szabályozást tartalmaz a Tbj. 24. § (1) bekezdés, valamint az 50. § 
(1) bekezdés és 52. § (7) bekezdése.

A munkavállalót terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettség jogosultja az állami 
költségvetés.

A megfizetett munkabér után a tényleges kifizetés arányában keletkezik adóelőleg, 
valamint járulékfizetési kötelezettség a munkavállalónál. A munkáltató által benyúj-
tott bevallás adatai alapján azt igazolják, hogy az adós, mint munkáltató a tényleges 
bérkifizetés után fennálló adóelőleget és járulék terheket levonta a munkavállalótól. 
Ez alapján az Art 58. § (1) bekezdés értelmében fizetési kötelezettsége keletkezik.

Fent részletezett törvényi rendelkezések számos jogértelmezési és jogalkalmazási 
problémát generálnak, az eljáró törvényszékek eltérően ítélik meg, ami kifogásolási 
eljárás megindulásához, az eljárás elhúzódásához vezet. Bár a tárgykörben született 
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irányadó felsőbírósági döntés (Kúria Gfv.VII.30.355/2015/4.), nincs egységes jogy-
gyakorlat.

Álláspontom szerint a Cstv. 4. § (3) bekezdés f) pontja felesleges bonyodalmat okoz a jogal-
kalmazásban, helyesebb lenne a Cstv. -ből való törlése.

A következő kérdéskör közvetítői eljárás alkalmazásának kérdése a felszámolási 
eljárások vonatkozásában:

Ha a felszámolási eljárás lefolytatását a hitelező kérte, és a bíróság a kérelmet érdemi 
vizsgálat nélkül nem utasította el, a bíróság a kérelem benyújtásáról – a kérelem egy 
példányának megküldésével – haladéktalanul értesíti az adóst.15

Az eljáró törvényszékek fenti jogszabályi rendelkezés értelmében az adós érte-
sítésekor egy, a közvetítői eljárás igénybevételének lehetőségéről szóló tájékoztatás 
mellékelt megküldésével, kézbesítik a hitelezői kérelmet.

A tájékoztatás keretében értesítik az adós gazdálkodó szervezetet, hogy a közve-
títői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény alapján jogosultak közvetítői eljárás 
kezdeményezésére (A tájékoztató megnevezése: Perbeszéd helyett párbeszéd).

A jogszabály alapján, a kérelmező hitelező és az adós gazdálkodó szervezet között 
lehetőség van megállapodás megkötésére közvetítői eljárás igénybevétele nélkül is (a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatóság például egy „Tájékoztatás 
megállapodáshoz” megnevezésű melléklettel terjeszti elő felszámolás iránti kérelme-
it, amelyben az adós részére részletes tájékoztatást nyújtunk annak kérdésében, ha 
rendezni kívánja fennálló fizetési kötelezettségét, azt milyen formában tudja Igazga-
tóságunkhoz címzett beadványával megtenni.).

A közvetítői eljárásról szóló tájékoztatás álláspontom szerint azért nem hasznos a 
felszámolási eljárások során, mivel – volt rá precedens – az adós gazdálkodó szervezet 
kérte a közvetítői eljárás elrendelését (ez csak közös kérelemre lehetséges) és mivel a 
közvetítői eljárásra, valamint magának a felszámolási eljárás lefolytatására más-más 
ügyszám alatt kerül sor, így az adós gazdálkodó szervezet egy benyújtott közvetítői 
eljárás iránti kérelem esetén is simán „bemegy” felszámolásba.

Fentiekre tekintettel, nem javaslom a közvetítői eljárás alkalmazását a felszámolási 
eljárások során.

Összegzés

A tanulmányban fentebb kifejtettek alapján – álláspontom szerint – megállapítható, 
hogy amennyiben a vezető tisztségviselők fizetésképtelenségi helyzet korai felisme-
résére való ösztönzése a cél, jogilag szabályozott keretek között, úgy egységes és 
átfogó büntetőjogi jogalkalmazási reformra lenne szükség. A magánjogi eszközök széles 
lehetőséget biztosítanak a jelenlegi törvényi szabályozás kereti között is az adósok és 
hitelezők részére mégis – a felvázolt statisztikai adatok alapján – megállapítható, hogy 

15 Cstv. 24. § (2) bekezdés
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a csődeljárások száma elenyészően kevés (nem is beszélve arról, hogy a benyújtott 
csődkérelmek alapján indult eljárások hány százaléka végződik tényleges egyezséggel 
és nem csúszik be felszámolási eljárásba). 

Amennyiben a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetbe került gazdálkodó szer-
vezetek gazdasági életbe való visszavezetését kívánja célozni a jogalkotó a jogutód 
nélküli megszüntetés helyett, úgy arra az olyan büntetőjogi szankciók meghatározása, 
még inkább az alkalmazás hatékonyságának növelése lehet a megfelelő eszköz, aminek 
hatására nem válik „vonzóvá” a felszámolás. 

A csődkérelem kötelező benyújtása esetében elkerülhető lenne, hogy a vezető 
tisztségviselő a felszámolási kérelmet követő egyezségi lehetőségre apelláljon, ami 
ténylegesen csak egy hitelező érdekét szolgálja.
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Auer Ádám1

fElElősségáttörés és fElElősségátvitEl, 
különös tEkintEttEl A köztulAjdonbAn lévő 
gAzdAsági társAságokrA

Kulcsszavak: felelősségáttörés, felelősségátvitel, köztulajdon, gazdasági társaság, 
vezető tisztségviselő

Bevezetés

A fizetésképtelenségi jog kapcsán több probléma is vizsgálandó, melyek megoldása az 
eljárások hatékonyságát eredményezheti. Figyelemmel kell lenni ugyanakkor arra is, 
hogy a megszűnési eljárások témakörében sokszor alkalmazza az elmélet és a gyakorlat 
is a hatékonyság, gyorsaság címkéit, melyek természetesen legitim céljai lehetnek egy 
szabályozásnak, ugyanakkor egyszerre minden célnak megfelelő fizetésképtelenségi 
szabályozás aligha alkotható. Ez adódik abból, hogy a szükségszerűen konfliktusos 
fizetésképtelenségi szabályozás során minden érdek figyelembevétele kompromisz-
szumok árán is csak korlátozottan lehetséges. A tanulmány egy területet vizsgál: a 
köztulajdonban lévő gazdasági társaságok vezető tisztségviselő felelősségére irányadó 
rendelkezéseinek sajátosságait. A beható vizsgálathoz szükséges áttekinteni először 
a köztulajdonban lévő gazdasági társaságok – témának érintő – szabályozásának 
neuralgikus pontjait, valamint a vonatkozó felelősségi rendelkezéseket.

A gazdasági társaságok megszűnésének szabályozását célszerű szélesebb kontex-
tusban vizsgálni. A gazdasági társaságokra irányadó anyagi jogi szabályok a 2013. évi 
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) hatálybalépésével módosultak. A törvényt foko-
zatosan léptette hatályba a jogalkotó, így a felkészülési időt követően is több év állt 
rendelkezésre az anyagi jogi szabályoknak megfelelő létesítő okirat elkészítésére.2 A 
megszűnési eljárásokhoz kapcsolódó tanulmányunkban két összefüggésre vélemé-
nyünk szerint indokolt felhívni a figyelmet, melyek mintegy kontextusba helyezik a 
fizetésképtelenségi joghoz kapcsolódó gondolatainkat.

1 Dr. Auer Ádám, egyetemi adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és 
Közigazgatási Kar, Civilisztikai Intézet.

2 Mely határidő a gazdasági társaságok esetében a felkészülési idő közben is módosult, vö. a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti 
és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény.
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Az egyik – sokszor figyelmen kívül hagyott – szempont a cégbejegyzési eljárás-
sal való szoros kapcsolat. Első olvasatra talán kérdésesnek tűnhet a cégbejegyzési 
kapcsolódás, de a gazdasági társaságok megszűnési eljárásainak értékelésekor azt is 
figyelembe kell venni, hogy mely jogalanyokat, mely gazdasági társaságokat jegyez-
zük be a cégnyilvántartásba, mely gazdasági társaságok működhetnek egyáltalán. A 
cégeljárás szabályozása versenyképességi tényező. Közismert, hogy különböző állami, 
kormányzati hatékonyságot mérő mutatószámok rangsorolják az egyes nemzetállamokat 
a versenyképesség szempontjából.3 Az egyik ilyen mutató, hogy milyen gyorsan lehet 
„céget alapítani”. Hazánk ezen a rangsoron előkelő helyet foglal el, a 2006. V. törvény 
egyszerűsített bejegyzési eljárás bevezetése óta különösen. A társasági jogi szakiroda-
lom behatóan vizsgálta az egyszerűsített bejegyzési eljárás előnyeit és hátrányait, így 
ezek értékelése ezen a helyen mellőzhető.4 A szerződésmintával történő alapítás, az 
egyszerűsített cégeljárás következtében a gyorsaság és hatékonyság jegyében olyan 
gazdasági társaságok is bekerülnek a cégjegyzékbe, melyek megszüntetése (piacról 
kivezetése) a későbbiekben indokolatlan társadalmi költséget okozhatnak.

A másik ezzel szorosan összefüggő kérdés, hogy a jogalkotó milyen lehetőséget 
teremt arra, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság a cégnyilvántartásból 
törlésre kerüljön. A szerződés érvénytelenségének korlátozott alkalmazásával, a 
törvényes működés biztosítékai keretében természetesen lehetőség van arra, hogy a 
társaság törlésre kerüljön, de minden esetben szükséges valamely vagyoni viszonyo-
kat lezáró eljárás lefolytatása.5 Ezen a ponton a kör bezárul: véleményünk szerint az 
indokolatlan cégalapítás következtében determinálható (volt), hogy néhány év múlva 
új eljárástípusokat kell bevezetni ezen gazdasági társaságok törlésére (és a magunk 
részéről ilyennek tekintjük a 2012-ben bevezetett kényszer-törlési eljárást).

A harmadik problémakör a vezető tisztségviselői felelősségi tényállások kiterjesz-
tése és folyamatos bővülése. A vezetői felelősség és a „működésre különös befolyást 

3 Ehhez lásd: kaiser Tamás (szerk.): Jó Állam Jelentés 2017. H2.2. mutató. Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2017, 153. o.

4 PaPP Tekla (szerk.): Társasági jog. Lectum Kiadó, Szeged, 2011, 97-98. o., szeGedi András: 
Szerződési szabadság vagy elektronikus kényszerzubbony. In: Acta Conventus de Iure 
Civili X. Szeged, 2009, 323-336. o., dzsula Marianna: Az elektronikus cégeljárás hatása a 
közhitelességre. In: Acta Conventus de Iure Civili X. Szeged, 2009, 225-246. o.

5 A Ptk. 6:95. § rendelkezése szerint semmis az a szerződés, amely jogszabályba ütközik, 
vagy amelyet jogszabály megkerülésével kötöttek, kivéve, ha ahhoz a jogszabály más 
jogkövetkezményt fűz. A Ptk. 3:15. § a jogi személy létesítésének érvénytelenségénél kizár-
ja a jogerős bejegyzést követően az érvénytelenség alkalmazását, amennyiben a nyilván-
tartásból való törlés érdekében hivatkoznak rá. Wellmann György mutat rá véleményünk 
szerint helyesen, hogy a törvényes működés biztosítékainak alkalmazásával a jogalkotó a 
Ptk. 6:95. § szerinti más jogkövetkezményt helyezi előtérbe. Wellmann György: 6:95. § 
kommentárja. In: Petrik Ferenc (szerk.), Az új Ptk. magyarázata V/VI. Kötelmi jog. HVG 
– Orac, Budapest, 2014, 172-185. o.

Auer ádám



211

gyakorló”6 személy felelősségének kiterjesztése világjelenség.7 Szembetűnő ugyanakkor, 
hogy általános irányba kezdett tolódni az elkülönült jogalanyiság áttörését (veil piercing) 
eredményező felelősségi klauzulák beépítése. A magyar társasági jogra általános meg-
állapításként is jellemző, hogy ezek a tényállások a megszűnési eljárások során (után) 
próbálnak a hitelezővédelem eszközei lenni. A Ptk. egyik újítása a társaság működése 
alatti felelősségáttörés intézményesítése (Ptk. 3:2. §). A jogalkotó bármilyen módon is a 
hatékonyságot kívánja előtérbe helyezni, a társasági jogi szabályok ezen kivételes jellegű 
normái nem lehetnek általánosak, és az utóbbi években a szakirodalom és a jogalkotó 
is a működés alatti szabályok tökéletesítését, preventív alkalmazását részesítik előnyben. 
A felelősségátviteli, áttörési szabályok hagyományos területén (konszernjog, minősített 
többségi befolyás) kívül nem hozhatnak átfogó eredményt a fizetésképtelenségi eljárá-
sok megelőzésében, a csalárd ügyvezetés elkerülésében. Kétségtelen ugyanakkor, hogy 
preventív jellegük folytán elrettentő hatású lehet az ügyvezetés számára.

Az utolsó általános problémakör a köztulajdonban lévő társaságoknál jellemző csak. 
Ezeknél a gazdasági társaságoknál az állam, mint tulajdonos felveti a megbízó-ügynök 
(principal-agent) viszonyok kettősségét és egymásba kapcsolódását. Ha az állam a 
tulajdonos, akkor az állami mögött az adófizetők állnak. Ha a társaság megszűnik, 
annak szintén költségvetési hatásai lesznek, ezért e mögött szintén az állampolgárok 
adópénze áll. Ez a két terület egymásba kapcsolódik, így egy kettős megbízó-ügynök 
viszony áll fenn, ami egymásba forduló folyamatot eredményez. Ebből logikusan 
következik, hogy a köztulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében kiemelt tár-
sadalmi érdek a felelős működés és az indokolatlan társadalmi költségek megelőzése.

1. A köztulajdonban lévő gazdasági társaságok vezető tisztségviselői

A köztulajdonban lévő gazdasági társaságok fogalom nem gyökeresedett meg a magyar 
jogi terminológiában. A szakmai és a hétköznapi szóhasználat is sok esetben pontatlan 
és következetlen, ezért tisztázni szükséges azt, hogy mely esetekben alkalmazható ez a 
kifejezés. A köztulajdonban lévő gazdasági társaságokra vonatkozó szabályokat ketté 
kell bontani. A fogalom része egyrészt az állami tulajdonban lévő társaságok. A másik 
oldalon a helyi önkormányzatokat kell említeni, melyeknek ugyanúgy lehet társasági 
tulajdona. Az Alaptörvény kimondja, hogy mindenkinek joga van a tulajdonhoz, amely 
társadalmi felelősséggel jár.8 Ehhez speciálisan kapcsolódva az Alaptörvény rögzíti, 

6 A megfogalmazás nem egyezik egyik magyar terminológiával sem, mely célzatos: a jel-
enséget általában írja le, nem felszámolási, konszernjogi vagy versenyjogi fogalommal.

7 kraakMan et al.: The Anatomy of  Corporate Law. Oxford University Press, 2017, 131-
134. o., A doktrína kialakulásához lásd: Brenda HanniGan: Company Law, Third edition. 
Oxford University Press, 2012, 45-54. o.

8 Alaptörvény XIII. cikk (1) Az állami tulajdon alkotmányos jogállása az Alaptörvényben 
egy letisztult rendszert mutat, de a korábbi Alkotmány – nemcsak az eredeti szövegben, ha-
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hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon.9 Az Alaptörvény 
kimondja, hogy a törvény alapján létrehozott jogalanyok számára is biztosítottak 
azok az alapvető jogok, valamint őket is terhelik azok a kötelezettségek, amelyek 
természetüknél fogva nem csak az emberre vonatkoznak.10

Az Alaptörvény a nemzeti vagyon körében egységesen szabályozza az állam és 
az önkormányzatok vagyonát, és a gazdálkodással kapcsolatos alapelveket; külön ki-
emelve, hogy az állam továbbá a helyi önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó 
szervezetek törvényben meghatározott módon, önállóan és felelősen gazdálkodnak a 
törvényesség, a célszerűség és az eredményesség követelményei szerint.11 A nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szintén megtartja ezt a kettőséget, és az 
állami vagyon mellett külön megjelöli a helyi önkormányzat vagyonát is. Ezért amikor 
az állam részvételével működő gazdálkodó szervezeteket vizsgáljuk, ki kell terjesszük 
a fogalmat a helyi önkormányzatokra is.1211 Az állami vagyon tekintetében megálla-
pítható, hogy további két részre bonthatóak: kincstári vagyonra és üzleti vagyonra.13 
A kincstári vagyon rendeltetése a kizárólagosan állami tulajdonba tartozó vagyon, a 
korlátozottan forgalomképes vagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
nemzeti vagyon, amelyeket a Nvtv. tételesen felsorol.14 Az üzleti vagyon az a vagyon, 
amely nem tartozik a kincstári vagyon körébe.15 Sárközy Tamás ezt a felosztást követve 
kérdésessé teszi az üzleti vagyon létét, elismerve ugyanakkor, hogy létezhet ilyenek: 
az állam háttértársaságai (ilyen az oktatási, kutatási tevékenységet ellátó társaság), a 
stratégiai jelentőségű társaságok, amelyek azért vannak tartósan állami tulajdonban, 
mert közfeladat ellátását segítik elő.16 Ez a rendszer azonban ebben a felosztásban 

nem a rendszerváltozás után is – rendelkezett a köztulajdon helyzetéről a 9. § (1) bekezdés-
ben. Ezt az Alkotmánybíróság a diszkrimináció tilalom tulajdonjogra való kifejtéseként 
értékelte, amely lényegében bármely tulajdonformára nézve diszkriminációtilalmat fogal-
maz meg. Alkotmány 70/A. §, ABH, 1990. 81. sólyOm László: Az alkotmánybíráskodás 
kezdetei Magyarországon. Osiris Kiadó, Budapest, 2001, 128-130. o.

9 Alaptörvény 38. cikk
10 Alaptörvény I. cikk (4) bekezdés, amely rendelkezés megegyezik az Alkotmánybíróság 

korábbi határozataiban (először 21/1990. (X. 4.) AB határozat, 7/1991. (II. 28.) AB 
határozat) lefektetett elvekkel.

11 Alaptörvény 38. cikk (5) bekezdés
12 A helyi önkormányzatok vagyonához lásd: András PaTyi – Ádám rixer (Eds.): Hungarian 

Public Administration and Administrativ Law Schenk Verlag. Passau, 2014, 342-345. o.
13 A helyi önkormányzatok vagyonához lásd: András PaTyi – Ádám rixer (Eds.): Hungarian 

Public Administration and Administrativ Law Schenk Verlag. Passau, 2014, 342-345. o.
14 TOrma András: A nemzetgazdaság igazgatása. In: Közigazgatási jog II. – Fejezetek szaki-

gazgatásaink köréből. Lapsánszky András (szerk.), Complex Kiadó, Budapest, 2013, 43. o.
15 TOrma András: A nemzetgazdaság igazgatása. In: Közigazgatási jog II. – Fejezetek szaki-

gazgatásaink köréből. Lapsánszky András (szerk.), Complex Kiadó, Budapest, 2013, 43. o.
16 sárközy Tamás: A korai privatizációtól a késői vagyontörvényig. HVG – Orac Kiadó, 

Budapest, 2009, 192-193. o.
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nem érvényesül tisztán, hanem az üzleti vagyon léte és köre folyamatosan változásban 
van, igazodva az aktuális gazdaságpolitikai irányokhoz. 

A gazdaságpolitikai irány legutóbb az igazgatási oldalon eredményezett változást. 
Főszabály szerint, igazgatási szempontból a 2007. évi CVI. törvény alapján az állami 
vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összes-
ségét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja.17 Az MNV Zrt. az állam által 
alapított egyszemélyes részvénytársaság, amelynek részvénye forgalomképtelen.18 Az 
MNV Zrt. feladatai közé tartozó állami vagyon tárgyai közül az Ávtv. külön nevesíti az 
állam tulajdonában lévő tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapírt, illetve az államot 
megillető egyéb társasági részesedést.19 A fentitől eltérően tulajdonosi joggyakorlót 
törvény és miniszteri rendelet is kijelölhet, így a hatályos szabályozás alapján nem cent-
ralizált modell valósul meg, hanem egy-egy szakterülethez, vagy szakágazathoz tartozó 
tulajdonosi joggyakorlás.20 Így tulajdonosi joggyakorló az MNV Zrt., a nemzeti vagyok 
kezeléséért felelős miniszter, további minisztériumok és költségvetési szervek is.

A „köztulajdon” mint fogalom egyaránt lefedi az állami és az önkormányzati 
szektort is. A 2009. évi CLXXII. törvény dogmatikailag teljes mértékben helytálló 
gyűjtőfogalma ezért alkalmazható, így a továbbiakban köztulajdonban lévő gazda-
sági társaságnak azokat a gazdasági társaságokat értjük, amelyben a Magyar Állam, 
helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, 
többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzat jogi személyiségű társulása, költségvetési szerv vagy közalapítvány 
külön-külön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik.21

A köztulajdonban lévő gazdasági tevékenységek ellátásánál fontos hangsúlyozni, 
hogy Magyarországon – helyesen – nem létezik erre a feladatra sajátos társasági for-
ma, hanem a Polgári Törvénykönyvben szabályozott gazdasági társasági formákat 
használja az állam ezen tevékenységei során. A magyar jog nemhogy sajátos társasági 
típust nem ismer, hanem gazdasági társasági formában valósít meg számos közfelada-
tot is, melyre példa a Magyar Nemzeti Bank22 és a fentebb említett Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. (és jogelődjei) is.

17 Az állami vagyonról szóló 2007. CVI. törvény 1. § (6a) bekezdés
18 Az MNV Zrt. alapító okiratának elfogadása és módosítása a miniszter hatáskörébe tar-

tozik. Az MNV Zrt. nem alakulhat át, nem válhat szét, más társasággal nem egyesülhet. 
Megszűnéséről az Országgyűlés törvényben rendelkezhet. vö. Ávtv. 18. § (1)

19 Ávtv. 1. § (2) bekezdés c) pont
20 Maga az Ávtv. is kivételt teremt, amikor a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvény-

társaság, az NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett – ha 
miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik – az állami vagyon felügyeletéért felelős 
minisztert jelöli ki tulajdonosi joggyakorlónak.

21 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvény 1. § a) pont (a továbbiakban: Taktv.).

22 2013. évi CXXXIX. törvény 5. cikk
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Összefoglalva a magyar jogalkotó nem a centralizált tulajdonosi joggyakorlás 
elve mentén, hanem a szakpolitikának és a gazdaságpolitikai prioritásoknak meg-
felelő modellben igazgatja és működteti a gazdasági társaságokat. A közfeladatokat 
gazdasági társasági formában is el lehet látni, nincs sajátos forma. A legfontosabb 
kérdés ezzel kapcsolatban a tulajdonosi joggyakorlás jogi szabályozása. Ugyanis, ha 
a közpolitikai célokat gazdasági társaságokon keresztüli valósítja meg az állam vagy 
az önkormányzat, akkor a kettő közötti kapcsolat transzparens jogi cselekményeken 
keresztül valósulhat meg. A gazdasági társaság működése során a közpolitikai célok 
önmagukban nem értelmezhetők, csakis a gazdasági szempontok. Így amennyiben 
olyan döntést kell végrehajtani, amely gazdaságilag nem értelmezhető a gazdasági 
társaság ügyvezetésének felelősségét veti fel. A helyzetet a Ptk. felelősségi rendelke-
zései csak az egyszemélyes társaságokra és a minősített többséget biztosító befolyásra 
vonatkozóan rendezi.23 Ha a közszféra nem felel meg ezeknek a követelményeknek, 
akkor a felelősségi szabályok nem nyújtanak megoldást.

1.1. Ügyvezetés a köztulajdonban lévő gazdasági társaságoknál

A köztulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében a Taktv. korlátozza a szervezeti 
felépítési szabadságot és lényegében két modellt alkalmaz. Az egyik megoldás az 
egyszemélyi modell: ebben az esetben az igazgatóság, mint a részvénytársaság ügy-
vezetését ellátó szerv jogait vezérigazgató gyakorolja. Igazgatóság választására csak 
kivételesen kerülhet sor: ha ezt a társaság jelentősége, mérete, működésének jellege 
indokolja.24 Ezekben az esetekben az igazgatóság legalább 3, legfeljebb 5 természetes 
személy tagból, nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű gazdasági 
társaság esetében legfeljebb 7 természetes személy tagból áll. A másik jellemző, 
hogy a köztulajdonban lévő gazdasági társaságok kétszintű irányítási modellben 
működhetnek, mert – főszabály szerint – a felügyelőbizottság létrehozása kötelező.25 
A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága 3 természetes személy 
tagból áll, 200 millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság esetében 
legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll.26 A szervezeti működés 
kapcsán így prioritás az egyszemélyi vezetés és a kétszintű irányítás.

23 Pl.: Ptk. 3:208. § (3) bekezdés
24 Taktv. 3. §
25 Taktv. 4. §
26 Kivételt képez ez alól például olyan közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gaz-

dasági társaság esetében, amely a megszüntetett alapítvány (közalapítvány) céljainak 
megvalósítására, feladatának további ellátására az állami alapító többségi részesedésének 
biztosításával jött létre. Továbbá, ha a társasági részesedést az állam öröklés útján szerezte 
meg, vagy a befolyásszerzés időpontjában megszűnési eljárás valamelyike alatt áll. vö. Tak-
tv. 4. § (1a) bekezdés b) pont és (3) bekezdés
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1.2. Speciális megszűnési eljárás – sajátos kérdések

Az állami tulajdon, vagy az állam, mint gazdasági társaság tagja több közgazdasági 
kérdést is felvet.27 Ennek megvilágításához vizsgáljuk meg az állam tagként való 
megjelenésének közgazdasági vonatkozásait. A piacgazdaság tiszta modelljében va-
lamennyi termék és szolgáltatás önkéntesen cserél gazdát, vesz részt az áruforgalom-
ban.28 Egy ilyen rendszer klasszikus megállapítás szerint: a társadalom mozgósítható 
erőforrásaiból maximális eredményt sajtol ki kormányzati beavatkozás nélkül.29 Az, 
hogy ilyen szisztéma nem létezik ebben a formában, nem igényel külön bizonyítást. 
Véleményünk szerint az sem, hogy az állam (kormányzat) beavatkozhat a gazdaság 
működésébe, a kérdés annak a mértékét illeti, így egy széles skálája figyelhető meg az 
állami beavatkozásnak, ezzel pedig a gazdaság rendszerének minősítésére, leírására.

Az állam szerepe a gazdaságban többrétű. Klasszikus feladatai közé tartozik: a 
hatékonyság fokozása, ezáltal a verseny elősegítése, a külső gazdasági hatások csök-
kentése; a méltányosság elősegítése, azaz a jövedelmek újraelosztása; valamint a költ-
ségvetési és monetáris politika eszközeivel a makrogazdasági stabilitás fenntartása.30 
Más megfogalmazás szerint az állam funkciói: allokációs funkció (a magángazdaságtól 
történő erőforráselvonás olyan javak biztosításáért, amelyeket a piac nem, vagy nem 
elég hatékonyan biztosít. Redisztribúciós funkció (állami jövedelem újraelosztása, a 
közös kockázatvállalás befolyásoló tényező31), stabilizációs funkció, végül kiegészítőleg 
a szabályozási funkció (a piac működésének alapvető feltételeinek, jogintézményeinek 
biztosítása – szerződési szabadság, tulajdonosi jogok érvényesítése).32

Az állam a gazdaságra többféle módon kihathat, ennek egyik funkciója a köz-
feladatok ellátása. Ennek több jogi formája lehetséges, az egyik ezek közül, hogy 
gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet alapításával látja el ezt a feladatot az állam. 
A másik megfontolandó probléma, az állami tulajdon ténye. A közgazdaságtan külön 

27 A tanulmány nem érinti, és nem teszi a vizsgálat tárgyává a gazdasági társasági formában 
működő állami szerveket (például Magyar Nemzeti Bank Zrt., az állam központi bankja). 
A megállapításaink ezekre nem terjednek ki. A helyi önkormányzatra és az önkormányzati 
társulásokra véleményünk szerint megállapításaink alkalmazhatóak.

28 samuelsOn, Paul A. – nOrdHaus, William D.: Közgazdaságtan. KJK Kerszöv, Budapest, 
2002, 34. o.

29 samuelsOn, Paul A. – nOrdHaus, William D.: Közgazdaságtan. KJK Kerszöv, Budapest, 
2002, 34. o.

30 samuelsOn, Paul A. – nOrdHaus, William D.: Közgazdaságtan. KJK Kerszöv, Budapest, 
2002, 35. o.

31 simai Mihály: A világgazdaság a XXI. század forgatagában. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
2007, 62. o.

32 Pulay Gyula (szerk.): Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének 
globális gazdaságában. Állami Számvevőszék Kutató Intézete jelentés, Budapest, 2009, 67. 
o.
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vizsgálja a kérdést, hogy vajon az állami tulajdon megfelelő-e vagy sem, torzítja-e 
a piacot, mennyiben érvényesül a menedzsment uralom és az egyéni profitmaxi-
malizálás. Ezek olyan elvi kérdések, amelyekre gyakorlati példákat számos esetben 
találunk a magyar gazdaságtörténetben is. Az állami tulajdonlás mértéke a kérdés 
véleményünk szerint. Mennyiben lehet a közszolgáltatások ellátásában a profitma-
ximalizálást érvényre juttatni, milyen költségek mellett, milyen profit elérése mellett 
érdemes magánkézbe adni állami tulajdonosi pozíciókat? A privatizáció lezárása után 
született vagyontörvény (2007. évi CVI. tv.) egy új konstellációt állított fel, amelyben 
külön fejezet rendelkezik az államot megillető tagsági jogok kezeléséről. A gazdasági 
társaságok esetében a veszélyt nyilvánvalóan a puha költségvetési korlát alkalmazása 
jelenti. Ez a Kornai János világhírű magyar közgazdász tudós elméletére alapozva 
röviden és lényegében azt jelenti, hogy az állam beavatkozása a gazdaságba kritikus 
abban az esetben, amennyiben egy társaság megszűnése fenyeget, akkor az állam a 
költségvetés terhére különböző eszközökkel (fiskális, hitelezéshez kapcsolódó, vegyes 
megoldásokkal) segítséget nyújt, amellyel a társaság megmenekül és végül nem szűnik 
meg. Ez arra a helyzetre utalt, amikor egy állami vállalat képes volt tartós veszteség 
ellenére életben maradni, mert az állam újra és újra segítséget nyújtott számára. Meg 
kell jegyezni, hogy Kornai János nem egyetlen kimentés kapcsán alkalmazta ezt a 
fogalmat, hanem akkor, amikor visszatérő gyakorlat lesz ez, és a gazdasági vezetők 
eleve arra számítanak, hogy veszteség ellenére kimentik őket. Ez a fajta mechanizmus, 
hogy az állami, központi költségvetés terhére ilyen mentőakciók hajthatók végre, 
háttérbe szoríthatja azt a fajta szemléletet, hogy a társaság megmentésén és a rentá-
bilis gazdasági modell szerint működjön.33 Ilyen figyelhető meg bankok kimentése 
esetében a 2008-as pénzügyi válság kirobbanásakor, valamint a Postabank-botrány is 
ilyen módon lett eredendően kezelve, vagy az utóbbi időben több állami mentőakció 
esetén is előtérbe került ez a probléma.

A puha költségvetési korlát problematikája továbbvisz minket egy másik gondolat-
körhöz, amely összefoglalóan az állam (mint jogalkotó) szerepét vizsgálja a gazdasági 
társaságok körében. Az állami jogalkotás természetszerűleg többfajta garanciát nyújt 
a társaságok számára, amely az alkotmányos keretek között a szabadpiaci verseny 
biztosításához, a vállalkozás szabadságához kapcsolódnak, de megfigyelhet a jogál-
lamiság követelménye is ezek mögött. Ezek mind hozzátartoznak az állam alapvető 
feladataihoz.

A vállalkozás és társulás szabadságából34 levezethetően tárgyi – alanyi – tartalmi 
korlátok természetszerűleg szabályozást nyernek. Ilyennek tekinthető, hogy mely 
tevékenység, mely feltételekkel végezhető gazdasági társasági formában, milyen 

33 Összefoglalóan lásd: kornai János – Maskin Eric – Roland Gerard: A puha költségvetési 
korlát, I-II. Közgazdasági Szemle, 2004/7-8. sz., 608-624. o. és 2004/9. sz., 777-809. o.

34 Alaptörvény M cikk, 1949. évi XX. törvény 9. § (2) bekezdés. Részletesen lásd: PaPP Tekla 
(szerk.): Társasági jog. Lectum Kiadó, Szeged, 2011, 27-31. o.
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gazdasági társasági formák alapíthatók, és milyen módon, így magától értetődő az is, 
hogy az állami jogalkotás megalkotja a kötelező cégbejegyzés, a törvényes működés 
garanciáit és a megszűnési eljárásokat is.

Az ilyen szabályokat tartalmazó törvények rendszerint meg is jelölik ezeket az érté-
keket. Példának okáért a Ctv.35 preambuluma szerint ilyen érték és érdek: a vállalkozók 
alkotmányos jogai, a gazdasági forgalom biztonsága, a hitelezői érdekek, közérdek 
védelme. A korábbi társasági törvény is a magyar piacgazdaság további erősödését, 
a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének fejlődését, tisztességes verseny 
elősegítése, a hitelezők méltányos érdekeit és a közérdeket jelölte meg a szabályok 
megalkotásának indokaként. A Cstv. csődeljárásban, a hitelezőkkel való egyezségkö-
téssel történő rendezése, a fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek felszámolás útján 
való megszüntetése és a hitelezői érdekek védelme érdekét jelölte meg célul. Ezek 
a szabályok jelentik a mögöttes tartalmát a gazdasági szabályozás kialakításának.36

Véleményünk szerint nem jelentik azt, hogy az állam a gazdasági szereplők életét, 
működését alkotmányellenesen, hátrányosan befolyásolná, hanem a védendő értékek 
mentén kialakít egy szabályrendszert a piacgazdaság megfelelő működéshez. Mégis 
időről időre felmerül olyan befolyás, amely felveti annak kérdését, hogy az állam köz-
vetlen beavatkozásának lehetősége megváltoztatja az általános szabályokat, és speciális 
rendelkezéseket enged alkalmazni. Ilyennek tekinthető a stratégiailag kiemelt jelentőségű 
gazdálkodó szervetek sajátos csőd és felszámolási szabályai, a versenyjogi szabályok 
között a nemzetstratégiai jelentőségű vállalatokra irányadó versenyjogi kedvezmény.

1.3. Stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek a fizetésképtelenségi eljárásokban

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek cső-
deljárásának és felszámolásának különleges szabályairól és az azzal összefüggő tör-
vénymódosításokról szóló 2011. évi CXV. törvény hatálybalépése után, a csődtörvény 
rendelkezései kiegészültek a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetekre 
vonatkozó alcímmel. Az új fejezet szabályai alapján a stratégiailag kiemelt jelentőségűnek 
minősített gazdálkodó szervezetek csődeljárási és felszámolási eljárási szabályai eltérőek.

A Cstv. két szempontot vesz figyelembe. Egyrészt a társaság feladatát, tevékenységét, 
valamint a szervezet helyzetét vizsgálja. A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó 
szervezet összefoglalóan olyan gazdálkodó szervezet lehet, amely vagy közszolgálta-
tást lát el, vagy kiemelt projektet valósít meg, vagy országos közfeladatot lát el, végül 
az utolsó absztrakt kategória: az állam a rentábilis működéséhez hozzájárult, vagy 
egyéb szempontból kiemelt jelentőségű tevékenységet végez.37 A részletszabályokat a 

35 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról.
36 A Ptk. a társasági jogi szabályok tekintetében ilyen speciális értéket, érdeket nem jelölt meg 

külön.
37 A részletes minősítéshez lásd Cstv. 65. §
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359/2011. (XII. 30.) Kormány rendelet határozza meg. Amennyiben a kormány egy 
gazdálkodó szervezetet a fentiek alapján stratégiailag kiemelt jelentőségűnek minősít, 
akkor eltérő szabályok vonatkoznak rá, amelyek érintik: a felszámoló személyét (ez 
kizárólagosan állami tulajdonban álló nonprofit gazdasági társaság),38 ideiglenes va-
gyonfelügyelő kirendelését, az összeférhetetlenségi és kizáró okokat, a csődeljárásban 
a fizetési haladék meghosszabbítását, a hitelezői igénybejelentést, a csődtárgyalást, 
felszámolási zárómérleget, értékesítési pályázati feltételeket. Továbbá eltérő szabály 
vonatkozik azokra, akik nemzetbiztonsági védelem alá esnek, vagy kiemelt közszolgál-
tatást látnak el. A Kormány csak akkor minősítheti ilyennek a szervezetet, amennyiben 
a veszteséges gazdálkodást eredményező okok miatt a vagyonhiány előreláthatólag 
nem szüntethető meg, a veszteségek halmozódása nem állítható meg, a gazdálkodó 
szervezet megmentési célú tulajdonosi vagy állami támogatásban nem részesíthető, 
de tevékenysége folyamatosságának és folytatásának érdekében közérdek fűződik a 
gazdálkodó szervezet vagyonának működő üzemként történő értékesítéséhez.39

Mindezek alapján megállapítható, hogy a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó 
szervezetekre vonatkozó eltérő szabályok két külön esetkört szabályoznak, valamint 
ezek során is két konjunktív feltételnek kell megfelelniük. A tanulmány lezárásának 
időpontjáig több mint 90 társaságot minősítettek ilyennek, volt példa arra is, amikor 
utóbb megszüntetésre került ez a minősítést.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a speciális szabályok nem tömeges mér-
tékben érvényesülnek, az előkészítés kapcsán látható, hogy a stratégiailag kiemelt 
jelentőségű gazdálkodó szervezet nem egy automatikusan induló eljárás. Felvethető 
ugyanakkor annak kérdése, hogy a köztulajdoni minősítés és a stratégiailag kiemelt 
jelentőségű gazdálkodó szervezet megfeleltethető-e egymásnak. Nyilvánvalóan nem 
minden köztulajdonban lévő gazdasági társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű, 
ugyanakkor elgondolkodtató és megfontolandó a hatékonyság növelése érdekében a 
köztulajdonban lévő gazdasági társaságok sajátos rezsimben történő megszüntetése.

2. A felelősségáttörés és a felelősségátvitel szabályainak alkalmazása

A gazdasági társaság működése során többféle érdekartikuláció ütközik, melyek jogi 
konzekvenciát le kell vonnia a jogrendszernek. A társasági jogban fokozott kiegyen-
lítési igény jelentkezett a hitelezők oldaláról az olyan kielégítetlen tartozások kapcsán, 
amelyek keletkezésében jelentékeny részt játszott az, hogy vagy a tag(ok), vagy az 
ügyvezetés visszaélésszerű magatartást tanúsítottak. Kiindulópontként azt is meg kell 
állapítani, hogy a társasági jog ezekre különböző megoldásokat nyújthat, melynek 
egyik eszköze az, ha a jogalkotó a hitelezők ki nem elégített tartozásainak megtéríté-
sére felelősségi (vagy helytállási) normákat szabályoz. A tanulmánynak nem célja az 

38 Cstv. 66. § (2) bekezdés
39 Cstv. 68. § (2) bekezdés
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átfogó bemutatása a vezető tisztségviselő felelősségének, hiszen ez monografikus és 
több tanulmányban behatóan tárgyalt kérdéskör.40 A célunk az összefüggésrendszer 
bemutatása és az ebből eredő problémák megfogalmazása.

2.1. A vezető tisztségviselő felelősségének fokozása, mint eszköz

A vezető tisztségviselő felelősségét több törvényi tényállás szabályozza, melyeket 
különböző szempont szerint lehet csoportosítani, nézetünk szerint dogmatikailag 
konzekvens, ha a gazdasági társaság egzisztálást tekintjük viszonyítási pontnak. Ezek 
alapján megkülönböztethetjük a társaság bejegyzése előtt, a működés alatti és a megszű-
néssel kapcsolatos felelősségi tényállásokat. A tanulmány fókusza az utolsó szakaszra 
irányul, de érintenünk kell röviden az egzisztálás során fennálló felelősségi szabályo-
kat. További a témához kapcsolódó viszonyítási kérdés, hogy a vezető tisztségviselő 
harmadik személyekkel szemben, vagy a társasággal szemben tartozik felelősséggel.

A vezető tisztségviselők felelősségét két további szempont befolyásolja. Az egyik: 
milyen jogviszonyban látja el az ügyvezetési tevékenységet, mely érdemi elhatárolást 
a felelősség szempontjából nem jelent.41 A másik ilyen szempont, hogy a felelősségi 
tényállások az egyszemélyi felelősséget modellezik, azaz jogrendszerünk nem sza-
bályozza speciálisan azt a helyzetet, ha több ügyvezető van és azt sem, amennyiben 
testületi ügyvezetést működtet a gazdasági társaság.42 Ezekben az esetekben a Ptk. 

40 Török Tamás: Felelősség a társasági jogban. HVG – Orac, Budapest, 2015, Török Tamás: A 
2006-os Gt., a Ptk., valamint a Cstv., a Ctv. vezető tisztségviselő hitelezőkkel szembeni fele-
lősségére vonatkozó szabályainak kapcsolata. In: Gazdaság és Jog, 2016/11-12. sz., 13-20. o., 
barTa Judit: A gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének felelősségi rendszere és a vezetői 
felelősségbiztosítás. In: Homicskó Árpád Olivér, Szuchy Róbert (szerk.), Studia in hono-
rem Péter Miskolczi-Bodnár: 60., Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar, 2017, 25-37. o., mOHai Máté: A vezető tisztségviselők felelősségének 
hitelezővédelmi aspektusairól. In: Gazdaság és Jog, 2016/1. sz., 8-14. o., nOcHTa Tibor: A 
vezető tisztségviselők magánjogi felelősségének mércéjéről és irányairól az új Ptk. alapján. In: 
Gazdaság és Jog, 2013/6. sz., 3-8. o., szalóki Szilvia: A korlátozott tagi felelősség áttörésé-
nek gyakorlata I. In: Céghírnök, 2012/10. sz., 10-12. o., szalóki Szilvia: A korlátozott tagi 
felelősség áttörésének gyakorlata II. In: Céghírnök, 2012/11. sz., 7-8. o., barTa Judit-uJVá-
riné Antal Edit: A „Janus-arcú” gazdasági társasági vezető tisztségviselői jogviszony (egyes 
jogkérdések). In: Gazdaság és Jog, 2016/4. sz., 3-8. o., kisFalUdi András: A jogi személy 
vezető tisztségviselőinek felelőssége az új Polgári Törvénykönyvben. In: Csehi Zoltán – Kol-
tay András – Landi Balázs – Pogácsás Anett (szerk.), (L)ex Cathedra et Praxis, Ünnepi kötet 
Lábady Tamás 70. születésnapja alkalmából, Budapest, Pázmány Press, 2014, 307-337. o.

41 ÍH 2012. 175.
42 A felelősségi szabályok kialakulásának kiváló összefoglalása: csöndes Mónika: A Polgári 

Törvénykönyv kárfelelősségi rendszerének alakulása a kodifikációs folyamat során. In: 
Vékás Lajos (szerk.): Fejezetek a Polgári Törvénykönyv keletkezéstörténetéből Magyar 
Közlönykiadó, Budapest, 2018, 189-281. o., 268-271. o.
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általános felelősségi szabályait kell alkalmazni, mely során mérlegelni kell az ügyvezetésre 
vonatkozó – társasági szerződésben és az alapszabályban található – rendelkezéseket, 
így eldönthető, hogy különböző döntési jogkör esetében kit terhel felelősség. Utóbbi 
abban az esetben irányadó, amennyiben különböző ügyvezetési feladatokat külön 
vezető tisztségviselőhöz rendel a társasági szerződést. Az előbbi hiányában a vezető 
tisztségviselők felelőssége – ahogy több szabály esetén a Ptk. külön is kimondja – 
egyetemleges lesz, és a Ptk. 6:524. §, a többek közös károkozására irányadó szabályok 
irányadók. A testületi ügyvezetés esetén – a korábbi társasági törvény szabályát nem 
tartalmazza a Ptk. –, így a Ptk. 6:152. § alapján csak a társasági szerződés korlátozhatja 
vagy zárhatja ki a felelősséget arra az esetre, ha testületi ügyvezetés esetén a testület 
tagja nem vesz részt a döntéshozatalban, vagy nem szavaz. A köztulajdonban lévő 
gazdasági társaságok esetében ez nem elsőrendű probléma, hiszen főszabály szerint 
egyszemélyi ügyvezetéssel működnek.

Röviden ki kell térjünk a társaság működése alatti felelősségre is, melynek jelen-
tősége lehet a társaság megszűnési szakaszában is. A jogerős bejegyzést követően a 
vezető tisztségviselő felelősségének meghatározó ismérve a betudás elve, azaz a vezető 
tisztségviselő jogcselekményei főszabály szerint a gazdasági társaságnak tudhatók be. 
A vezető tisztségviselő, mint törvényes képviselő szerződéses jogviszonyban áll a 
gazdasági társasággal, ezért az ügyvezetési tevékenysége során a gazdasági társaság-
nak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai 
szerint felel.43 A vezető tisztségviselő felelőssége elsődleges, szubjektív jogalapú és 
rendes fokozatú. Az ügyvezetési tevékenység, mint gondossági kötelem megítélése 
töretlen a bírói gyakorlatban és egyre erősödik a business judgement rule körébe tar-
tozó megítélés. Ez azt jelenti, hogy önmagában a káros gazdasági eredmény, további 
tényállási elem hiányában nem alapozta és nem alapozza meg a vezető tisztségviselő 
felelősségét.44 Más megfogalmazás szerint a sikeres üzleti tevékenység feltétele a bírói 
úton nem kontrollált gazdasági döntési mozgástér.45  Az eddigi bírói gyakorlat ezekben 
az esetekben nem a káros gazdasági eredményt, hanem a szerződéskötés körülményeit 
vizsgálta.46 A mentesülési szabályok között eltérés van akkor, ha a vezető tisztségviselő 
tevékenységét munkaviszonyban látja el. A speciális szabályok itt pontosítják például 
az Mt. esetében azt, hogy a károkozás idején előre nem látható károkat nem kell 

43 Ptk. 6:142. §
44 A business judgement rule Németországban (§ 93. AktG) törvényileg szabályozott, 

hazánkban a bírói gyakorlatban érhető tetten az alkalmazása. A kérdés részletes kibontását 
lásd: cseH Tamás: A vezető tisztségviselő döntési felelőssége és az üzleti kockázat. In: 
Gazdaság és Jog, 2012/9. sz., 3-8. o.

45 Julius arden: Haftung der Geschäftsleiter und Aufsichtsratmitglieder bei unklarer Recht-
slage Mohr Siebeck, Tübingen, 2018, 31. o.

46 Például: BH 2004. 372., BDT 2004. 959., BDT 2012. 3285. Továbbá ami nem esik a busi-
ness judgement rule körébe: BH 2011. 288.
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megtéríteni. Lehetőség van ugyanakkor arra, hogy a vezető tisztségviselő kérelmére a 
társaság legfőbb szerve a beszámoló elfogadásával egyidejűleg megállapítsa azt, hogy 
az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége a társaság számára megfelelő 
volt (felmentvény). A felmentvény megadása után a társaság a vezető tisztségviselő 
ellen csak akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott 
kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy 
adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak. 

A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenysége során harmadik személynek 
okozott károkért a társaság áll helyt, a betudás elve alapján. A gyakorlatban komoly 
gondot okozott annak megállapítása, hogy a vezető tisztségviselő mely esetekben 
felel közvetlenül harmadik személyekkel szemben, azaz mely esetekben van lehetőség 
a betudás elvének az áttörésére, azaz felelősség-áttörésre.47 A Ptk. alapján a vezető 
tisztségviselő a jogi személlyel egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta, 
azaz a szándékos károkozás folytán nem a jogi személy, hanem a vezető tisztségviselő 
(károkozó) és a jogi személy egyetemlegesen áll helyt.48 Ez a felelősség elsődleges, 
szubjektív jogalapú, enyhe fokozatú és deliktuális típusú. A felelősségáttörési kérdé-
seket alább külön alpontban tárgyaljuk.

A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a Ptk. az általános sza-
bályokat tartalmazza. Ahhoz, hogy a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnjön 
szükséges valamely, jogszabályban meghatározott ok, ezen túlmenően a vagyoni vi-
szonyok lezárása és az, hogy a gazdasági társaság törlésre kerüljön a cégjegyzékből. A 
Ptk. a vezető tisztségviselő esetében is korrekciós szabályként felelősségi tényállásokat 
állapít meg azokra az esetekre, ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, és 
a hitelezőknek kielégítetlen követelésük maradt. A hitelezők ezen követelésük erejéig 
kártérítési igényt érvényesíthetnek a társaság vezető tisztségviselőivel szemben, ha 
a vezető tisztségviselő a társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta 
után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Az általános, generális Ptk.-beli 
szabályon túlmenően az egyes megszűnési eljárások speciális rendelkezései alapján 
lehet ezeket az igényeket érvényesíteni. Összefoglalóan ezekben az eljárásokban a 
társasági jog Ptk.-beli szabályaihoz képest eltérő: az alanyi kategória, akit a felelősség 
terhel és eltérőek a bizonyítási szabályok, továbbá sajátos, hogy a felelősség alapjául 
szolgáló magatartásra a speciális jogszabályok a bírói gyakorlatban felmerült eseteket 
is kodifikálták.49 A speciális tényállásokat a felszámolási eljárás kapcsán a Cstv., a 
kényszer-törlési eljárással összefüggésben pedig a Ctv. tartalmazza. A jogirodalomban 
vitatott volt a Ptk. és az eljárásjogi szabályok viszonya: a 2017. évi XLIX. törvény 
módosította a Ctv.-t és a Cstv.-t is, így egyértelművé vált, hogy a Ptk. nem önálló 
felelősségi alakzatot rögzít, hanem azok az egyes megszűnési eljárások során érvé-

47 Elvi bírói döntés: EBD 2014. G. 3.
48 Ptk. 3:24. § (2) bekezdés
49 Lásd Cstv. 33/A. § környezeti károkra vonatkozó fordulat.
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nyesülnek, a speciális jogszabály szerinti tartalommal. A hatályos jogszabályok szerint 
a gazdasági társaság három, különböző eljárás során zárhatja le vagyoni viszonyait: 
felszámolási eljárás, kényszer-törlési eljárás és végelszámolás. Utóbbi esetben a vezető 
tisztségviselő felelőssége nem merülhet fel, mert nem maradnak kielégítetlen hitelezői 
követelések. A felszámolási eljárás során a vezető tisztségviselők felelősségére külön 
tényállás irányadó.50 A vezető tisztségviselő felelőssége abban az esetben állapítható 
meg, ha a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően a vezetői 
feladataikat nem a hitelezők érdekeinek figyelembevételével látták el, és ezzel okozati 
összefüggésben a gazdálkodó szervezet vagyona csökkent, vagy a hitelezők követe-
léseinek teljes mértékben történő kielégítése más okból meghiúsulhat. A tényállás 
alapján minden vezető tisztségviselő felelőssége megállapítható, akik felszámolás 
kezdő időpontját megelőző 3 évben ilyen tisztséget töltöttek be, továbbá azok te-
kintetében is, akik nem voltak vezető tisztségviselők, de a döntések meghozatalára 
ténylegesen meghatározó befolyást gyakoroltak.51 A Cstv. a tényállásban a „vezető” 
fogalmat alkalmazza, de ez a gazdasági társaságok esetében megegyezik a természetes 
személy vezető tisztségviselővel, amennyiben az ügyvezetést jogi személy látja el, a 
kijelölt természetes személy az előbbi kategória alapján vonható felelősségre, továbbá 
a cégvezető és a vezető állású munkavállaló is vezetőnek minősülhet.52 A Cstv. alap-
ján az az időpont, amelytől a felelősség fennáll: amikor a vezetők előre látták vagy 
az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható gondosság mellett látni kellett, hogy 
a gazdálkodó szervezet nem lesz képes esedékességkor kielégíteni a vele szemben 
fennálló követeléseket. A Kúria gyakorlata alapján: „a fizetésképtelenséggel fenyegető 
helyzetben az adós tartozásait likvid vagyon hiányában nem képes kifizetni (objektív 
feltétel) és erről a vezető tisztségviselő tudomást szerzett, vagy gondos eljárás esetén 
tudomást kellett volna szereznie (szubjektív feltétel).”53 A bírói gyakorlat alapján 
mulasztás is megalapozza a felelősséget. A fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet 
nem azt jelenti, hogy a gazdasági társaság a Cstv. alapján fizetésképtelen. A vezető 
tisztségviselő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a fizetésképtelenséggel 
fenyegető helyzet bekövetkeztét követően nem vállalt az adós pénzügyi helyzetéhez 
képest indokolatlan üzleti kockázatot, illetve az adott helyzetben az ilyen tisztséget 
betöltő személytől elvárható valamennyi intézkedést megtette a hitelezői vesztesé-
gek elkerülése, csökkentése, továbbá az adós gazdálkodó szervezet legfőbb szerve 

50 BDT 2012. 2619., BDT 2012. 2782., BDT 2016. 3499., BDT 2016. 3571., BH 2013. 222.
51 Cstv. 33/A. §
52 EBH 2011. 2326.
53 A Kúria Polgári Kollégiuma Joggyakorlat-elemző Csoport 2016.El.II.JGY.G.2. „A vezető 

tisztségviselők hitelezőkkel szembeni felelőssége” tárgykörben felállított joggyakorlat-el-
emző csoport összefoglaló véleménye a Kúria joggyakorlat-elemző csoportja által 2017. 
január 12-én A Kúria Polgári Kollégiuma által 2017. február 6-án elfogadott összefoglaló 
vélemény.
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(döntéshozó szerve) intézkedéseinek kezdeményezése érdekében. A Cstv. a felelősség 
megállapítása kapcsán vélelmek szabályozásával a bizonyítási terhet a vezető tisztség-
viselő terhére fordítja meg: amennyiben a felszámolás kezdő időpontját megelőzően 
neki felróhatóan nem vagy nem megfelelően tett eleget a gazdálkodó szervezet éves 
beszámolója (összevont (konszolidált) éves beszámolója) meghatározott letétbe he-
lyezési és közzétételi kötelezettségének, vagy nem teljesíti a felszámolási eljárás alatt 
a beszámoló-készítési, irat- és vagyonátadási, továbbá tájékoztatási kötelezettségét. 
Az igényérvényesítés a Cstv. felelősségi szabályai esetében kétlépcsős: a felszámolási 
eljárás alatt megállapítási, majd az előző keresetre alapozva a felszámolási eljárás jog-
erős lezárásáról hozott határozat Cégközlönyben való közzétételét követő 90 napos 
jogvesztő határidőn belül lehet marasztalási keresetet benyújtani. A marasztalási kereset 
jogalapja a megállapítási kereset alapján megállapított felelősség, és azon követelések 
megtérítésére lehet kötelezni a vezető tisztségviselőt, amelyet a felszámolási eljárás 
során nyilvántartásba vettek, de ott nem térültek meg. Az első lépcsőt a felszámoló 
és hitelező, a második lépcső alkalmazását bármely hitelező kérelmezheti, nem szük-
séges, hogy az kérelmezze, aki a megállapítási pert. A felelősségi alakzat mögöttes, 
szubjektív jogalapú, rendes, de emelt fokozatú (mert a Cstv. a Ptk.-val ellentétben 
nem az általában elvárható, hanem „az ilyen tisztséget betöltő” személytől elvárható 
gondosságot követel meg), deliktuális felelősségi alakzat.54

A másik, vagyoni viszonyokat lezáró eljárás, melyhez többletfelelősségi tényállás 
tartozik: a kényszertörlési eljárás. A kényszertörlési eljáráshoz kapcsolódóan a vezető 
tisztségviselő felelőssége megállapítható a kielégítetlen hitelezői követelések kielégítése 
kapcsán. Amennyiben a cégbíróság a gazdasági társaságot kényszertörlési eljárásban 
törölte a cégjegyzékből, a cég vezető tisztségviselője az okozott hátrány erejéig felel 
a kielégítetlenül maradt hitelezői követelésekért, ha a fizetésképtelenséggel fenyege-
tő helyzet bekövetkezését követően ügyvezetési feladatait nem a hitelezői érdekek 
figyelembe vételével látta el, és ezáltal a cég vagyona csökkent, illetve a hitelezők 
követeléseinek kielégítése meghiúsult.55 A Ctv. alapján több vezető tisztségviselő 
esetén felelősségük egyetemleges. A Ctv. kiterjeszti a felelősséget időbeli korlát 
nélkül a kényszertörlési eljárás előtt a cégjegyzékből törölt vezető tisztségviselőkre 
is, valamint a cég által megválasztott végelszámolóra, továbbá arra a személyre, aki 
a cég döntéseinek meghozatalára ténylegesen meghatározó befolyást gyakorolt. A 
fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezte – a Cstv.-hez hasonlóan –az 
az időpont, amelytől kezdve a cég vezető tisztségviselői előre látták vagy az ilyen 
tisztséget betöltő személytől elvárható gondosság mellett látniuk kellett, hogy a cég 
nem lesz képes esedékességkor kielégíteni a vele szemben fennálló követeléseket. A 

54 Megfontolandó, hogy a Ptk. felelősségi rezsimjében a vezető tisztségviselői tisztség mint 
mérce konzekvensen alkalmazható, mely az új Ptk. rendszerében további kutatásokat igé-
nyel, mely nem tárgya jelen tanulmánynak.

55 Ctv. 118/B. §
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Ctv. meghatározza a kimentés szabályait is: a vezető tisztségviselő mentesül a felelős-
ség alól, ha bizonyítja, hogy a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet nem a vezető 
tisztségviselői jogviszonya alatt vagy ügyvezetési tevékenysége miatt következett be, 
a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően pedig az adott 
helyzetben az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható valamennyi intézkedést 
megtette a hitelezői veszteségek elkerülése, csökkentése, továbbá a cég legfőbb szer-
ve intézkedéseinek kezdeményezése érdekében. A Ctv. 118/B. § (5)-(6) bekezdései 
a Cstv.-hez hasonlóan vélelmet állítanak fel, melyek alapján a vezető tisztségviselő 
nem vette figyelembe a hitelezői érdeket. Ezeknek a vélelmeknek a bizonyítás során 
van jelentősége, mert ezzel a vezető tisztségviselő hátrányára fordul meg a bizonyítási 
teher. A felelősség megállapítására irányuló eljárást az a hitelező kezdeményezheti, aki 
követelését a kényszertörlési eljárásban a szabályosan bejelentette és követelése jogerős 
és végrehajtható bírósági, hatósági határozaton, más végrehajtható okiraton alapul 
vagy nem vitatott vagy elismert, pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelés. Az 
eljárás megindítására a gazdasági társaság törlését elrendelő jogerős határozat Cégköz-
lönyben való közzétételét követő 90 napos jogvesztő határidőn belül van lehetőség. 
A felelősségi szabály mögöttes, szubjektív jogalapú, rendes, de emelt fokozatú (mert 
a Ctv. a Ptk.-val ellentétben nem az általában elvárható, hanem „az ilyen tisztséget 
betöltő” személytől elvárható gondosságot követel meg), deliktuális felelősségi alakzat.

2.2. Minden helyzetre megoldás?

A jogalkotó ezt az eszközt csak kellő körültekintés alapján vezetheti be, hiszen a 
társaság egyik lényegi elemét az elkülönült, önálló jogalanyiságot áttörő szabályok 
alkalmazásáról van szó. A társaságalapítás során a tagoknak, a társaság működése 
során az ügyvezetésnek és a tagoknak az üzleti kockázatvállalását blokkolhatják ezek 
a szabályok: így olyan felelősségi szabályokat kell alkotni, melyek visszaszorítják és 
reparálják a jogellenes magatartásokat, valamint nem csökkentik a kockázatvállalást 
vagy a társaságalapítást. A külföldi jogrendszerek megoldásai (Haftungsdurchgriff, 
piercing of  the corporate veil) után a magyar jogalkotó különböző tényállásokat alko-
tott ezen magatartások szankcionálásra. A magyar jogrendszerben a felelősségátvitel 
és a felelősség-áttörés különböző jogi tartalmat takar. Úgy gondoljuk, hogy ezek 
dogmatikai elhatárolása külön is szükséges, hiszen a szakirodalomban és gyakorlatban 
gyakran keverednek. 

A „felelősségátvitel” a magyar jogi terminológiában a fizetésképtelen gazdasági 
társaság kielégítetlen hitelezői igényeinek megtérítésére irányuló szabály (korábbi Gt. 
50. §). A jogalkotó által nem szabályozott, legproblémásabb területet az a helyzet 
jelentette, hogy mely esetekben kell a társaság elkülönült jogalanyiságával visszaélő 
tagoknak közvetlenül helytállni a hitelezőkkel szemben a gazdasági társaság műkö-
dése alatt, amikor még fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet sem áll fenn. Erre 
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a problémára a Szegedi Ítélőtábla 2/2008. (XII. 4.) évi kollégiumi véleményével 
módosított 1/2005. (VI. 17.) kollégiumi véleménye adott választ, mely megalkotta a 
„felelősségáttörési” doktrínát, melynek lényege az volt, hogy a tag ilyen magatartása 
(például bűncselekmény elkövetésére használták a gazdasági társaságot, vagy pira-
misjáték szervezésére) olyan kirívóan és súlyosan sérti a polgári jog rendeltetésszerű 
joggyakorlásának követelményét, hogy joggal való visszaélésnek minősül. Ebben az 
esetben megnyílt a lehetőség a közvetlen igényérvényesítésre a taggal szemben Az 
új Ptk. előtti jogirodalom és joggyakorlat a felelősségáttörést és a felelősségátvitelt 
elválasztotta egymástól. Előbbi a gazdasági társaság működése alatt elkövetett visz-
szaélésszerű magatartásokra, míg utóbbi a fizetésképtelenségi eljárás során jogutód 
nélkül megszűnt gazdasági társaság ügyvezetésére, tagjaira írt elő többletfelelősségi 
szabályt, amennyiben nem vették figyelembe a hitelezői érdekeket a társaság fizetés-
képtelenségét követően. Az új Ptk. szabályaiba beépítésre került a felelősségáttörési 
szabály56 és a jogalkotó felelősségátviteli szabályokat is rendszerszinten alkalmaz.

Nézetünk szerint a korábbi distinkció a megváltozott felelősségi szabályok alapján 
nem tartható fenn. A hatályos jogszabályok alapján az alábbi különbségtétel mellett 
határolható el a két fogalom. Felelősségáttörés áll fenn abban az esetben, ha vala-
mely többlettényállási elem alapján olyan személy felelőssége állapítható meg, aki e 
többlettényállás hiányában nem felelne. Ez a többlettényállási elem a Ptk. alapján a 
szándékosság, amely enyhe felelősséget eredményez, ezzel nem a főszabály szerinti 
felróható felelősség áll fenn, hanem a szándékosan eljáró tag enyhe felelőssége meg-
alapozza a helytállását (több személy esetében egyetemlegesen). Felelősségátvitel ezzel 
szemben az olyan tényállás (helytállási szabály), melyben többlettényállási elem nélkül, 
státuszváltozással (fizetésképtelenség, jogutód nélküli megszűnés) kapcsán kerül sor 
helytállásra. Utóbbi esetében a hitelezői érdekek figyelembevétele véleményünk szerint 
nem olyan többlettényállási elem, amely áttöri a felelősséget, hanem a már megszűnt 
jogalany ki nem elégített tartozásaiért, a felróhatóság keretében értékelt magatartás, 
amely a felelősség átvitelét eredményezi. Ugyanakkor az új Ptk. szabályai között a 
helytállás konzekvens használata egy további elhatárolást is dogmatikailag tisztáz. A 
felelősség-helytállás fogalmak konzekvens elválasztásával ugyanis nem felelősségalapú 
lesz több, a korábbi szabályozás által felelősségnek minősített alakzat. A bt. beltag-
jainak és a kkt. tagjainak helytállása is dogmatikailag helyesebb irányt követ, hiszen 
ezen objektív helytállási kötelezettségek – ahogy Miskolczi Bodnár Péter az egész jogi 
személyek könyv esetében elemzi57 – nem felelősségi alapú. Így a fenti fogalompáros 
mellett harmadikként a helytállás kategóriája is tovább rendszerezi ezeket a szabályokat.

56 Ptk. 3:2. §
57 MiskolCzi bOdnár Péter: Felelősség és helytállás Glossa Iuridica 2017/1-2. sz., 111-145. o.
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Összegzés

A fenti elemzések alapján az alábbi összegzést lehet megfogalmazni. A köztulajdonban 
lévő gazdasági társaságok esetében szükséges normatív szinten is a fogalmi tisztázás. 
A Taktv. -ben megalkotott fogalom mintaértékű lehet és a kapcsolódó jogszabályok 
számára is alkalmazható definíció. A felelősség tisztázása kapcsán neuralgikus pont 
a közszféra és a gazdasági társaság közötti kapcsolat. Ez a tulajdonosi joggyakorlás 
intézményben foglalhatjuk össze. A felelősség tisztázása szükséges vagy a társasági 
szerződésben, vagy a tulajdonosi joggyakorlás során. Ennek hiányában a Ptk. fele-
lősségi rezsimjét kell alkalmazni. A felelősségáttörési és átviteli szabályok fogalmi 
tisztázását a 2.2. pont tartalmazza, véleményünk szerint ennek a jogszabályi tisztázása 
is indokolt, mert dogmatikai szempontból a jelenlegi helyzetben nem konzekvens 
fogalomhasználat tévedéseket eredményez.

A megszűnési eljárásokkal kapcsolatos szabályok egységesítése véleményünk sze-
rint kiemelten indokolt. Az alapvető probléma, hogy a két felelősségi tényállás eltér a 
Ptk. felelősségi mércéjétől (ilyen tisztséget betöltő személy), amely koherenciazavart 
eredményez a Ptk. felelősségi rendszere és a megszűnési eljárások kapcsán. Indokolt 
véleményünk szerint a Ptk.-hoz igazítani a felelősségi szabályokat, vagy a Cstv. és a 
Ctv. szabályát – mely a korábbi Gt. általános szabálya is volt – újra bevezetni a Ptk. 
felelősségi rendszerében. Különösen szembetűnő a probléma akkor, ha a szándé-
kosság helyét keressük a felelősség dogmatikai rendszerében. A hatályos jogszabályi 
környezet egyszerre tartalmazza a rendes, felróhatósági felelősséget (szerződésszegés 
és deliktuális alakzatként egyaránt), az „emelt” fokozatú a vezető tisztségviselői tiszt-
séghez kötődő felelősséget és a szándékosság kategóriáját. Úgy gondoljuk, hogy ezek 
közötti összhang megteremtése kiemelt probléma.58 Tekintettel a kényszer-törlési és 
a felszámolási eljárás felelősségi funkcióinak azonosságra üdvözlendő az a jogalkotói 
gyakorlat, amely vélelmekkel oldja meg a bizonyítási kérdéseket. Ugyanakkor a két 
eljárás funkcióinak hasonlóságára indokolt lenne a felelősség alanyait érintő kör (ár-
nyékvezető, a vezetői jogviszony megszűnésének releváns időpontja) egységesítése is

A tanulmány végső konklúziójához meg kell jegyezzük azt is, hogy a felelősség, a 
vezető tisztségviselői felelősség fokozása, kiterjesztése és alkalmazása nem hatékony 
eszköz és nem lehet az egyetlen válasz a vállalati visszaélésekre, továbbá a fizetés-
képtelenségi helyzetekre. A jogalkotónak meg kell találnia azt az egyensúlyi helyzetet, 
amellyel még nem korlátozza az üzleti kockázatvállalást, piacgazdasági működést, de 
hatékony választ ad a csalárd magatartásokra.

58 A felelősség különböző mércéire lásd: auer Ádám: Felelősség a gazdasági társaság eg-
zisztálása alatt – Hiányzó tényállás vagy fortélyos bírói gyakorlat? In: Mezei Péter (szerk.): 
Természeti és ipari katasztrófák, Jogi aspektusok a 2010-es ajkai vörösiszap-katasztrófa 
fényében. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2012, 9-17. o.
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Barta Judit1

A bérgArAnciA AlApból kifizEtEtt támogAtás 
AdóssAl szEmbEni igényérvényEsítésE során 
felmerült gyAkorlAti problémák

Kulcsszavak: Nemzeti Foglalkoztatási Alap, Bérgarancia Alap, felszámolási eljárás

Bevezető

„A csődtörvény 1992. január 1. napján történő hatálybalépésével megszűnt a felszámolási 
eljárás hatálya alá kerülő gazdálkodó szervezetek bérkifizetésével kapcsolatos, a […] 
állami garanciavállalás. Ugyanakkor a fizetésképtelenné váló gazdálkodó szervezetek 
nagy száma és azok vagyoni helyzete miatt szükségessé vált az állami beavatkozás a 
munkaerőpiacon keletkezett feszültségek feloldására. Ez a helyzet indukálta tehát egy 
olyan rendszer kiépítését, illetve intézmény bevezetését, mely a munkabér megfizetését 
hivatott biztosítani. A megoldás egy önálló, elkülönített állami alap létrehozásában 
realizálódott. [...] az országgyűlés a Bérgarancia alapról szóló 1994. évi LXVI. tör-
vényben fektette le, amely jogszabály 1994. november 2. napján került kihirdetésre.”2

A törvény az elmúlt 14 év alatt több érdemi, előremutató módosítást élt meg, 
azonban, a szakirodalmi források és gyakorlati tapasztalatok alapján, még mindig 
lehet azon csiszolni.3

1 Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Civilisz-
tikai Tudományok Intézete, Kereskedelmi Jogi Intézeti Tanszék.

2 ember Alex: A munkavállalók törvényes érdekeinek védelme a munkáltató fizetésképtel-
ensége esetén, a Bérgarancia Alap. In: Jog, állam, politika. Jog- és politikatudományi 
folyóirat, elektronikus periodika, Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtu-
dományi Karának referált tudományos kiadványa, 2016/1. sz.,

 http://epa.oszk.hu/03000/03010/00001/pdf/EPA03010_jap_2016-01_021-043.pdf
3 Lásd ember Alex: 11. alcím: Kérdések és anomáliák. A munkavállalók törvényes érde-

keinek védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén, a Bérgarancia Alap. In: Jog, ál-
lam, politika. Jog- és politikatudományi folyóirat, elektronikus periodika, Széchenyi István 
Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának referált tudományos kiadványa, 
2016/1. sz.

 http://epa.oszk.hu/03000/03010/00001/pdf/EPA03010_jap_2016-01_021-043.pdf
 Dr. PruGberGer Tamás – Dr. Csák Csilla – dr. TóTH Hilda: A bérgarancia-alap működése 

Magyarországon és az Európai Unióban I. In: Európai Tükör, 2002/4. sz., 79-91. o.
 Dr. PruGberGer Tamás – Dr. Csák Csilla – dr. TóTH Hilda: A bérgarancia-alap működése 
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A jelen rövid tanulmány a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosz-
tály Alapkezelő Osztálya egyik ügyintézőjével készített riport alapján4 kíván néhány 
jobbító szándékú módosítási javaslatokat tenni, a hatósági jogalkalmazás szemszö-
géből vizsgálva nem csak a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvényt (a 
továbbiakban: Btv.), hanem annak összhangját is a csődeljárásról és a felszámolási 
eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvénnyel (a továbbiakban: Cstv.).

1. A Btv. érintett szabályai

A Btv. 1. § (1) bekezdés alapján a bérgarancia-eljárás keretében a felszámolás vagy 
kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetnek a munkavállalóval szemben 
fennálló kiegyenlíthetetlen bértartozásából, részére meg nem fizetett szolgáltatási 
díjból a Btv. által meghatározott összeg előlegezhető meg. A bérgarancia támogatást 
a Btv. 1. § (1) bekezdés b) pont szerinti, felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet 
veheti igénybe. A támogatás a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből (a 
továbbiakban: Alap) kerül kifizetésre.

A felszámoló köteles a támogatás iránti kérelmet előterjeszteni, ha a magyarországi 
munkavégzési hellyel rendelkező munkavállalókkal szemben fennálló bértartozást a 
felszámolás során a felszámolási költségek fedezetét jelentő bevételek hiánya miatt 
a bérfizetési napon nem tudja kielégíteni, a Btv. meghatároz fakultatív eseteket is. A 
kérelem benyújtása nincs határidőhöz kötve. 

A kérelmet elektronikusan, az állami foglalkoztatási szervhez kell benyújtani, a Btv. 
által meghatározott tartalommal és mellékletekkel. Az állami foglalkoztatási szerv a 
támogatásról a kérelem benyújtását követő 10 napon belül dönt.5 Az állami foglalkoztatási 
szerv köteles a támogatást megállapítani, ha a gazdálkodó szervezet által benyújtott 
kérelem a Btv. -ben foglaltaknak megfelel,6 fellebbezésnek nincs helye. A támogatás 
nyújtása esetén az állami foglalkoztatási szerv a kérelem átvételétől számított 15 

Magyarországon és az Európai Unióban II. In: Európai Tükör, 2002/5. sz., 77-91. o.
 HOresnyi Julianna Csilla: Bérgarancia. A magyar szabályozás és annak gyakorlata. A doktori 

értekezés tézisei. Hivatkozza: BÉRGARANCIA infojegyzet, 2013/35. 2013. október 5.
 http://www.parlament.hu/documents/10181/59569/Infojegyzet_2013_35_bergarancia.

pdf/0cc853dc-7f01-410f-9c59-e4737ce6361c
 WaGner Ildikó veti fel „A munkáltatói és munkavállalói fizetésképtelenség összefüggései” 

c. tanulmányában. In: THEMIS 2007. december, 112-128. o.
 https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/34447/Themis_2007_dec_Wagner_

Ildiko_p_112-128.pdf?sequence=1&isAllowed=y
4 Köszönet a tanulmány alapját képező riport elkészítésében való támogatásért a B-A-Z 

Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Alapkezelő Osztálya Főosztályvezető-
jének és az abban való közreműködésért az érintett ügyintézőnek.

5 Btv. 4. § (3) bekezdés
6 Btv. 2/B. §
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napon belül intézkedik az Alap bérgarancia alaprészéből a munkabér kifizetéséről a 
munkavállaló részére,7 a támogatás közvetlenül a munkavállalónak kerül kifizetésre.

A támogatás összegét az adósnak vissza kell fizetnie, a támogatás tehát kvázi 
hitelt jelent az Alap részéről. A visszafizetés az adós vagyonából történik és arról a 
felszámolónak kell gondoskodnia, a Btv. által meghatározottak szerint.

2. A támogatás visszafizetése

A támogatás visszafizetése a támogatásról szóló határozat véglegessé válását követő8 70. napon, 
illetve, ha a felszámolási zárómérleg benyújtására a 70. napot megelőzően kerül sor, a felszámolási 
zárómérleg benyújtásának napját megelőző napon válik esedékessé. E rendelkezés 
alkalmazása szempontjából a felszámolási mérleg benyújtásának napján a zárómérleg 
postára adásának vagy a bírósághoz történő beadásának napját kell érteni.9

Általános gyakorlati tapasztalat, hogy a felszámolók az Alapot illető követelés 
visszafizetésére nem törekszenek,10 a Btv. -ben meghatározott 70 napos határidőt nem 

7 Btv. 5. § (2) bekezdés
8 A határozatot a kérelem benyújtását követő 10 napon belül meg kel hozni (kivéve a hi-

ánypótlás esetét) és az ellen nincs helye fellebbezésnek. Az viszont bizonytalan, hogy a 
felszámoló a felszámolás elrendeléséhez képest, mikor nyújtja be az igénylési kérelmet. 
Gyakori, hogy a felszámoló nem kapja meg időben az adós iratait (munkaszerződések, 
bérkartonok), és nincsenek információi a munkavállalókat illetően, így hosszabb idő telik 
el, mire fel tudja mérni a munkavállalói követeléseket. Előfordul, hogy a táppénzen, vagy 
GYED-en lévő munkavállaló jelentkezik igényével, így szerez tudomást a felszámoló a 
munkavállalói követelésről. A felszámolónak a kifizetéshez a kérelemmel együtt a munka-
vállaló pénzforgalmi számlaszámát, vagy postázási címét is közölnie kell. Emiatt fordulhat 
elő, hogy a felszámolás már a zárómérleg benyújtása körül jár.

9 Btv. 9. § (1) bekezdés
10 Kúria 2331/2011. számú gazdasági elvi határozata:
 A felszámoló kártérítési felelősséggel tartozik a felszámolási költségek – Bérgarancia Alap-

ból nyújtott támogatás – esedékességekor történő kielégítésének elmulasztása miatt, ha 
annak akárcsak részbeni megfizetésére az adós – a felszámolás alatt – pénzeszközzel ren-
delkezett, de azt a felszámoló nem az esedékes felszámolási költség kifizetésére fordította.

 A felszámoló az általa igényelt 155.703.826 Ft. támogatást megkapta, az adós munkaválla-
lói részére kifizette. 

 A felszámolás alatt 2003. augusztus 22-én a felszámoló újra indította a termelést, melyet 
2003. december 19-én leállított. Az adós később egyezséget kötött a hitelezőivel, azonban 
a támogatás összegét nem fizette vissza, majd újból felszámolás alá került.

 Az eljáró bíróságok a jogellenesség tekintetében a Btv. és a Cstv. rendelkezéseit vizsgálva 
megállapították, hogy a Btv. 9. §-a értelmében a felszámoló kötelessége lett volna a támo-
gatás visszafizetése, s nem volt mérlegelési lehetősége arra nézve, hogy visszafizeti-e a 
támogatást vagy a termelést folytatja.

 A felszámolási időszakra vonatkozó éves beszámoló fordulónapján az adós 1.762.217.000 
Ft. értékű eszközzel, ebből 10.431.000 Ft. pénzeszközzel rendelkezett. Az adósnak a fel-
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tartják be, nincsenek arra figyelemmel, semmilyen jelzéssel nem élnek az esedékesség 
lejáratakor. Az Alapot képviselő hatóságnak kell a felszámolót felhívnia a teljesítésre,11 
vagy kifogással élnie a felszámolóval szemben a Cstv. 51. § (1) bekezdés alapján, ami 
időveszteséget és energiaveszteséget is jelent, ha a pl. a kifizetésre azért nem kerül 
sor, mert nincs pénzeszköz.

Célszerű lenne a Btv. -be beilleszteni, hogy az esedékességkor a felszámolónak 
írásban (akár ügyfélkapun keresztül elektronikus úton) kötelező nyilatkoznia az illetékes 
hatóság felé, hogy sor kerül-e visszafizetésre, ha nem, miért nem.

3. Az Alapot illető követelés kielégítési pozíciója

A Cstv. 57. § (1) bekezdés szerint a gazdálkodó szervezetnek a felszámolás körébe 
tartozó vagyonából a tartozásokat a következő sorrend figyelembevételével kell 
kielégíteni:

a) alpont, azaz a kielégítési sorrendben az első kategóriába tartoznak a felszámolás 
57. § (2) bekezdésében felsorolt költségei, az ún. felszámolási költségek. Az 57. § 
(2) bekezdés a d) alpontban említi az adóst terhelő, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
bérgarancia alaprészéből kapott támogatás összegét.

A Cstv. 58. § (1) bekezdése szerint, az 57. § (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt 
követeléseket esedékességükkor kell kielégíteni. 

A Btv. említett szabálya szerint, az Alapot illető, visszafizetendő támogatás ösz-
szege a támogatásról szóló határozat véglegessé válásától számított 70. napon, vagy 
a zárómérleg benyújtását megelőző napon válik esedékessé. 

számolás alatt 1.110.587.000 Ft. értékesítésből eredő nettó árbevétele keletkezett, a bevé-
telek és költségek kimutatása szerint 1.432.477.825,91 Ft. kiadás mellett 1.437.196. 077,36 
Ft. bevételt realizált. Ebből alappal vonható le az a következtetés, hogy a támogatás visz-
szafizetésére – annak esedékességét követően – az adósnak volt pénzügyi fedezete, melyet 
azonban az alperes – saját előadása szerint is – az adós gazdasági tevékenységének fenn-
tartására fordított.

 Az adós gazdálkodó szervezet működéséből származott annyi bevétele – 1.110.587.000 
forint – amelyből jogkövető magatartás esetén a megelőlegezett támogatást vissza lehetett 
volna fizetni.

 A Kúria döntése szerint, a felszámoló akkor tartozik kártérítési felelősséggel a felszámolási 
költségek esedékességkor történő kielégítésének elmulasztása miatt, ha annak (esetleg csak 
részbeni) megfizetésére az adós pénzeszközzel rendelkezett a felszámolás alatt, de azt a 
felszámoló nem a felszámolási költségnek minősülő támogatás visszafizetésére fordította.

11 A hatóság évente egyszer ún. egyenlegértesítőt küld a felszámolónak, melyben tájékoz-
tatást kér arról, hogy a bérgarancia támogatás folyósítását követően keletkezett-e olyan 
bevétel, amelyből a támogatás visszafizetése várható. Az egyenlegközlő küldése nem kap-
csolódik a 70. nap elteltéhez.
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A két törvény felhívott szabályainak együttes alkalmazása alapján, a Cstv. szerint, 
az a) kategóriás követeléseket esedékességükkor kell kielégíteni, előfordul, hogy bár 
a felszámoló tudja, hogy az Alap támogatását vissza kell majd fizetni, de csak 70 nap 
múlva, így az a) kategóriába tartozó egyéb követeléseket, többnyire az ő érdekköré-
ben felmerült költségeket (adós iratanyagának rendezésével, elhelyezésével felmerült 
költségek, felszámoló díjelőlege, a felszámoló bíróság által jóváhagyott költségei (te-
temes útiköltségek), a vagyonértékesítés költsége, az adós gazdasági tevékenységének 
ésszerű befejezésével, továbbá vagyonának megőrzésével kapcsolatos költségeket 
(vagyonvédelmi költségek stb.) fizeti ki először, így a támogatás visszafizetésére 
olykor nem marad pénz. 

A Btv. korábbi, 2016-ban hatályon kívül helyezett rendelkezésében még benne 
volt, hogy 

„Amíg a támogatás teljes összegét nem fizették vissza, addig a felszámoló bérfizetésen kívül 
más célra kifizetést nem teljesíthet.”

Ez a kitétel a hatályos szabályozásban már nem található meg. Érdemes lenne 
hasonló, ha nem is ennyire kategorikus, szabályt újra beépíteni, azzal, hogy amíg a 
támogatás összegét nem fizették vissza, addig a felszámoló csak a halaszthatatlanul 
szükséges kifizetéseket teljesítheti.

A vissza nem fizetés kockázatát növeli, ha a felszámoló a felszámolás derekán, 
vagy még később kéri a támogatás összegét, olyan időben, amikor már az 57. § (2) 
bekezdésben felsorolt költségek rég felemésztették az adós gazdálkodó szervezet 
készpénzvagyonát. 

Gyakorlati tapasztalatok szerint, a kifizetett támogatások minimális mértékben kerülnek 
visszafizetésre az Alap részére.

4. A támogatás pénzbeli formában történő visszafizetése

A Btv. 9. § (3) bekezdése kimondja, hogy a támogatás visszafizetésére pénzbeli teljesítés 
formájában kerülhet sor.

Annak ellenére, hogy a Btv. hangsúlyozza, hogy a támogatás visszafizetésére pénz-
ben kerülhet sor, a felszámolók olykor nincsenek figyelemmel a törvényi előírásra, és 
be nem hajtott követelést engedményeznek az Alapra, vagy ingatlant kívánnak annak 
tulajdonába adni. Előfordult, hogy a felszámoló rövid határidőn belül teljesítendő 
nyilatkozatot kért az Alapot képviselő hatóságtól a tekintetben, hogy elfogadja-e az 
általa felkínált követelés engedményezését (Cstv. 52. § (5) bekezdés alapján), vagy a 
nem értékesített ingatlan tulajdonjogát (Cstv. 56. § (4) bekezdés alapján) az Alapot 
illető támogatás visszafizetése helyett. Az Alapot képviselő hatóság elutasítása miatt, 
a Fpkf. I. 30.056/2003 bírósági határozatra hivatkozva12 (Szegedi Ítélőtábla Tábla-

12 Fpkf.I.30.056/2003.: A felszámoló helyesen jár el, amikor a felszámolási zárómérleg el-
készítéséig eredménytelen végrehajtásra figyelemmel az adós be nem hajtott követelését 
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bírósági Füzetek) a felszámoló úgy tekintette, hogy a követelés kiegyenlítésre került. 
Érdekes anomália ugyanakkor, hogyha esedékességkor nem lehet a követelést 

pénzben kifizetni és később sem, akkor a vagyonfelosztás során sem kap az Alap 
semmit, hiszen nincs készpénz, követelést ezért elviekben nem lehet rá engedményezni 
és ingatlant sem lehet a tulajdonába adni. A Btv. el akarta kerülni, hogy az Alap kész-
pénz helyett bizonytalan megtérülésű követelést, vagy eladhatatlan ingatlant kapjon, 
így azonban az Alap a két szék közül a földre esett. Helyesebb lenne a szabályt úgy 
alakítani, hogy a támogatás összegét elsősorban pénzben kell visszafizetni, ennek 
eredménytelensége esetén, a vagyonfelosztáskor lehetőség van követelés engedménye-
zésére, vagy ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, azzal, hogy az Alapot képviselő 
hatóság nem köteles a követelést, vagy ingatlant elfogadni.

5. Kifogás a zárómérleggel és a vagyonfelosztási javaslattal szemben

A Cstv. 56. § (1) bekezdés szerint, a bíróság a felszámolási zárómérleget, a záróje-
lentést és a vagyonfelosztási javaslatot a kézhezvételtől számított 30 napon belül 
megküldi a hitelezőknek. Bármelyik hitelező a kézbesítéstől számított 30 napon belül 
a felszámolási zárómérlegben, a zárójelentésben vagy a vagyonfelosztási javaslatban 
foglaltakat írásban kifogásolhatja. A kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő 
elmulasztása jogvesztéssel jár. A bíróság tárgyalást tűz ki, amelyre megidézi a kifogást 
előterjesztőt, valamint a felszámolót. A bíróság a kifogásról a tárgyaláson határoz, 
és annak eredményeképpen a kifogásnak helyt ad, vagy azt elutasítja. A kifogásnak 
helyt adó végzés ellen külön fellebbezésnek van helye.

Az Alapot képviselő hatóságnak gyakran kell kifogással élnie, mert a zárómérleg 
és a vagyonfelosztási javaslat alapján nem látja, hogy az Alap támogatásának visz-
szafizetésére miért nem került sor, miért nem maradt pénz annak visszafizetésére. A 
zárómérleg ugyanis csak számadatokat tartalmaz, és rövid szöveges összefoglalót, a 
vagyonfelosztási javaslat pedig csak annyit, hogy az adott a) kategóriás követelésekre 
már nem maradt pénz, azaz behajthatatlanok. Az Alapot képviselő hatóság nem látja 
viszont az a) kategóriás követelések esedékességét, nem látja tehát át, hogy az általa 
képviselt követelés miért szorult hátrébb, mi volt az esedékessége az őt megelőző és 
kielégített követeléseknek. A kifogás egy hosszabb procedúrát von magával, ami aztán 
sokszor indokolatlan, mert a felszámoló kifogásra adott részletes közléséből, a kifize-
tésre került követelések esedékességének meghatározásból már látható az eredmény.

a zárómérlegbe az általa reálisnak tekintett, várhatóan megtérülő összegben állítja be, és 
javasolja annak engedményezését a hitelezőkre követelésük arányában. A hitelező nem kö-
teles a követelést elfogadni, hanem azt visszautasíthatja. Ezzel azonban az adóssal szemben 
érvényesíteni kívánt követeléséből az el nem fogadott, engedményezni kívánt követelésnek 
a felszámolási zárómérlegben megjelölt értéke erejéig a követelése kiegyenlítetté válik.
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A kifogás és az azt követő energiát felemésztő procedúra elkerülhető lenne, ha a 
felszámolónak közölni kellene a kielégítésre került követeléseknek az esedékességét, 
azaz pl. a zárómérleg szöveges indokolása, vagy a vagyonfelosztási javaslat érintett része 
részletesebb információkat tartalmazna, amire a jogszabály kötelezné a felszámolót.

6. A gazdálkodó szerv vezetőjének tájékoztatása felszámolási egyezség esetén

Szintén az Alapot illető követelés rendezése során merült fel az a jogi probléma, 
hogy az adós kft. egyezséget kötött a hitelezőivel, az ügyvezető átvette a felszámo-
lótól a kft. irányítását, azonban a felszámoló nem volt hajlandó az ügyvezetőt saját 
tevékenységéről tájékoztatni, mert a Cstv. idevágó rendelkezést nem tartalmaz. A 
felszámoló kölcsönt vett fel az Alapot illető támogatás visszafizetésére, azonban a 
kölcsön felhasználásáról, annak körülményeiről és feltételeiről nem volt hajlandó az 
ügyvezetőt tájékoztatni, aki a hatósághoz fordult segítségért.

A Cstv. 44. § (2) bekezdése, egyezségkötés esetén csak annyit ír elő, hogy a felszá-
moló az egyezséget jóváhagyó végzés jogerőre emelkedésének napjával köteles záró-
mérleget, valamint a bevételek és költségek alakulásáról kimutatást, záró adóbevallást 
és zárójelentést készíteni, és azokat az állami és az önkormányzati adóhatóságnak az 
egyezségkötést követő 30 napon belül megküldeni.

A törvény arra nem tér ki, hogy a felszámolónak a jelentősebb gazdasági esemé-
nyekről az gazdálkodó szerv vezetőjét tájékoztatnia kellene, pedig ez indokolt lenne.

Összegzés

Érdemes lenne áttekinteni, hogy országos szinten milyen tendenciát mutat az Alaptól 
igényelt támogatások összege az utóbbi öt évben, annak összege növekszik, vagy 
csökken, továbbá azt, hogy milyen arányú az Alaptól megigényelt támogatások visz-
szafizetésének mértéke. Amennyiben a visszafizetés országos szinten is 10% alatt 
van, és e mellett csökken az Alaptól igényelt támogatások összege, akkor el lehetne 
gondolkodni azon, hogy nem kellene-e áttérni a hitelezési alapú támogatásról a biz-
tosítási alapú támogatásra.13 Ekkor az Alap támogatásának visszafizetése nem jelenne 
meg hitelezői követelésként, ami a többi hitelezői követelést előnyösebb helyzetbe 
hozná, másrészről mentesítené a hatóságot a felszámolás során kifejtésre kerülő, 

13 Ennek kérdését WaGner Ildikó veti fel „A munkáltatói és munkavállalói fizetésképtelenség 
összefüggései” c. tanulmányában. In: THEMIS, 2007 december, 112-128 o.

 „Az európai országok a szabályozás tekintetében igen hasonló megoldást követtek, azon-
ban egy tekintetben mégis jelentős eltérés tapasztalható a kialakult konstrukciók között. Az 
Európában meghonosodott rendszerek közötti fő eltérés az, hogy a biztosítási vagy hite-
lezési elvet követik-e, hiszen míg az előbbi esetében a fizetésképtelenség esetében a bérek 
kifizetésére lehívott összeget nem kell a munkáltatóval szemben lefolytatott felszámolási 
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energiát rabló hitelezői intézkedések alól, továbbá a korlátlan helytállásra köteles 
tagokkal, vagy jogellenesen eljáró vezető tisztségviselőkkel, korlátozott helytállásra 
köteles tagokkal szemben, többnyire eredménytelenül folytatott, igényérvényesítés, 
végrehajtás procedúrája alól.

Amennyiben marad a jelenlegi támogatási, kvázi hitelezési szemlélet, akkor a Cstv., 
illetve Btv. egyes, meglévő rendelkezéseinek jelen tanulmányban megfogalmazott 
kiegészítésével, a szabályok finomhangolásával lehetne az Alapot képviselő hatóság 
mindennapi munkáját segíteni.
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Gula József1

csődjog és büntEtőjog – gondolAtok A csődjog 
újrAkodifikálásA kApcsán

Kulcsszavak: csődbűncselekmény, hitelezővédelem, csődjog és büntetőjog, feljelentés 
elmulasztása a felszámolási eljárásban, csődbűncselekmények de lege ferenda

1. Bevezető gondolatok

A hitelek igénybevétele szükségszerű velejárója a gazdasági életnek. A közgazdasági 
szakirodalom arra is rámutat, hogy a csőd2 az üzleti élet normális kísérőjelensége, attól 
függetlenül létezik, hogy adott állam a jelenség megoldási módjait szabályozza-e vagy 
sem. Az adósok egy része nem tud megfelelni a piaci követelményeknek, fennálló 
adósságát nem képes teljesíteni. 

A csődjog sokáig maga is represszív, büntető jellegű volt, az adós hibájából megbomlott 
gazdasági és erkölcsi rendet igyekezett helyreállítani. Az adós nem csak vagyonával, 
hanem személyével is felelt tartozásaiért. A klasszikus csődjogok azonban már nem 
az adós személyére fókuszálnak, hanem a hitelezői követelések kielégítésére szolgáló 
vagyon kerül a középpontba. Újabb tendencia, hogy elsősorban nemzetgazdasági 
szempontok alapján a csődjogban előtérbe kerültek az adós védelmét szolgáló intéz-
mények, a fizetőképesség helyreállítása, az újjászervezés, a reorganizáció, a csődjogba 
„beáramlik” a közérdek.

A csőd közgazdasági értékelése vonatkozásában egymásnak gyökeresen ellentmondó 
nézetek fogalmazódtak meg. Az egyik irányzat a csődöt sajátos gazdasági „tisztítótűznek” 
tartja, és szót emel az egyezségi eljárások eltörléséért. A csőd e felfogásban a gazdaság 
normális jelensége, a nem rentábilis vállalatok leválasztódnak a gazdaság testéről. A 
reorganizációs törekvéseket alapjaiban elhibázottnak tekintik, melyeket – megítélésük 
szerint – a következményektől való félelem motivál. A másik megközelítés szerint „a 
csőd az értékmegsemmisítés legrosszabb módja”. A csőd veszteség oldalára irányul 
itt a figyelem, a hitelezőkre, a munkavállalókra, a szállítókra, és rajtuk keresztül az 
egész nemzetgazdaságra. Ugyanakkor a csődön belüli, de különösen a csődön kívüli 

1 Dr. Gula József, egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Bű-
nügyi Tudományok Intézete, Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék.

2 A „csőd” kifejezést a tanulmány e pontban, illetve az 1991. évi XLIX. törvény hatályba 
lépését megelőző időszakra vonatkozóan annak eredeti, akkor elfogadott értelmében hasz-
nálja.
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egyezségi eljárások szerepe felértékelődik, és a csődelkerülési megoldások kerülnek 
középpontba.3 A helyes irány valószínűleg a két „szélsőérték” között lelhető fel. 
Annyi bizonyosan megállapítható, hogy a csőd önmagában nem alkalmas arra, hogy 
a gazdálkodók a piac változó igényeihez alkalmazkodjanak, tehát helye van és lehet 
az elkerülését célzó különféle eljárásoknak. A csődfenyegetettség azonban – ultima 
ratióként – megfelelő módszer az adós és a hitelezők megegyezésének elősegítésére is.4 
Egyet lehet érteni az 1991. évi XLIX. törvény miniszteri indokolásával, mely szerint 
a gazdaság működésében természetszerű, hogy a vállalkozások egy része nem tud 
megfelelni a piaci követelményeknek és tönkremegy (fizetésképtelenné válik). Ezeket 
a vállalkozásokat – amennyiben még mód van rá – úgy kell újjászervezni, hogy ismét 
beilleszkedhessenek az üzleti élet rendjébe, ha pedig ez nem lehetséges, azokat minél 
előbb fel kell számolni. A csődtörvény minden piacgazdaságban fontos gazdasági, 
jogi szabályozási eszköz. A fizetésképtelenséget szabályozó jog szorosan kötődik 
az egyes országok nemzetgazdasági kereteihez, a gazdaságpolitika prioritásaihoz. 
A piacgazdaságokban a csődtörvény főszabályként hármas funkciónak tesz eleget: 
feladata a működésképtelen cégek kivezetése a gazdaságból, a felhalmozott eszközök 
hatékonyabb felhasználása és a hitelezők védelme.5 A csődintézmény is egyre inkább 
ultima ratio jellegűvé válik abban az értelemben, hogy a hitelezői követelések behaj-
tásának végső eszközeként funkcionál.

A csődjogi szakirodalom szerint a csőd egész fejlődése során egyre távolabb került 
az erkölcs és az igazságosság fogalmától, hiszen nincs abban vita, hogy az adós tarto-
zik, az is megállapítható, hogy mennyivel tartozik, kötelessége teljesítésére azonban 
mégsem kerül sor, mert egyszerűen nem tud fizetni. Az adóst védő szabályokon 
keresztül jól látható, hogy a jog a kártelepítés eszközét használja, következésképpen 
az egyébként vétlen hitelezőkre terheli az adósi kötelesség nem-teljesítéséből fakadó 
pénzügyi kötelességeknek egy részét pusztán gazdasági szempontok miatt.6 Ebben 
a helyzetben azonban különösen fontos, hogy ha az adós a csőd bekövetkezésében 
nem vétlen, az nem egyszerűen a gazdasági kockázat folyománya, hanem azt bűnös 
magatartással idézte elő, megfelelő büntetőjogi eszközök is rendelkezésre álljanak.

A büntetőjogban fokozatosan vált elfogadottá az a nézet, mely szerint a vagyonbukás 
önmagában nem a büntető, hanem a polgári jog, illetve törvénykezés köréhez tartozik. 

3 Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen, Budapest, 1989, 83.o.
4 Gula József: A fizetésképtelenségi eljárások és a fizetésképtelenségi bűncselekmények 

kapcsolatának egyes aspektusai. In: Gál István László (szerk.): Tanulmányok Tóth Mihály 
professzor 60. születésnapja tiszteletére. PTE ÁJK, Pécs, 2011, 257. o.

5 Fazekas Judit – máTyás Imre: A fizetésképtelenség szabályozása az Európai Unióban és 
Magyarországon. In: Miskolczi Bodnár Péter – Prugberger Tamás (szerk.): Bérgarancia és 
a csőd-, felszámolási eljárás reformja. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2005, 59. o.

6 MiskolCzi bOdnár Péter – Török Gábor: A magyar csődjog alapjai. HVG-ORAC Lap-és 
Könyvkiadó Kft., Budapest, 2002, 12. o.
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A fizetésképtelenség bűnös előidézését egyes jogrendszerek hagyományosan, mint 
speciális kereskedői bűncselekményt fogták fel (pl.: francia jog), más országokban pedig 
a bűnös bukás bárkinek a terhére megállapítható volt, de a kereskedők visszaélései 
speciális rendelkezések alá estek (pl.: osztrák jog). Általános tételként fogalmazódott 
meg, hogy minden adósnak összes hitelezőjével szemben kötelessége fizetőképessé-
gének megóvása. A jogrendnek, s különösen a büntetőjognak ide vonatkozóan az a 
feladata, hogy megfelelő keretek közé szorítsa a hitelek igénybevételénél szükséges jogi 
és gazdasági szabadságot, másfelől feleslegesen ne korlátozza az erők szabad játékát. 
A büntetőjog ultima ratio szerepéből következően a gazdaság büntetőjogi eszközök-
kel való befolyásolását kívánatos minél szűkebb körre korlátozni. A gazdasági szféra 
túlzottan kiterjedt büntetőjogi védelme magát a védett jogi tárgyat veszélyeztetné, 
korlátozná a gazdasági vállalkozások kezdeményezését és szabadságát. A büntetőjog 
ultima ratio jellege a modern fizetésképtelenségi bűncselekmények esetén abban is 
megnyilvánul, hogy nem a csőd miatt, de csak csőd esetén kíván bizonyos hitelezői 
érdekeket sértő magatartások ellen fellépni.7 A csődbűncselekmények közös jogi tárgya 
tehát a gazdálkodás rendje, a hitelezői érdekek oltalmazása, a hitelnyújtás biztonsá-
ga, mint védelmet érdemlő érték.8 A hitelezővédelem kiterjedt büntetőjogon kívüli 
eszközrendszere mellett a szükségesség és arányosság alkotmányos követelményének 
szem előtt tartásával az adekvát büntetőjogi fellépés sem mellőzhető.

Különös aktualitást ad a témának, hogy napjainkban gyakran szembesülünk olyan 
cselekményekkel, melyek a hatályos jog keretei között megfelelően nem értékelhetőek. 
Utalhatunk az angol szakirodalomban „phoenix” szindrómának nevezett jelenségre, 
amikor egy fizetésképtelen adós ellen felszámolási eljárás indul, majd rövid idő múlva 
újra feltűnik csaknem azonos névvel, tevékenységgel és vezetőkkel. Az újjászületett 
vállalkozás jogilag immár új entitás, melyet nem kötnek a korábbi adósságok, és gyakran 
áron alul szerzi meg a másik társaság eszközeit a felszámolótól.9 Helytállónak látszik 
az a megállapítás, hogy a klasszikus értelemben vett csőd nem csak végső stációja 
egy vállalkozásnak, hanem mint intézmény kifinomult eszköz a kisebb-nagyobb vál-
lalatbirodalmakat építő menedzserek hozzáértő kezében.10

7 Lásd még TóTH Mihály – Török Gábor: A csődjog változó szempontrendszerének hatása 
a büntetőjogi szabályozásra. In.: Tóth Mihály – Gál István László (szerk.): Gazdasági bün-
tetőjogi tanulmányok. PTE. ÁJK, Pécs, 2005, 323. o.

8 A 6/2018. Büntető jogegységi határozat alapján ugyanakkor a büntetőeljárásban a hitelező 
nem sértettje a csődbűncselekménynek, ezért magánfélként polgári jogi igényt nem 
érvényesíthet, és pótmagánvádlóként sem léphet fel.

9 Peter murPHy (ed.): Blackstone’ s Criminal Practice., Oxford, 2004, 430. o.
10 ferenczy Endre: A csődről vallott nézeteink változásáról. Vezetéstudomány, 1992/7. sz., 

37. o.
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2. A csődbűncselekmények szabályozástörténetének áttekintése

Az első magyar büntető törvénykönyv, a Csemegi-kódex hatályba lépését megelő-
zően is fellelhetőek voltak jogrendszerünkben a csődbűncselekmények előzményei. 
Egységes büntető törvény hiányában külön jogszabályok, illetve – mai fogalmaink 
szerint – az ún. szaktörvények tartalmazták a büntető rendelkezéseket.

2.1. A bűnös bukás megjelenése a magyar jogban

Hazánkban elsőként az 1807. évi XII. törvénycikk rendelkezett a csalárd bukások 
büntetéséről. A büntetendővé nyilvánítás indoka – a törvénycikkből kitűnően – a 
jóhiszemű hitelezőknek a csalárd bukásból keletkező károsodásának megelőzése volt. 
A törvénycikk büntetés alá vonta a vagyonelrejtés által elkövetett csalást, a hitelezők 
megkárosítására irányuló kereskedelmi ügyletek kötését, valamint a vagyon csökken-
tését maga után vonó nyilvánvaló pazarlást és költekező életmódot. Nem csupán a 
„vagyonbukott”, hanem bűntársai is, kik a vagyon eltitkolásának tényénél vagy más káros 
műveleteinél tudva és szándékosan közreműködtek, tolvajként voltak büntethetőek. A 
csalárd bukás büntetéséről rendelkező törvénycikk előírta azt is, hogy a vagyonbukott 
bukásának okait is igazolni tartozott.11

Differenciáltabb szabályozást nyújtott a csődületről (Concurs) szóló 1840. évi XXII. 
törvénycikk, mely a hamissággal párosult és a vétkes gondatlanságból eredett bukásról 
is rendelkezett 124 – 131. §-aiban. A jogtudományban bűnös bukásnak tekintették az 
adósnak hamissággal vagy vétkességgel párosult tehetetlenségét hitelezői teljes kielé-
gítésére.12 Már ekkor általánosan elfogadott volt, hogy a vagyonbukás, amennyiben 
balesetekből, szerencsétlenségből ered, nem a büntető, hanem a polgári jog, illetőleg 
törvénykezés köréhez tartozik. A büntető hatalom csak ott léphet közbe, hol az adós 
e vagyoni állapotának (fizetési tehetetlenségének) valóságos vagy lehetséges fennfor-
gásáról tudomással bírván szándékos vagy vétkes eljárása által a hitelezőit fenyegető 
kárt és hátrányokat még fokozta, s ezáltal egyszersmind a forgalombiztosság alapját 

11 1807. évi XII. tc. 1. § Hogy a vagyonbukott, akár nemes, akár nem nemes legyen, bukásá-
nak okait is igazolni tartozzék, és ha rábizonyul a vagyonának eltitkolásával elkövetett csa-
lás vagy az, hogy hitelezőinek kárára irányzott kereskedelmi műveletekkel vagy nyilvánvaló 
pazar és költekező életmódjával jelzáloggal terhelt birtokát szükségképen megfogyasztotta; 
bűntársaival együtt, kik a vagyon eltitkolásának tényénél, vagy más káros műveleteinél tud-
va és szándékosan közreműködtek, mint tolvaj bűnfenyítő eljárás alá vétessék és vétkessé-
géhez képest a törvény szigora szerinti illendő büntetéssel fenyíttessék.

 https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=80700012.TV&searchUrl=/ezer-ev-torve-
nyei%3Fkeyword%3D1807 Letöltés: 2018.07.21.

12 Pauler Tivadar: Büntetőjogtan. II. Pfeifer Ferdinánd, Pest, 1870, 285. o.
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képező közhitelt többé-kevésbé megrendítette.13 A hamis bukás az adósnak hitelezői 
megrövidítésére irányzott fizetési tehetetlenséggel párosult szándékos cselekményeit 
jelentette. A gyakorlat szerint nem volt szükséges, hogy a törvényben meghatározott 
csalárd cselekmények okozzák a közadós fizetési tehetetlenségét, elégséges volt az is, 
ha azzal a törvény szavai szerint párosultak. A hamis bukás alanya bárki lehetett, egyes 
a törvényben megjelölt elkövetési magatartások vonatkozásában azonban csak a ke-
reskedők, illetve gyárosok válhattak a bűncselekmény tettesévé. Maga a csődtörvény 
hatálya értelemszerű eltérésekkel ugyanis a természetes személyekre is kiterjedt. A 
vétkes bukás tettese azonban csak kereskedő lehetett.

2.2. A Csemegi-kódex és a hitelsértésről szóló 1932. évi IX. törvénycikk

Csemegi Károly úgy foglalt állást, hogy helyesebb, ha e bűncselekmények is azon büntető 
törvénykönyvbe vannak foglalva, amely a büntetőjog általános elveit és rendelkezéseit 
megállapítja.14 Az első magyar büntető kódex, az 1878. évi V. tc. ennek megfelelően 
önálló fejezetben rendelte büntetni a csalárd és vétkes bukást.15 A csalárd bukás lényegét 
akként fogalmazhatjuk meg, hogy az a törvényben meghatározott cselekményeknek 
a hitelezők megkárosítására irányuló célzattal történő elkövetése, mely magatartások a 
csődnyitásból eredőleg a hitelezők követelési jogát sértik vagy veszélyeztetik.16 A csalárd 
és a vétkes bukás közötti elhatárolást – a korábbi szabályozástól eltérően, mely a szándékos, 
illetve gondatlan elkövetés alapján vonta meg a hamis és a vétkes bukás közötti határvo-
nalat – a Csemegi-kódexben elsősorban a célzat alapján tehetjük meg. A csalárd bukás 
csak a hitelezők megkárosítására irányuló célzattal volt elkövethető, a vétkes bukás 
megállapítására pedig e célzat hiányában is sor kerülhetett. A vétkes bukás azonban 
már nem csupán gondatlanul, hanem szándékosan is elkövethető bűncselekmény. Az 
elkövetési magatartások köre is részben eltérően nyert szabályozást. A Csemegi-kódex 

13 kaUTz Gusztáv: A magyar büntető jog és eljárás tankönyve. Eggenberger-féle Akad. 
Könyvkereskedés, Pest, 1873, 368. o.

14 Edvi Illés Károly – Gyomai Zsigmond (szerk.): Csemegi Károly művei II. Franklin-Társu-
lat, Budapest, 1904, 438. o.

15 Más nézet szerint a releváns bűncselekmények csődtörvényben való elhelyezését indokol-
hatja a célszerűség, mivel így a büntető rendelkezések szemet szúróan a csőd és csődön 
kívüli eljárással foglakozó bíró, illetve az érintett publikum előtt vannak, közelebb magához 
a bázikus hiteljogi jelenséghez. E nézet képviselői sok esetben azt a gondolatmenetet köve-
tik, hogy a büntetendő bukás jogi tárgya a fides publica, a közhitel, továbbá a hitel a kere-
skedelmi élet sine qua nonja, a büntető védelem tehát ilyen értelemben a kereskedők világát 
szolgálja. Lásd zöldy Miklós: A hitelezőket károsító bűncselekmények. Tébe Kiadóvál-
lalat, Budapest, 1930, 6-9. o.

16 anGyal Pál: A magyar büntetőjog kézikönyve 5. kötet Okirathamisítás. Bélyeghamisítás. 
Védjegybitorlás. Csalárd és vétkes bukás. Athenaeum, Budapest, 1929, 151. o.
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alapján a csalárd és a vétkes bukást bárki elkövethette,17 egyes elkövetési magatartásokat 
azonban (pl.: kereskedelmi könyvekkel kapcsolatos cselekmények, melyek vezetésére csak 
a kereskedő volt kötelezve) kizárólag a kereskedők valósíthattak meg.18 Tekintettel arra, 
hogy a magyar büntetőjog alapvetően az egyéni büntetőjogi felelősség talaján állt, a törvény 
tettességre vonatkozó értelmező rendelkezése kimondta, hogy, ha valamely kereskedel-
mi társaság vagy egylet vagyona ellen nyittatott csőd, a bűnösség az üzlet vezetésével 
megbízott azon személyeket terhelte, akik a büntetendő cselekményt elkövették.19

A terjedelmi korlátokra tekintettel jelen tanulmányban nem vizsgálom, csak utalok 
arra, hogy már röviddel a Csemegi-kódex hatályba lépése után 1881. évi csődtörvényünk 
265. és 266. §-ai büntető határozatok cím alatt két új vétséget állapítottak meg.20 A 
tényállások büntetni rendelték azt, aki a csődeljárás során koholt követelést jelent vagy 
jelentet be, valamint azt is, aki valamely hitelezőt vagy annak hozzátartozóját valamely 
határozat céljából megveszteget. A megvesztegetett szintén büntetendő.21 A csődtörvénybe 
foglalt büntető határozatok a büntető kódex kiegészítését célozták. Az indokolás utalt arra, hogy 
a büntető törvénykönyv ugyanis csak azokról az esetekről intézkedik, melyekben a 
közadósnak a hitelezők megkárosítására irányuló cselekményei nyilvánulnak meg. A 
korabeli irodalom szükségesnek látta hangsúlyozni, hogy a cselekmények kapcsán a 
büntető törvény általános része alkalmazandó, az eljárás pedig nem a csődbíróság, 
hanem a büntető bíróság hatáskörébe tartozik.22

Az 1916. évi V. törvénycikk a csődtörvény büntetőjogi tárgyú 265. és 266. §-ait 
hatályon kívül helyezte, ez azonban nem jelentette az imént tárgyalt cselekmények 
dekriminalizálását. A törvény részben módosított tartalommal újraszabályozta a hi-
telezők megvesztegetésének vétségét, a koholt követelés bejelentésének vétségét, és 
további büntető intézkedéseket is tartalmazott arra nézve, hogy egyes csődhöz kap-
csolódó cselekmények a csalásra, illetve a hűtlen kezelésre vonatkozó rendelkezések 
alapján ítélendőek meg. 

17 Zöldy Mikós e kérdést összefüggésben állónak látja a védett jogi tárgyat illetően elfoglalt 
állásponttal is. Ha ugyanis elfogadjuk azt a felfogást, hogy a fizetőképtelenséghez kapc-
solódó bűncselekmények a vagyoni jogokat veszélyeztetik, az egyenlő elbánás elve követe-
li azt, hogy e vagyon elleni támadások bárki részéről ily vonatkozásban egyforma meg-
torlásban részesüljenek. zöldy Miklós: A hitelezőket károsító bűncselekmények. Tébe 
Kiadóvállalat, Budapest, 10. o.

18 Lásd még Gula József: Csődjog és büntetőjog – a Csemegi-kódex tanulságai In: Bragyova 
András (szerk.): Tanulmányok a bűnügyi tudományok köréből. Gazdász Elasztik, Miskolc, 
2013, 91-121. o.

19 1878. évi V. tc. 417. §
20 1881. évi XVII. törvénycikk
21 balás Elemér: A magyar büntetőjog tankönyve. Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytár-

saság, Budapest, 1901, 125. o.
22 aPáTHy István: A magyar csődjog rendszere. II. Az Eggenberger-féle Könyvkereskedés 

kiadása, Budapest, 1888, 197. o.
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A csőddel kapcsolatos további büntetőjogi rendelkezéseket találhatunk a Pénz-
intézeti Központról szóló 1920. évi XXXVII. törvénycikkben, valamint a biztosító 
magánvállalatok állami felügyeletéről és egyes közhiteli kérdések rendezéséről szóló 
1923. évi VIII. törvénycikkben.

A hitelsértésről szóló 1932. évi IX. törvénycikk (Hs.) hatályon kívül helyezte a Cse-
megi-kódex csalárd és vétkes bukásra vonatkozó rendelkezéseit, valamint a csődhöz 
kapcsolódó – a korábbiakban tárgyalt – további delictumokat.23 és a Btk. XXXV. fe-
jezetének helyébe „A hitelezőket károsító cselekmények” cím alatt új rendelkezéseket 
iktatott be.24 A jogalkotó célja a miniszteri indokolás szerint az volt, hogy „egységes 
rendszerbe foglalja a hitelezőket károsító azokat a cselekményeket, amelyeket az 
eladdig fennállott jogunk részint a Btk-ban, részint külön törvényekben a csaláshoz 
hasonló bűncselekményekként, vagy csalárd, illetőleg vétkes bukásként büntetett, s 
e rendelkezéseket a Btk. Különös Részének XXXV. fejezete helyébe tegye, hogy ott 
együtt lehessen megtalálni a hitelezők kijátszásának büntetőjogi szabályait, akár van 
csőd, kényszeregyességi vagy kényszerfelszámolási eljárás, akár nincs.” Úgy látták, hogy 
a gyakorlatban nem vált be az a szabályozás, mely a csalárd és vétkes bukás büntethe-
tőségét a csődnyitáshoz kötötte.25 A hitelsértésről szóló törvény több, a hitelezőket 
károsító bűncselekményi tényállást is konstruált önálló megnevezés vagy cím nélkül. 
A törvényben írt delictumokat tartalmuk alapján az alábbiak szerint különíthetjük el: 
hitelsértés bűntette (Hs. 1. §), hitelsértés vétsége (Hs. 4. §), hitelező által elkövetett 
passzív vesztegetés (Hs. 9. §), koholt követelés érvényesítése (Hs. 10. §), az adós va-
gyonának kezelésével megbízottak visszaélései (Hs. 11. §). A hitelezőket károsító egyes 

23 A hitelsértésről szóló törvény hatályon kívül helyezte az 1878. évi Btk. 386., 387., 414-417. 
§§-ait, továbbá az 1916. évi V. tc. 2-5. §-ait, az 1920. évi XXXVII. tc. 12. § (3) bekezdését, 
valamint az 1923. évi VIII. tc. 10. §-át.

24 E szabályok nemcsak helyettesítették a hatályon kívül helyezett törvényi rendelkezéseket, 
hanem tágabb, általánosabb megfogalmazást adva minden olyan magatartást szankcionál-
tak, amely a hitelezők kijátszására irányult. feJes Péter – szabó Sándor: A hitelezéssel 
kapcsolatos jogi szabályozás történeti áttekintése. Ügyészségi Értesítő, 1990/2. sz., 15. o.

25 Már 1928-ban a XIII. Országos Jogászgyűlés elvi éllel mondta ki, hogy a büntető intéz-
kedések a fizetésképtelenségek azon eseteire is kiterjeszttessenek, amelyekben csőd nem 
nyittatott. Rámutattak arra, hogy a magyar bírói gyakorlat az alaki csőd mellett az anyagi 
fizetőképtelenséget, mint e bűncselekmény-csoport megállapításának sine qua nonját eddig 
is megkívánta. Elképzelhető továbbá, hogy a csődnyitás az adóstól független körülmények 
folytán marad el. Az alaki csőd joghatályának fenntartása a tényállás konstrukciója szem-
pontjából sem nem gyakorlatias, sem nem igazságos. A vagyonbukási bűncselekmények 
sikeres, egyenlő és biztos megtorlási lehetőségének gátját képezheti. A hitelező megbocsátá-
sa az állami büntetőigény halálát is jelentheti. Az eltérő álláspont viszont azt hangoztatta, 
hogy az alaki csőd mellőzése folytán a szabályozás túl szigorú. zöldy Miklós: A hitelezőket 
károsító bűncselekmények. Tébe Kiadóvállalat, Budapest, 79-80.o. és 127-128.o. 

 1929-ben el is készült a törvényjavaslat, mely azonban számos ponton érdemi eltérést mu-
tat az elfogadott törvénytől.
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cselekményeket tehát elkövethette az adós, illetve a vagyonának kezelője, a hitelező, 
s végül harmadik személy, az álhitelező.26 A hitelsértés bűntettét az adós követi el, ha 
kielégítési alapul szolgáló vagyonát a valóságban vagy színlegesen jogtalanul csökkenti, 
vagy hitelezője részére hozzáférhetetlenné teszi, és ezzel egy vagy több hitelezőjének 
kielégítését szándékosan meghiúsítja vagy csorbítja. Hitelsértés vétsége valósul meg, 
ha az adós egy vagy több hitelezőjének kielégítését gondatlanságból hiúsítja meg vagy 
csorbítja azzal, hogy nyilvánvaló pazarlása vagy nagymértékben hanyag, vagy nagymér-
tékben könnyelmű üzletvitele, illetőleg gazdálkodása következtében fizetésképtelenné 
vált. A hitelezők megvesztegetése vonatkozásában – a korábbi szabályozástól eltérően 
– a gyakorlati célszerűségre és az 1898. évi német csődtörvényre is hivatkozással úgy 
látták, hogy az aktív vesztegetést indokolt büntetlenül hagyni.

Mint ismeretes, a Csemegi-kódex a II. világháborút követően is hatályban maradt, a 
hitelsértésre vonatkozó korábbi szabályok tehát még tovább éltek, de fokozatosan 
megjelentek az állami és a társadalmi tulajdon kiemelt védelmét biztosító normák, 
a tervgazdálkodás során megvalósítható „hitelsértések” különböző formái. A Cse-
megi-kódex magántulajdonon alapuló hitelkapcsolatok védelmére irányuló büntetőjogi 
rendelkezései a társadalmi és gazdasági viszonyok alapvető változása folytán szere-
püket már kevéssé tudták betölteni. Korábbi csődtörvényünket, az 1881. évi XVII. 
törvénycikket hatályon kívül helyezték, és helyébe formailag semmilyen szabályozás 
nem lépett azon ideológiai elv alapján, hogy a csőd, mint gazdasági jelenség kizárólag 
a tőkés gazdaságokra jellemző, szocialista viszonyok között csőd nem fordulhat elő.27 
A direkt tervutasításon alapuló gazdaságirányítási rendszernek nem volt szüksége 
a csődjog intézményére, a gazdálkodó szervezetek piaccal való kapcsolata ugyanis 
megszűnt.28

2.3. A csődbűntett és a csődbűncselekmény az 1978. évi Btk.-ban

A második magyar büntető törvénykönyv az 1961. évi V. törvény, majd az 1978. évi 
Btk. szabályozott olyan tényállásokat, melyek közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba 
hozhatóak a hitelezői érdekek védelmével, szorosan a témánkhoz tartozó csődbűn-
cselekmények azonban a fentebb ismertetett okokra is tekintettel csak 1992-ben 
jelentek meg újra büntetőjogunkban. 

A bűncselekményt – hosszabb szünet után – csődbűntett megnevezéssel az 1978. 
évi Btk.-ba iktató 1992. évi XIII. törvény indokolása kiemeli, hogy a piacgazdaság mű-
ködőképességéhez hozzátartozik a hitelek igénybevétele, s a hitelnyújtás biztonságát 

26 feHérVáry Jenő: Magyar anyagi büntetőjog kistükre. Budai-Nyomda, Budapest, 1936, 
174.o.

27 TóTH Mihály – Török Gábor: Csődjog.  HVG-ORAC, Budapest, 2001, 58. o.
28 JuHász László: A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve. Novotni Alapítvány, Miskolc, 

2006, 15. o.
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érintő visszaélés valamennyi formáját szankcionálni kell. A törvény a csődeljárásról, 
a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Csődtv.) 
rendelkezéseivel összhangban fogalmazott meg új tényállásokat. Az újonnan beiktatott 
két bűncselekmény a csődbűntett és a hitelező jogtalan előnyben részesítése volt. A 
miniszteri indokolás szerint e tényállások a hitelezőket védik abból kiindulva, hogy ha 
az adós fizetésképtelen helyzetbe jut, köteles a kielégítés alapjául szolgáló vagyonát a 
hitelezők érdekében megóvni. A bűncselekmények alkalmazhatósága – hasonlóan a 
Csemegi-kódexhez, de eltérően a Hs.-től – a csőd és a felszámolási eljáráshoz kapcso-
lódott.29 Az 1992. évi XIII. törvény a csődbűntett három alapesetét szabályozta (1978. 
évi Btk. 290. § (1) bekezdés, (3) bekezdés és (5) bekezdés). Az (1) bekezdés esetén az 
adós gazdasági tevékenysége körében fizetésképtelen helyzetbe került, s az elkövető 
e helyzet tudatában fejtette ki tényállásszerű fedezetelvonó tetteit, melyek eredménye, 
hogy a hitelezők kielégítését akár részlegesen meghiúsítja.30 A bűncselekmény második 
alapesete az elkövetési magatartások és az eredmény tekintetében sem tért el az imént 
tárgyalt esettől. Az elkövetés ideje, az ok-okozati összefüggés szempontjából azonban 
lényegi a különbség, ez esetben ugyanis az elkövető előbb fejti ki a tényállásszerű 
elkövetési magatartások valamelyikét, s ezzel idézi elő a fizetésképtelenséget, illetve 
hiúsítja meg a hitelezők kielégítését.31 Az (5) bekezdésben szabályozott „adminiszt-
ratív csődbűntett” az előzőektől eltérő cselekményt kriminalizált. Csak a felszámolás 
elrendelését követően volt megvalósítható a törvényben előírt számviteli és egyéb 
kötelezettségek megszegésével, eredménye pedig a felszámolás eredményének lega-
lább részleges meghiúsítása. (Közvetve természetesen a hitelezői érdekeket is sértette 
a bűncselekmény, hisz a felszámolási eljárás célja, hogy a fizetésképtelen adós jog-
utód nélküli megszüntetése során a hitelezők a Csődtv.-ben meghatározott módon 

29 A csődeljárás és a felszámolási eljárás 1991. évi XLIX. törvényben meghatározott fogalma 
jelentősen eltér a hagyományos magyar csődjogi terminológiától.

30 1978. évi Btk. 290. § (1) Aki a gazdasági tevékenysége körében bekövetkezett fizetésképtel-
ensége esetén 

 a) a tartozása fedezetéül szolgáló vagyont elrejti, eltitkolja, megrongálja, megsemmisíti, 
használhatatlanná teszi,

 b) színlelt ügyletet köt, vagy kétes követelést ismer el,
 c) az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes módon veszteséges üzletbe kezd, azt 

tovább folytatja,
 d) az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétesen vagyonát más módon ténylegesen 

vagy színleg csökkenti, 
 és ezzel a hitelezői kielégítését részben vagy egészben meghiúsítja, bűntettet követ el, és öt 

évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
31 1978. évi Btk. 290. § (3) Aki a hitelezői kielégítését részben vagy egészben azáltal hiúsítja 

meg, hogy a fizetésképtelenné válást vagy annak látszatát az (1) bekezdésben írt maga-
tartások valamelyikével idézi elő, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.
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kielégítést nyerjenek.)32 Az első két alapesetben objektív büntethetőségi feltételként került 
megfogalmazásra, hogy a csődeljárást vagy a felszámolási eljárást megindítsák, illetve 
ennek hiányában is büntethető, ha a csőd vagy a felszámolási eljárás iránti kérelem 
előterjesztését kötelezően írta elő a törvény, ám ezt elmulasztották.33 Más megközelí-
tés szerint négy alapeset különíthető el, mert a 291. § (1) bekezdésében szabályozott 
hitelező jogtalan előnyben részesítésének vétsége valójában a csődbűncselekmény 
negyedik alapesetének tekintendő. E megközelítés is szükségesnek látja rögzíteni, 
hogy a négy alapeset tárgyi súlya nem azonos, a hitelezői érdekek sérelme eltérő sí-
kokban jelentkezik. A legsúlyosabb az (1) és (3) bekezdés szerinti csődbűntett, mert 
közvetlen vagyonvesztéssel, a fedezet elvonásával (vagy annak látszatával) jár, és ezáltal 
az összes hitelező érdekét sérti. A felszámolás eredményének meghiúsításával járó 
csődbűntett már enyhébb, mert közvetlenül nem jár vagyonvesztéssel, de szintén az 
összes hitelező érdekét sérti. A legenyhébb a hitelező jogtalan előnyben részesítése, 
mivel nem jár vagyonvesztéssel, és nem sérti az összes hitelező érdekét.34

A 2007. évi XXVII. törvény a megváltozott jogi környezethez igazodva és a gyakor-
lati tapasztalatok figyelembevételével jelentős mértékben újrafogalmazta a tényállást, 
megváltoztatva annak elnevezését is. A módosítás fontosabb elemei35 az alábbiakban 
foglalhatóak össze:
a) A bűncselekmény megnevezése csődbűntettről csődbűncselekményre változott, 

mivel a delictum a korábbiaktól eltérően immár vétségi alakzatot is tartalmazott.
b) A módosítás egy új – álláspontom szerint szükségtelen – bűntetti alakzatot veze-

tett be, a vétkes gazdálkodást, amely fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben 
is elkövethető. 

c) Változott a tényállás szerkezeti felépítése, melynek során a kronológiai és logikai 
sorrendnek megfelelően a törvény elsőként a vétkes gazdálkodást, majd a csalárd 
bukást és végül a fedezetelvonó csődbűntettet szabályozta, mindháromra közös 
minősített esetet meghatározva.

d) Az objektív büntethetőségi feltételt pontosította, a büntethetőség körét szűkítette. 
A felszámolási eljárás megindítása helyett a felszámolás elrendelését követelte meg 
objektív büntethetőségi feltételként abból a helyes kiindulási pontból következően, 

32 1978. évi Btk. 290. § (5) Aki a felszámolás elrendelését követően a jogszabályban előírt 
beszámolási, leltárkészítési vagy egyéb tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, és 
ezzel a felszámolás eredményét részben vagy egészben meghiúsítja, bűntettet követ el, és 
három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

33 Az 1996. évi LII. törvény a Csődtv. módosítására, a csődeljárás iránti kérelem előterjesz-
tésére irányuló kötelezettség megszüntetésére tekintettel az objektív büntethetőségi feltétel 
körében a vonatkozó szövegrészt hatályon kívül helyezte.

34 belOVics – mOlnár – sinkU: Büntetőjog Különös Rész. V. átdolgozott kiadás. HVG-
ORAC, Budapest, 2005, 441. o.

35 Lásd Gula József: A csődbűncselekmények 2007-es újraszabályozásának értékelése. Ren-
dészeti Szemle, 2009/7-8. sz., 80-95. o.
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hogy alaptalan felszámolási kérelem ne teremtse meg a büntethetőséget.
e) A hitelező jogtalan előnyben részesítésének vétségét – mely korábban önálló 

bűncselekmény volt – beépítette a tényállásba, egyidejűleg módosítva is azt.
f) Az adminisztratív csődbűntettet a jogalkotó kiemelte a csődbűncselekmények 

köréből, és a számvitel rendjének megsértése tényállásának keretében, annak 
önálló alakzataként – részben eltérő tartalommal – szabályozta.36

3. A csődbűncselekmények hatályos szabályozásának bemutatása

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) a csőd-
bűncselekmény négy alapesetét szabályozza:
a) Fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben elkövetett csődbűncselekmény [Btk. 

404. § (1) bekezdés]
b) Fizetésképtelenséget előidéző csődbűncselekmény [Btk. 404. § (2) bekezdés a) pont]
c) Fizetésképtelen helyzetben elkövetett csődbűncselekmény [Btk. 404. § (2) be-

kezdés b) pont]
d) Hitelező jogtalan előnyben részesítésével elkövetett csődbűncselekmény [Btk. 

404. § (4) bekezdés]

a) A  Btk. 404. § (1) bekezdés esetén a gazdálkodó szervezet fizetésképtelenséggel 
fenyegető helyzetbe kerül, s az elkövető e helyzet tudatában fejti ki tényállásszerű 
fedezetelvonó tetteit, a vagyont ténylegesen vagy színleg csökkenti, s ezzel a hite-
lezői kielégítést akár részlegesen meghiúsítja (fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben 
elkövetett csődbűncselekmény).37

b) A bűncselekmény második alapesetében [404. § (2) bekezdés a) pont] az elkövető 
előbb fejti ki a tényállásszerű elkövetési magatartások valamelyikét, s ezzel idézi 
elő a fizetésképtelenséget vagy annak látszatát, illetve hiúsítja meg – legalább 
részben a hitelező(k) kielégítését. (Az irodalomban csalárd bukásként is jellemzett 
alakzat, fizetésképtelenséget előidéző csődbűncselekmény).

c) A Btk. 404. § (2) bekezdés b) pontjában írt delictum esetén az adós fizetésképtelen 

36 A 2011. évi CL. törvény végül a felszámolás elrendelését követően elkövetett számvitel 
rendjének megsértését (korábban „adminisztratív csődbűntett”) dekriminalizálta.

37 Btk. 404. § (1) Aki a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény hatálya alá 
tartozó gazdálkodó szervezet fizetésképtelenséggel fenyegető helyzete esetén

 a) a vagyon vagy annak egy része elrejtésével, eltitkolásával, megrongálásával, megsemmi-
sítésével, használhatatlanná tételével,

 b) színlelt ügylet kötésével vagy kétes követelés elismerésével, vagy
 c) az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes más módon
 a gazdálkodó szervezet vagyonát ténylegesen vagy színleg csökkenti, és ezzel a hitelező 

vagy a hitelezők kielégítését részben vagy egészben meghiúsítja, bűntett miatt egy évtől öt 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
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helyzetében tanúsított fedezetelvonó magatartások hiúsítják meg legalább rész-
legesen a hitelezői kielégítést (fizetésképtelen helyzetben elkövetett csődbűncselekmény).38

d) A csődbűncselekmény legenyhébb alakzata csak a felszámolás elrendelését köve-
tően valósítható meg, lényege a Csődtv. szerinti kielégítési sorrend megsértésével 
valamely hitelező előnyben részesítése (hitelező jogtalan előnyben részesítésével elkövetett 
csődbűncselekmény).39

A tényállás szerkezetét áttekintve rögzítendő még, hogy a (3) bekezdés az első három 
alapesetre nézve közös minősítő körülményeket állapít meg,40 az (5) bekezdés pedig 
fizetésképtelenségi eljárásokhoz kapcsolja a csődbűncselekményért való büntethetősé-
get, objektív büntethetőségi feltételt szabályoz.41 A 404. § (6) bekezdése a tettességre 
vonatkozó speciális rendelkezést tartalmaz.42

A „Feljelentés elmulasztása a felszámolási eljárásban” megnevezésű bűncselekményt a 
2012. évi C. törvény eredetileg nem tartalmazta, a 2012. évi CCXXIII. törvény egészí-
tette ki a Btk.-t e tényállással. A törvény Indokolása utal arra, hogy a csődeljárásról 
és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 33. § (4) bekezdése szerint 
a felszámoló a tudomására jutott bűncselekményt – ha az elkövető ismert, annak 
megjelölésével – köteles az eljárás lefolytatására illetékes hatóságnak írásban beje-
lenteni. A felszámolási eljárás során jellemzően a számvitel rendje megsértésének 
bűncselekménye és a csődbűncselekmény jut a felszámoló tudomására. A jogalkotó 

38 404. § (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a csődeljárásról és a felszámolási eljárás-
ról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet

 a) fizetésképtelenné válását vagy annak látszatát az (1) bekezdésben meghatározott maga-
tartások valamelyikével idézi elő, és ezzel vagy

 b) fizetésképtelensége esetén az (1) bekezdésben meghatározott magatartások valamelyiké-
vel

 a hitelező vagy a hitelezők kielégítését részben vagy egészben meghiúsítja.
39 404. § (4) Aki a felszámolás elrendelését követően valamely hitelezőjét a csődeljárásról és 

a felszámolási eljárásról szóló törvényben meghatározott kielégítési sorrend megsértésével 
előnyben részesíti, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

40 404. § (3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha
 a) a csődbűncselekményt stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetre nézve 

követik el, vagy
 b) a tényleges vagy színlelt vagyoncsökkenés mértéke különösen jelentős.
41 404. § (5) Az (1)-(3) bekezdésében meghatározott bűncselekmény akkor büntethető, ha
 a) a csődeljárást megindították,
 b) a felszámolást, kényszertörlési, illetve kényszer-végelszámolási eljárást elrendelték, vagy
 c) a felszámolási eljárás megindítása törvény kötelező rendelkezése ellenére nem történt 

meg.
42 404. § (6) A csődbűncselekményt tettesként az követheti el, aki az adós gazdálkodó 

szervezet vagyonával vagy annak egy részével rendelkezni jogosult, vagy arra lehetősége 
van, akkor is, ha a vagyonnal történő rendelkezés alapjául szolgáló jogügylet érvénytelen.
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álláspontja szerint a felszámolási eljárások eredményes lefolytatásának biztosítása, a 
hitelezők érdekének fokozottabb védelme indokolttá teszi, hogy büntetendő legyen, 
ha e két bűncselekmény valamelyikére utaló hitelt érdemlő adatok birtokába jutó 
felszámoló a feljelentési kötelezettségét szándékosan elmulasztja.43

4. A csődbűncselekmények hatályos szabályozásának értékelése 

A 2012. évi C. törvény Indokolása a csődbűncselekmény újraszabályozásáról ír, és valóban 
történt több változás a tényállást illetően, a bűncselekmény vonatkozásában felmerülő 
problémákat azonban a törvény nem oldotta meg, újraszabályozásról valójában nem 
beszélhetünk. Az új Btk. ugyanakkor új problémákat is hozott.

A korábban írtak alapján megállapítható, hogy a Btk. a továbbiakban is fenntartja a 
csődbűncselekmény négy alapeseti fordulatát, és az első három alapesethez kapcso-
lódóan minősítő körülményeket értékel. Eltérő jogszabály-szerkesztési megoldással, 
de fennmaradt az objektív büntethetőségi feltétel, és a speciális alanyiságra vonatkozó 
értelmező rendelkezés is.

A változásokat számba véve a törvény mellőzi a vagyon vonatkozásában a „tartozása 
fedezetéül szolgáló” kifejezést, hivatkozással arra, hogy a gazdálkodó szervezet vagyona 
az erre irányuló külön jognyilatkozat nélkül is a tartozás fedezetéül szolgál. Ez utóbbi 
megállapítás ugyan helyes, de nem indokolja a törvény ezen szövegrészének mellőzését. 
A szakirodalomban már eddig is érték kifogások a tényállás szövegezését amiatt, hogy 
nem kellő egyértelműséggel fogalmazza meg: a bűncselekmény elkövetési tárgyaként 
a gazdálkodó szervezet és nem az elkövető vagyona tekintendő.

Egyet lehet érteni a törvény azon megoldásával, mely az ésszerű gazdálkodás köve-
telményével ellentétes, korábban több pontban szabályozott különböző magatartásokat 
az egyszerűsítés jegyében összevonja.

A minősített eset változtatásának indokaként a jogalkotó azt jelöli meg, hogy a gazda-
sági életben súlyos következményekkel járó csődbűncselekmény megállapíthatóságára 
nézve a bírói gyakorlat nem alakított ki olyan mércét, amely zsinórmértékül szolgál-
hatna – arra az Indokolás is utal, hogy a szakirodalom ezt megtette. Helyeselhető 
törekvés, hogy a törvény objektív körülményeket kíván megjelölni a minősített esetek 
megállapításának feltételéül, egyrészt az elvont vagyontömeg mértékére, másrészt 
pedig a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetekre tekintettel. Érde-
mes azonban felhívni a figyelmet arra, hogy a vagyoncsökkenés – az 1978. évi Btk. 
2007. évi módosítása óta és az új Btk. alapján is – csak az első alapesetnek explicit 
tényállási eleme, a második és harmadik alapesetnek nem. A másik minősített eset 
vonatkozásában utalni kell arra, hogy a kormányrendeletben határozza meg, hogy 

43 A vizsgált bűncselekmények részletes dogmatikai elemzését lásd Gula József: A gazdálko-
dás rendjét sértő bűncselekmények. In: Horváth Tibor – Lévay Miklós (szerk.): Magyar 
Büntetőjog Különös Rész. Wolters Kluwer, Budapest, 2013, 635-645. o.
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mely társaságot tekint stratégiailag kiemelt jelentőségűnek. Ez történhet a fizetéskép-
telenségi eljárást megelőzően, de annak tartama alatt is. A bűncselekmény minősített 
esete értelemszerűen csak akkor kerülhet megállapításra, ha a gazdálkodó szervezet 
stratégiailag kiemelt jelentőségűnek nyilvánítása után követték el.

A változás érinti továbbá a csődbűncselekmény tettesére vonatkozó értelmező rendelke-
zést. A 2012. évi Btk. új eleme, hogy a korábbi szabályozástól eltérően már nemcsak 
a vagyonnal rendelkezni jogosult követheti el tettesként a cselekményt, hanem az 
is, akinek a rendelkezésre lehetősége van. Az Indokolás szerint ezzel a törvény „a 
büntethetőségi feltétel körét kibővítve nevesíti azt az esetet is, amikor a vagyonnal 
jogszerűen már nem rendelkezhet a tulajdonos cégképviselő, de erre lehetősége van.” 
A módosítás indokolása és a törvény szövege azonban nincs összhangban egymással. 
Az Indokolás szakmai színvonala is számos kívánni valót hagy maga után (a büntethe-
tőségi feltétel körének bővítésére utalás, a tulajdonos cégképviselő fogalom használata), 
ennél komolyabb probléma azonban, hogy a törvény szövege valójában megszünteti a 
bűncselekmény vonatkozásában ez ideig megkívánt speciális alanyiságot, a tettességre 
vonatkozó értelmező rendelkezés ily módon értelmét veszti. A jogalkotói szándék – az 
Indokolásból kitűnően – nem erre irányult. A gyakorlat a bűncselekményt a további-
akban is delictum propriumként kezeli, az új Btk. Indokolásában írtaknak megfelelően 
kibővített speciális alanyi körrel. A tettességre vonatkozó új törvényi rendelkezés – az 
Indokolásnak megfelelő – módosítása azonban szükségesnek látszik.

Kisebb mértékben változott az objektív büntethetőségi feltételek köre, a háttérjog-
szabályok rendelkezéseire figyelemmel a törvény kiegészült a kényszertörlési és a 
kényszer-végelszámolási eljárás elrendelésével.

A „Feljelentés elmulasztása a felszámolási eljárásban” megnevezésű bűncselekmény 
vonatkozásában problémát jelent, hogy a törvény szövege szerint a bűncselekmény 
tettese a felszámoló. A tényállás háttérnormáját jelentő Csődtv. 27/A. § szerint 
azonban a felszámoló csak szervezet lehet, mely szervezet a felszámolás lefolyta-
tására felszámolóbiztost jelöl ki. A magyar büntetőjogban bűncselekmény alanyává 
szervezet, jogi személy nyilvánvalóan nem válhat, ezen nem változtat a jogi szemé-
lyekkel szemben alkalmazható intézkedések rendszere sem. Ennek alapján a tényállás 
módosítása indokolt.

5. A csődbűncselekmények de lege ferenda

A csődjog rekodifikációja lehetőséget teremt a csődjogi és büntetőjogi rendelkezések 
összhangjának javítására, néhány büntetőjogi kodifikációs hiba, hiányosság kiküszö-
bölésére, a büntetőjog-tudomány eredményeit felhasználva a büntetőjogi szabályozás 
továbbgondolására. Az eddig írtakon kívül vegyünk számba néhány továbbgondolásra 
érdemes kérdéskört.
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5.1. A fizetésképtelenségi eljárások és a fizetésképtelenségi bűncselekmények kapcsolata – az 
objektív büntethetőségi feltétel

Alapvető kérdés, hogy a csődbűncselekmények büntethetősége fizetésképtelenségi 
eljárásokhoz kötődik-e, vagy attól függetlenné válik.

A 2012. évi Btk.-ban is fellelhető objektív büntethetőségi feltétellel az állam valójában 
bizonyos esetekben lemond olyan magatartások üldözéséről, amelyek önmagukban 
véve büntetést érdemelnének, azért, hogy a meggyengült vállalkozásokat e feltételek 
bekövetkezése előtt ne tegye ki a büntetőeljárással együtt járó egzisztenciális fenye-
getésnek.

A Csemegi-kódex, a hatályos magyar és német Btk. alapján a büntethetőség vala-
mely fizetésképtelenségi eljáráshoz kapcsolódik, az 1932. évi hitelsértési törvényünk 
és a hatályos osztrák Btk. szerint egyes bűncselekmények (hitelsértés, Betrügerische 
Krida44) annak hiányában is megállapíthatóak.

Mint láttuk a Csemegi-kódex kiindulópontja az volt, hogy büntetendő az adós, aki 
fizetésképtelen lett és vagyonára csőd nyittatott, ha bizonyos, a hitelezők érdekeit 
sértő vagy veszélyeztető cselekményeket követett el. Sem a fizetésképtelenség vagy 
csőd, sem az elkövetett visszaélések izoláltan nem alapozták meg a bűnösséget, csupán 
ezek meghatározott kapcsolata. A csődnyitás volt az a körülmény, melynek folytán a 
potenciálisan bűnös cselekmény realiter is büntetendővé vált. Már a Csemegi-kódex 
indokolása utalt arra, hogy a törvény nem terjed ki azon terület egészére, melyet át-
fognia szükséges lenne, nevezetesen azon személyekre, akikkel szemben csődnyitás 
nem történt, de fizetéseiket megszüntették, és egyébként a tényállásba illeszkedő 
magatartásokat követtek el annak érdekében, hogy hitelezőiket a követeléseikből 
való leengedésre kényszerítsék, vagy azokat egész követelésükre nézve csalárdul 
megkárosítsák. Úgy vélték, hogy a büntető törvény a csődjogtól e körben teljesen 
nem szakadhat el.

Ezen a szemléleten alapvetően változtatott a hitelsértésről szóló 1932. évi IX. 
törvénycikk, melynek 6. §-a úgy rendelkezett, hogy a törvény alkalmazása szempont-
jából közömbös, hogy az adós ellen csődöt, csődön kívüli kényszeregyezséget vagy 
kényszerfelszámolást elrendeltek-e, vagy sem. Úgy látták ugyanis, hogy a gyakorlat-
ban nem vált be az a szabályozás, mely a csalárd és vétkes bukás büntethetőségét a 
csődnyitáshoz kötötte. Érdemes azért rámutatnunk arra, hogy a hitelsértés bűntette 
és vétsége megállapíthatósága valóban nem kapcsolódott a továbbiakban a likvidációs 
eljárás mozzanataihoz, a törvény által szabályozott hitelező által elkövetett passzív 
vesztegetés, illetve a koholt követelés érvényesítése azonban igen.

44 A bűncselekmény elnevezésének inkább történeti előzményei vannak, hiszen a csalárd 
magatartás nem szükségszerű tényállási elem, illetve a csődeljárás megindítása sem tartozik 
a tényállási elemek közé. kirChBaCher, Kurt – Presslauer, Walter: Wiener Kommentar 
zum Strafgesetzbuch Manz, Wien, 2001, 156. §

csődjog és büntEtőjog – gondolAtok A csődjog újrAkodifikálásA kApcsán



252

Tény, hogy az objektív büntethetőségi feltétel mellőzése a hitelezői érdekek vé-
delmét elvileg jobban szolgálná, és hosszabb távon megfontolandó, de a büntetőjogi 
felelősség körének lényeges kiterjesztését jelenti.

A büntetőjog ultima ratio jellege a modern fizetésképtelenségi bűncselekmények 
esetén abban is megnyilvánul, hogy nem a csőd miatt, de csak csőd esetén kíván 
bizonyos hitelezői érdekeket sértő magatartások ellen fellépni.

Jelenleg indokoltnak látom az objektív büntethetőségi feltétel módosított tarta-
lommal történő fenntartását.

Helyes volt ugyanis azon 2007. évi módosítás, mely alapján már nem a felszámolás 
megindítása, hanem elrendelése a büntethetőség objektív feltétele, így az alaptalan 
felszámolási kérelem nem teremti meg a büntethetőséget.

A felszámolásnál érvényesített gondolatmenetet azonban a csődeljárás vonatkozá-
sában nem követte a jogalkotó. Ismeretes, hogy a reorganizációt szolgáló csődeljárás 
kevéssé funkcionál. Az adósok csődkérési hajlandóságát egyebek mellett az sem 
befolyásolja kedvezően, ha saját kérelmük nyitja meg a büntethetőséget. Indokolt 
lehetne a csődeljárásban is a megindításnál későbbi időpontban meghatározni a 
büntethetőségi feltételt, vagy a csődeljárás megindítását mellőzni az objektív büntet-
hetőségi feltételek körében.45

5.2. A büntetendő cselekmények és a büntetési tételek

Érdemes rámutatni arra, hogy a régi magyar büntetőjog, de más európai országok 
(pl. Anglia, Németország, Ausztria) joga is a csődbűncselekmények hazainál diffe-
renciáltabb rendszerét értékeli, melyek a csődbűncselekmények lehetséges körének hazai 
kialakításához – természetesen összhangban a mai magyar büntetőjogi dogmatikával 
– segítséget nyújthatnak.

Büntetendő magatartásként jelennek meg például a hitelezők szavazati joggal kap-
csolatos visszaélései, a hitelező megvesztegetése, a fizetésképtelenségi eljárás egyéb 
közreműködőinek megvesztegetése, a koholt követelés érvényesítése. A könyvvezetési 
kötelezettség megszegésével kapcsolatos magatartások, kívülálló személyek tettesi 
felelősségét megalapozó egyes tényállások,46 sőt az angol jog szerint az is bünteten-
dő, ha a nem mentesített bankrupt a hitelező tájékoztatása nélkül vesz fel hitelt vagy 
más név alatt vállalkozásba kezd, avagy bizonyos vagyonnal megszökik Angliából és 
Walesből.47

45 Lásd még Gula József: A fizetésképtelenségi eljárások és a fizetésképtelenségi bűncselek-
mények kapcsolatának egyes aspektusai. In: Gál István László (szerk.): Tanulmányok Tóth 
Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére. PTE ÁJK, Pécs, 2011, 255-270. o.

46 Tröndle, Herbert – fiscHer, Thomas: Strafgesetzbuch und Nebengesetze Kommentar. 
C.H. Beck, München, 2007, 1970. o.

47 Insolvency Act 1986, s. 358.
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Hazánkban is gyakran szembesülünk olyan cselekményekkel, melyek a hatályos 
jog keretei között megfelelően nem értékelhetőek.

A „hitelező megvesztegetése” beiktatását indokolja egyebek mellett, hogy a vesz-
tegetés hatályos tényállásai a büntetőjogi üldözést igénylő magatartások egy részét 
jelenleg nem képesek lefedni.

Ezzel szemben a csődbűncselekmény hatályos rendszerében a fizetésképtelenséggel 
fenyegető helyzetben elkövetett csődbűncselekmény szükségessége a csődbűncselekmény 
rendszerét megvizsgálva (tényállásszerű eredmény, objektív büntethetőségi feltétel) 
megkérdőjelezhető. A tényállás bűnösségi szempontból is aggályos. A csődbűncselek-
mény szándékosan követhető el. Ugyanakkor a tényállás elemévé tették a fizetéskép-
telenséggel fenyegető helyzetet, mely a háttérnorma alapján akkor is megállapítható, 
ha a gazdálkodó szervezet vezetője „ésszerűen előre láthatta, hogy tartozásait az 
esedékességkor nem lesz képes kiegyenlíteni”. A büntetőjogi felelősséget szándékos 
bűncselekmény esetén nyilvánvalóan nem alapozhatja meg, ha pusztán előre láthatta 
volna az elkövető az eredményt. Mindezen körülmények alapján az a véleményem, 
hogy a wrongful trading jogintézményének jogrendszerünkbe történő teljes körű 
integrálására irányuló igyekezet – mely a társasági jog és a csődjog vonatkozásában 
kétségtelenül helytálló – egy szükségtelen büntetőjogi normát eredményezett.

A bűncselekmények rendszerének kialakítását követően – a gyakorlati tapasztala-
tokra is figyelemmel – határozható meg a büntetési tételek adekvát rendszere. A korábbi 
magyar büntetőjogi rendelkezésekkel összevetve azt láthatjuk, hogy hatályos büntető 
kódexünk büntetési tételei meglehetősen szigorúnak tűnnek. (A Csemegi-kódex pl. 
három évig terjedő börtönnel büntetendő privilegizált esetet is ismert, ha az okozott 
kár bizonyos összeget nem haladott meg.) Ezt a megállapítást támasztja alá a bünte-
téskiszabási gyakorlat is.

5.3. A csődbűncselekmények alanyi köre és a bűnösség

A csődbűncselekmény és a feljelentés elmulasztása a felszámolási eljárásban tettesére 
vonatkozó hatályos törvényi rendelkezések módosításának indokoltságáról korábban 
már szóltam.

Lényeges kérdés továbbá, hogy a jövőben a csődbűncselekmények továbbra is 
kizárólag a Csődtv. hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetekhez kötődnek-e, avagy az 
angol, német, osztrák stb. jogokban régóta ismert, s a közelmúltban a magyar jogba is 
bevezetett ún. magáncsőd48 kihatással legyen-e a fizetésképtelenségi bűncselekményért 
felelősségre vonható személyek körére.

A magyar büntetőjogban a csődületről szóló 1840. évi XXII. törvénycikk szerinti 
hamis bukás alanya bárki lehetett, egyes a törvényben megjelölt elkövetési magatartások 
vonatkozásában azonban csak a kereskedők, illetve gyárosok válhattak a bűncselekmény 

48 2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről
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tettesévé. Maga a csődtörvény hatálya értelemszerű eltérésekkel ugyanis a természetes 
személyekre is kiterjedt.  A vétkes bukás tettese azonban csak kereskedő lehetett. 
Csemegi Károly is úgy foglalt állást, hogy nincs különbség a hitelezők jogos követe-
léseinek dolossus kijátszásában, ha ezt kereskedő, vagy ha nem kereskedő követi el.

Az angol fizetésképtelenségi törvény szerkezetileg is elkülönítve külön fejezetekben 
szabályozza a gazdálkodó szervezetek fizetésképtelenségéhez kapcsolódó delictumo-
kat, illetve az egyéni csődhöz kapcsolódó bűncselekményeket.

A német jogban ilyen kategorikus elkülönítéssel nem találkozunk, a német Btk. 
megoldása szerint egyes csődbűncselekményeket csak kereskedők követhetnek el.

A magyar büntetőjogban a csődbűncselekmény csak a Csődtv. hatálya alá tartozó 
gazdálkodó szervezet keretében történő elkövetés esetén alkalmazható, természetes 
személyre, de még az egyéni vállalkozóra sem terjed ki a Csődtv. hatálya.

Átgondolást érdemel továbbá a felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztásával 
megvalósuló vezetői büntetőjogi felelősség e körben történő alkalmazásának lehetősége.

Hatályos büntetőjogunkban a hivatali vesztegetés (Btk. 293. § (4)-(5) bekezdés) 
körében találunk ilyen rendelkezést, továbbá önálló tényállás a költségvetési csaláshoz 
kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása (Btk. 397. §). A két 
tényállás – az elkövetési magatartások hasonlósága mellett – érdemi eltéréseket is mutat.

A gazdasági vezetőknek a beosztottak bűncselekményéhez kapcsolódó felelős-
ségét, az ún. vezetői büntetőjogi felelősséget a 2001. évi CXXI. törvény iktatta be 
büntetőjogunkba, jogalkalmazási gyakorlata azonban nem alakult ki. Így ellenérvként 
fogalmazható meg, hogy indokolt-e valójában nem funkcionáló jogintézmények 
alkalmazási körének kibővítése.

Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy következetesnek nevezhető-e az a büntetőpo-
litika, amely a jellemzően szervezetben elkövetett szándékos bűncselekmények közül 
csupán két cselekményre vonatkozóan tágítja ki a büntetőjog hatókörét a mulasztó 
vezetőre, míg súlyos szervezeti visszaélések soránál a gondatlan (esetenként a szán-
dékos) vezetői mulasztás büntetlen marad.49

A felelősségi alakzat megteremtésének pozitív vonása, hogy megfelelő ellenőrzési 
és felügyeleti rendszer kiépítésére ösztönzi a vezetőket a bűncselekmények megaka-
dályozása érdekében.

Utalhatunk végül arra, hogy tételes jogunkban ugyan csak a 2001. évi CXXI. 
törvénnyel jelent meg a vezetőknek a beosztottak bűncselekményéhez kapcsolódó 
büntetőjogi felelőssége, de mintegy jogtörténeti, gondolati előzményként említhető, 
hogy a Hs. javaslata az üzlet vezetésével megbízott személyek felügyeleti vagy elle-
nőrzési kötelezettségének akár szándékos akár gondatlan elmulasztását a hitelezők 
érdekeit sértő bűncselekmények esetén vétségként büntetni kívánta.

49 kis Norbert: Gondolatok a bűnösségi elv hanyatlásáról. In: Gellér Balázs (szerk.): Györgyi 
Kálmán ünnepi kötet. KJK-KERSZÖV, Budapest, 2004, 333. o.
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A csődbűncselekmény alanyi körét vizsgálva50 felmerülhet továbbá a vagyonfe-
lügyelő, a felszámolóbiztos vonatkozásában speciális szabályok szükségessége, a 
helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában kirendelt pénzügyi gondnok 
büntethetőségének megteremtése, a 2006. évi Csődtv. módosítással a magyar jogban 
is megjelent „árnyékvezető” 51büntetőjogi felelőssége.

Nézetem szerint helyes az a megközelítés, amely a csődbűncselekményeket alap-
vetően szándékos delictumoknak tekinti. Mégis indokolt lehet szűk körben a gondatlan 
bűncselekmények büntethetőségének megteremtése is. Mind a régi magyar büntető-
jogban, mind a hatályos német és osztrák jogban ismertek e cselekmények gondatlan 
alakzatai.52

6. Összegzés

A csődjogi és a büntetőjogi szabályozás összhangjának javítása érdekében javaslom a 
Btk. 404. § (5) bekezdés a) pontjának hatályon kívül helyezését. A hivatkozott rendelkezés 
szerint a Btk. 404. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott csődbűncselekmény a cső-
deljárás megindításával válik büntethetővé. A változás illeszkedik a jelenleg csekély 
számban induló csődeljárások szerepének növelését célzó intézkedések sorába, mivel 
az adósok csődkérési hajlandóságát egyebek mellett az sem befolyásolja kedvezően, 
ha saját kérelmük nyitja meg a büntethetőséget. A hatályos büntetőjogi szabályozás 
ésszerűtlen, a csődeljárás megindítása ellen hat. A Btk. 404. § (5) bekezdés b) – c) 
pontja szerinti objektív büntethetőségi feltételek fenntartását indokoltnak látom.

A Btk. 404. § (6) bekezdésének megszövegezésére a következő javaslatot teszem:
„A csődbűncselekményt tettesként az követheti el, aki az adós gazdálkodó szervezet 

vagyonával vagy annak egy részével rendelkezni jogosult, vagy rendelkezési jogosultságának 
megszűnése után arra tényleges lehetősége van, akkor is, ha a vagyonnal történő rendelkezés 
alapjául szolgáló jogügylet érvénytelen.”

A hatályos Btk. alapján – a korábbi szabályozástól eltérően – már nemcsak a 
vagyonnal rendelkezni jogosult követheti el tettesként a bűncselekményt, hanem 
az is, akinek a rendelkezésre lehetősége van. A Btk. azonban e körben pontosítás-

50 Lásd Gula József: A csődbűncselekmények alanyi körének meghatározása. In: Barzó 
Tímea – Juhász Ágnes – Leszkoven László – Pusztahelyi Réka (szerk.): Ünnepi tanulmán-
yok Bíró György professzor 60. születésnapjára. Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesz-
téséért, Miskolc, 2015, 204-220. o.

51 Az angol jogban számos tényállás kifejezett rendelkezést tartalmaz az árnyékvezető (shad-
ow director) büntetőjogi felelősségére nézve. Insolvency Act 1986, s. 206., s. 208. stb. Lásd 
még Gula József: Fizetésképtelenségi bűncselekmények az angol jogban. In: Publicationes 
Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica Tomus XXVI/2., Miskolc University 
Press, Miskolc, 2008.

52 Kodifikációs javaslataimat lásd részletesebben: Gula József: A csődbűncselekmények de 
lege ferenda. Büntetőjogi Kodifikáció, 2008/1. sz., 9-25. o.
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ra szorul, mivel valójában megszünteti a bűncselekmény vonatkozásában ez ideig 
megkívánt speciális alanyiságot, a tettességre vonatkozó értelmező rendelkezés ily 
módon értelmét veszti. Rendelkezési lehetősége ugyanis bárkinek lehet. A jogalkotó 
fenntartotta a speciális alanyra vonatkozó értelmező rendelkezést, és meghatározta 
a Btk. indokolásában, hogy a módosítással milyen alanyi körre kívánja kiterjeszteni a 
büntethetőséget, illetve egyértelművé tenni a felelősségre vonás lehetőségét. A Btk. 
egy valós gyakorlati problémára reflektált, a hatályos szöveg azonban az indokolással, 
de magával az értelmező rendelkezés létével is ellentétes, ezért szükséges a módosítása.

A csődjog fogalomrendszere alapján javaslom továbbá a Btk. 404/A. § szerinti bűncse-
lekmény tetteseként a felszámoló helyett a felszámolóbiztost megjelölni. A „Feljelentés elmulasz-
tása a felszámolási eljárásban” megnevezésű bűncselekmény tettese a Btk. hatályos 
szövege szerint a felszámoló. A Csődtv. 27/A. § szerint azonban a felszámoló csak 
szervezet lehet, mely szervezet a felszámolás lefolytatására felszámolóbiztost jelöl 
ki. A magyar büntetőjogban bűncselekmény tettese csak természetes személy lehet, 
szervezet, jogi személy nem válhat bűncselekmény alanyává.

Amennyiben a csődjogi kodifikációhoz kapcsolódóan jogalkotói szándék mutatkozik 
a vonatkozó büntetőjogi szabályozás mélyrehatóbb megújítására is, megfontolásra 
ajánlom a büntetendő cselekmények, a büntetési tételek, a csődbűncselekmény alanyi 
köre és bűnössége tekintetében írott de lege ferenda javaslataimat.
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Csák Csilla1

A szövEtkEzEti hitElintézEtEk 
fizetésképtelen helyzetének kezelése

Kulcsszavak: szövetkezet, szövetkezeti hitelintézet, szövetkezetek integrációja, 

A szövetkezeti hitelintézetek fizetésképtelenségi kérdéseinek vizsgálatát különböző 
szempontok és aspektusok szerint lehet elemezni. Jelen tanulmány a fizetésképte-
lenség kialakulásának megelőzésére, elkerülésére irányuló jogtechnikai, szervezeti és 
működési lehetőségeket és megoldásokat tekinti át, valamint a kialakult fizetésképtelen 
helyzet kezelésére vonatkozó anyagi és eljárási jogi szabályozást vizsgálja. Általános 
megállapításként leszögezhető, hogy a szövetkezetek esetében az általános csőd- és 
jogutód nélküli (végelszámolás, felszámolás) eljárások szabályai az irányadók. A 
szövetkezeteknek azonban különböző típusait és formáit tudjuk megkülönböztetni, 
amelyeket tevékenységi kör alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) illetőleg a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 
is nevesít illetőleg a szövetkezeti szabályozásra irányadó speciális jogi szabályozási 
normarendszerben is fellelhetők (pl. kommunális, lakásszövetkezetek, pénzügyi 
szférában működő szövetkezetek).

A pénzügyi szférában működő szövetkezetek esetében vannak speciális jogszabályi 
előírások a fizetésképtelen állapot elkerülése és a kialakult helyzet kezelése tekinteté-
ben. A pénzügyi szférában működő szövetkezetek közül a szövetkezeti hitelintézetek 
illetőleg különös figyelemmel a takarékszövetkezetek jogi szabályozási környezete 
kerül elemzésre, amely előremutató esetlegesen mintaértékű lehet – egyes elemeiben 
is akár – a fizetésképtelenségi problémák kezelése, áthidalása tekintetében.

1. A szövetkezeti hitelintézet definiálása

Mindenekelőtt azt célszerű tisztázni, hogy miként határozható meg a szövetkezeti 
hitelintézet fogalma. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) rendelkezéseit2 figyelembe véve, egy átte-
kintő táblázatba foglalható össze a pénzügyi intézmények rendszere, amely struktúra 
a 2013. évtől kezdődően alakult ki ebben a formában az azt követő módosításokkal:

1 Prof. Dr. Csák Csilla, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Ci-
vilisztikai Tudományok Intézete, Agrár- és Munkajogi Tanszék.

2 Hpt. 7. §, 8. §, 11. §, és a 12. § alapján.
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Pénzügyi intézmény
Hitelintézet* Pénzügyi vállalkozás

Típus Bank Szakosított 
hitelintézet

Szövetkezeti 
hitelintézet

Rt.,
Szövetkezet,
Alapítvány,
Fióktelep.Forma Rt.,

Fióktelep.
Rt.,

Fióktelep.

Szövetkezet,**

takarékszövet-ke-
zet, hitelszövet-

kezet
Rt., (bank, szako-
sított hitelintézet).

Tőke (kp.) 2 Mrd külön tv. 
szerint

300 M Ft 
szövetkezeti 
formában

50 M Ft

Tevékenység

pénzügyi 
szolgáltatás 
teljes körű 

végzése

tevékenységi 
köre korláto-

zott (ügyfélkör, 
tevékenység)

tevékenységi 
köre korlátozott 
(hitelszövetkezet 
tagjai részére***)

tevékenységi köre 
korlátozott

Forrás: Saját szerkesztés

* Hitelintézet az a pénzügyi intézmény, amely a pénzügyi szolgáltatások közül legalább betétet 
gyűjt, vagy más 
visszafizetendő pénzeszközt fogad el a nyilvánosságtól – ide nem értve a jogszabályban megha-
tározott nyilvános kötvénykibocsátást -, valamint hitelt és pénzkölcsönt nyújt.
Kizárólag hitelintézet jogosult
a) betét gyűjtésére, valamint saját tőkéjét meghaladó mértékben – hitelintézet vagy állam által a 
visszafizetésre vállalt kezesség vagy garancia nélkül – más visszafizetendő pénzeszköz nyilvá-
nosságtól való elfogadására,
b) pénzváltási tevékenység végzésére. vö. Hpt. 8. § (1)-(2) bekezdés.
** A szövetkezeti formában működő hitelintézetek jogi jellege két kettős természetű, egyrészt, 
mint szövetkezet, a szövetkezeti normáknak megfelelően lép a gazdaság színterére, másrészt, 
mint hitelintézet, amely dinamikájában, működésében a pénzügyi szféra előírásait követi. A 
szövetkezeti jelleg alapvetően a Ptk. által megfogalmazott tételes jogi előírásokból és alapelvi 
meghatározásokból vezethető le, míg a hitelintézeti jelleg a Hpt. előírásai alapján, amely kógens 
jelleggel ad iránymutatást a szövetkezeti formában működő pénzügyi intézményekre. A két 
jogszabály egymáshoz való viszonyát a jogszabályi rendelkezések adták meg konkrét formában, 
amikor a Hpt. ezt a kapcsolatot úgy határozta meg, hogy a szövetkezeti formában működő 
szövetkezetekre a Ptk. rendelkezéseit a Hpt.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A két jog-
szabály kapcsolata tehát a generális és a speciális viszonyában áll egymással, megjegyezve azt, 
hogy a pénzintézeti tevékenységet végző pénzügyi intézmény szövetkezeti formában történő 
működtetése a szervezeti kérdésekben is a speciális szabályok előtérbe kerülését eredményezte, 
a működés során pedig teljes mértékben a specialitás jellemző. A specialitás a Hpt. szabályainak 
teljes körű alkalmazásában ragadható meg, amelynek természetesen nem vitatható módon a 
prudens működéshez, a fizetőképesség fenntartásához (likviditás illetőleg szolvencia), makro-, 
és mikrogazdasági szinten a pénzintézeti rendszer biztonságos működéséhez kapcsolódnak, 
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figyelembe véve a nemzetközi előírásokat, EGK, EU irányelveket, rendeleteket is.
*** A tagsági kényszer (hitelezési tevékenység vonatkozásában értendő) megszűntetéséhez a 
Pit., majd a Hpt. teremtette meg a jogszabályi alapot, amikor csak a hitelszövetkezetek esetében 
tartotta fenn a hitelnyújtás feltételeként a tagsági viszony szükségességét. A takarékszövetkezetek 
esetében ez a kötöttség megszűnt. A takarékszövetkezetek ezáltal bankszerűen működő szervezetek 
irányában fejlődtek, némi tevékenységi korlátozással. Ezáltal a tagsági önsegély elvének csorbulása, 
a szövetkezeti jelleg sérülése körvonalazódott, amely kifejeződik abban is, hogy a tagsági körre 
szabott kedvezményes hitelkonstrukciók sem tapasztalhatók a takarékszövetkezeti szférában.

Pénzügyi intézmény a hitelintézet és a pénzügyi vállalkozás. Pénzügyi szolgáltatást 
– ha törvény eltérően nem rendelkezik – kizárólag pénzügyi intézmény végezhet. A 
hitelintézet bank, szakosított hitelintézet vagy – részvénytársasági vagy szövetkezeti 
formában működő – szövetkezeti hitelintézet lehet. A szövetkezeti hitelintézet lehet 
bank, szakosított hitelintézet és takarék- vagy hitelszövetkezet.

Bank és szakosított hitelintézet részvénytársaságként vagy fióktelepként, szövetke-
zeti hitelintézet szövetkezetként, illetőleg – banknak vagy szakosított hitelintézetnek 
minősülő – részvénytársaságként, pénzügyi vállalkozás részvénytársaságként, szövet-
kezetként, alapítványként vagy fióktelepként működhet.3

Az induló tőkére vonatkozó követelmények nem alkalmazandóak a központi 
szervhez tartósan kapcsolt hitelintézetre. Pénzügyi vállalkozás – kivéve a pénzügyi 
holding társaságot és a fizetési rendszert működtető pénzügyi vállalkozást – legalább 
ötvenmillió forint induló tőkével alapítható. Pénzügyi holding társaság legalább ket-
tőmilliárd forint induló tőkével alapítható. A fizetési rendszert működtető pénzügyi 
vállalkozás legalább ötszázmillió forint induló tőkével alapítható. Harmadik országbeli 
hitelintézet fióktelepe legalább kétmilliárd forint dotációs tőkével alapítható. 

Pénzügyi intézmény alapításához az induló tőkét kizárólag pénzbeli hozzájárulással 
lehet teljesíteni. Az induló tőkét kizárólag olyan hitelintézetnél lehet befizetni, illetve 
a működés megkezdéséig olyan hitelintézetnél vezetett fizetési számlán lehet tartani, 
amely nem vesz részt az alapításban, amelyben az alapítónak nincs tulajdona, illetve 
amely az alapítóban nem rendelkezik tulajdonnal. Hitelintézet induló tőkéje a műkö-
dési engedély kiadásáig kizárólag az alapítás, és a működés törvényben meghatározott 
feltételeinek megteremtése érdekében használható fel. A részvénytársasági formában 
működő pénzügyi intézmény – ide nem értve a pénzügyi holding társaságot – új 
részvények jegyzésével történő alaptőke-emelését, a fióktelep formájában működő 
pénzügyi intézmény esetében a dotációs tőke emelését, illetve szövetkezeti hitelintézet 
alaptőke emelését kizárólag pénzbeli hozzájárulással lehet végrehajtani. Ha az állam 
hajt végre alaptőke-emelést új részvények jegyzésével, akkor az alaptőke emelését 
állampapír rendelkezésre bocsátásával is végre lehet hajtani olyan esetben, amikor 
egy hitelintézet fizetésképtelensége az ország vagy valamely nagyobb régió gazdasági 

3 Hpt. 11. § (1) bekezdés.
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érdekeit, vagy a bankrendszer megbízható működését súlyosan veszélyeztetné, és a 
fizetésképtelenség, illetve a felszámolás csak az állam beavatkozásával hárítható el.4

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok 
módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv., vagy Integ-
rációs törvény) alapján és hatálya alatt szövetkezeti hitelintézet a takarékszövetkezet, 
a hitelszövetkezet és minden olyan egyéb hitelintézet is, amelynek működését, vagy 
amelynek betéteit 2013. január 1-jén Önkéntes Takarékszövetkezeti intézményvédelmi 
alapok5 valamelyike védte, valamint az a hitelintézet is, amelyet az Integrációs Szer-
vezethez benyújtott csatlakozási kérelme alapján a Központi Bank igazgatóságának 
előzetes egyetértése, továbbá a Felügyelet előzetes jóváhagyását követően felvettek az 
Integrációs Szervezetbe.6 A Szhitv. a szabályozási hatálya alatt azokat a hitelintézeteket 
tekinti szövetkezeti hitelintézetnek, amelyek korábban illetőleg a jelenlegi szabályozás 
alapján az integráció részesei voltak illetőleg csatlakoztak az integrációs szervezethez, 
tehát ez a szabályozási metodika az integrációt tekinti meghatározó feltételnek az 
általános – Hpt. által lefektetett – szervezeti tagoláshoz képest. 

A Hpt. és a Szhitv. egymáshoz való viszonyát is meghatározzák maguk a jogszabá-
lyok, amely szerint az Integrációs törvényben meghatározott Integrációs Szervezethez 
csatlakozott hitelintézetekre vonatkozó további, a Hpt.-től eltérő, illetve azt kiegészítő 
szabályokat a Szhitv. állapítja meg. A szövetkezeti hitelintézetekre vonatkozó előírásokat 
a speciális jogszabályi rendelkezéseken túl az általános, a jogi személyekre vonatkozó 
joganyag is meghatározza úgy, mint a Ptk., és a csőd- és felszámolási eljárásról szóló 
1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) stb. 

2. A szövetkezeti hitelintézetek integrációja a XX. században

A szövetkezeti hitelintézetek (takarékszövetkezetek, hitelszövetkezetek) integrációs 
folyamatai valójában az 1990-es évektől kezdődően gyorsultak fel és alakultak ki. A 
folyamatot felerősítették a vidéki bankhálózat létrehozásának a gondolata, a pénzügyi 
stabilitás erősítése illetőleg az állami konszolidációs folyamatok megvalósítása.

2.1. Pénzügyi stabilitás irányai 

A pénzügyi stabilitás történeti vetületei és fejlődése elsőként a szolidaritás szintjeiben 
ragadhatók meg.7

4 Hpt. 13. § (1)-(4) bekezdés.
5 Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap (a továbbiakban: OTIVA), a Re-

gionális Pénzintézetek Intézményvédelmi Alapja (a továbbiakban: REPIVA) és a Ta-
karékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap (TAKIVA)

6 Szhitv. 1. §
7 GerGely Sándor: A magyar takarékszövetkezetek története és modernizációja. OTSZ Bu-
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Első szint: a szövetkezeten belüli tagok közötti szolidaritás, amely azt jelenti, hogy 
a takarékszövetkezetek azon a településen is működtetnek fiókot, ahol ez a tevékeny-
ség nem nyereséges, hanem veszteséges és ezáltal a többi fiók nyereséges működése 
révén korrigálják a veszteséget, azért, hogy a pénzügyi szolgáltatás az adott település 
lakói, társadalmi és gazdasági szereplői részére is biztosított legyen. A takarékszövet-
kezeteknek természetesen nyereségesen kell működniük a Hpt. előírásait betartva, 
nem engedhető meg és nem tartható fenn hosszú távon a takarékszövetkezeten belül 
egyetlen fiók veszteséges gazdálkodása sem, ezért ennek az állapotnak a megszün-
tetésére ösztönöznek a piaci viszonyok. Ennek keretében fel kell tárni a veszteséges 
gazdálkodás okait és azokat a lehető legrövidebb időn belül fel kell számolni a fiók 
további megtartása érdekében. Először a kiadási oldal, a költségek csökkentésére kell 
törekedni (létszámcsökkentés, időszakos nyitvatartás), majd, ha ez sem vezet ered-
ményre drasztikus intézkedések bevezetésére is sor kerülhet, amely a fiók illetőleg 
a takarékszövetkezet státusz-kérdéseit érinti. Végső döntésként, alapos mérlegelést 
követően kerülhet sor a fiók megszűntetésére, amely természetesen azzal a veszéllyel 
jár, hogy az adott település pénzügyi szolgáltató nélkül marad.

Második szint: A szövetkezetek közötti szolidaritás, amely a szövetkezeti mozgalom 
mozgató rugójaként a hálózatszerű működés biztosítása érdekében és ezáltal közve-
tetten a tagság érdekében bír jelentőséggel. A hálózatszerű működés első lépéseként 
a biztonsági alap (OTBA) közös működtetése jelent meg, mint az integráció egyik 
központi intézménye. 1975-től volt lehetőség arra, hogy a takarékszövetkezetek az 
adózott eredményük egy részének felhasználásával közös támogatási alapot hozzanak 
létre megyei és országos szinten, majd 1991-től az OTBA kezdte el működését az 
OTSZ (Országos Takarékszövetkezeti Szövetség) keretén belül, tekintettel arra, hogy 
az OTBA külön szervezeti felépítéssel nem rendelkezett. Az OTBA utóda az integrá-
ció keretén belül külön szervezettel működő OTIVA (Országos Takarékszövetkezeti 
Intézményvédelmi Alap) látta el az intézményvédelmi és ellenőrzési feladatokat a 
takarékszövetkezetek irányában, amely a Hpt. rendelkezései értelmében létrehozott 
önkéntes intézményvédelmi alapként működött. A közös alapok általános célként a 
biztonságos működés érdekében alakított olyan jogintézmények voltak, amelyek a 
válsághelyzetek kiküszöbölésére és a veszteségek fedezésére, pótlására, a takarékszö-
vetkezetekbe vetett bizalom megőrzésére és fokozására hivatottak.

Harmadik szint: A nemzetközi szolidaritás, amely a világ szövetkezeti bankjainak és 
szövetségeinek együttműködését jelenti információ és tőkeáramlás tekintetében egya-
ránt. Erre hazai viszonylatban is hozható példa a kanadai szövetkezeti bankszektorral 
való kapcsolattartás megemlítésével. A nemzetközi szolidaritás jelentősége vitatha-
tatlan a pénzügyi intézményrendszer és szabályozási környezet uniós harmonizációja 
kapcsán, tágabb értelemben pedig a nemzetközi globalizáció hatására. Itt jegyezhető 
meg az, hogy a hazai szabályozást tekintve a szövetkezeti szektor, de különösen a 

dapest, 1994, 92-93.o.
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pénzügyi szektor, ezen belül a Hpt. szabályozása gyakorlatilag megfelel a nemzetközi 
követelményeknek. Megállapítható ugyanakkor, hogy a pénzügyi szabályozás több 
ponton szigorúbb szabályokat állapít meg a Magyarországon működő hitelintézetek 
számára. Ezen megállapítás kapcsán külön kitérnék a szövetkezeti hitelintézetek 
korlátozott tevékenységi körére a bankokkal szemben. Az európai közösség/unió 
jogában ilyen jellegű szigorítással nem találkozhatunk. A tőkenagyság alapulvétele 
során elsődlegesen nem a tevékenységi kört korlátozzák, hanem nyilvánosságra hozzák 
az adatokat, fokozott publicitás figyelhető meg.  Figyelemmel arra, hogy a gazdasági 
mechanizmusok alappillére a pénzügyi szektor szabályozása, a magyar jogalkotás is 
elsőként ezt preferálva harmonizálta a joganyagot.

2.2. Konszolidációs folyamatok

Az 1990-es évek elején takarékszövetkezeti szektorban mutatkozó válság tünetek 
gyökerei egyrészt a múltból eredtek (tőkehiány, vezetés hiányosságai, szakmai szint 
alacsony, belső ellenőrzés hiánya, felügyeleti ellenőrzés gyengesége stb.), másrészt a 
gazdasági környezetből, harmadrészt a jogi szabályozásból eredtek, amely alacsony 
tőkekövetelményt írt elő a széles tevékenyégi körhöz képest.

A közgazdasági viszonyok tételes és átfogó elemzését mellőzve és csak a kialakult 
helyzetet vizsgálva, megállapítható, hogy a 90-es évek elején a gazdaságban a tőkesze-
génység jelei mutatkoztak, amelynek mikrogazdasági kihatásai erősen befolyásolták a 
takarékszövetkezeti tevékenységet. A hitelezési tevékenység rizikóssá vált, a visszafizetés 
jogi garanciái elvesztették hatékonyságukat.8 Az adósok teljesítő képességének gyengülése 
a takarékszövetkezetek forrás szűkülésével járt, amelyhez hozzájárult a betétállomány 
csökkenése is. A vidéki lakosság körében tapasztalható munkanélküliség növekvő 
aránya, a megtakarítások, betétek felbontását eredményezte.9 A takarékszövetkezetek 
a gazdasági körülményekre különbözőképpen reagáltak. Voltak olyan takarékszövet-
kezetek, amelyek a kölcsönnyújtási tevékenységüket visszafogták tevékenységükben a 
betétgyűjtés dominált, amely passzív magatartásukkal a jövedelmező működést nem 
tudták fenntartani, hiszen a betéti és a kölcsön kamatok közötti kamatmarge-t nem 
tudták biztosítani. A csökkenő jövedelmezőség mellett próbálták stabilizálni hely-
zetüket. Voltak ugyanakkor olyan takarékszövetkezetek, amelyek tovább folytatták 
kölcsönaktív tevékenységüket, amely nagy bizonytalansági tényezőt rejtett az adós 
pozíció kedvezőtlen változása miatt. Az expanzív tevékenységet főként a vállalkozói 
kör irányába nyitották, amely csak kevés takarékszövetkezetnek volt jövedelmező. 

8 A takarékszövetkezeti szférában a problémamentes állomány növekedése 11,8%-os volt, 
míg a rossznak minősített követelésállomány a hatszorosára nőtt. naGy Krisztina: A ta-
karékszövetkezetek konszolidációjának gyakorlati problémái. POLVAX, 1997/3. sz., 32. o.

9 Megjegyzés: Ennek ellenére mintegy 100 milliárd Ft összegű elsősorban lakossági betétál-
lománnyal rendelkeznek a takarékszövetkezetek.
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Ez az üzleti stratégia nagyfokú körültekintést kívánt meg a hitelkérelmek bírálóitól, 
a fedezeti kör meghatározása egyre nagyobb jelentőséget kapott és ennek ellenére 
nagy felelősséggel járt. A jövedelmezőség fenntartása érdekében vállalt magatartás 
gyakran a kölcsönök “befagyásához” vezetett, és a takarékszövetkezetek átlagos ho-
zamának szempontjából nem feltétlenül járultak a jövedelmezőségi szint emeléséhez. 
A takarékszövetkezetek szövetkezeti jellegét előtérbe állítva azonban megjegyezhető, 
hogy a kölcsönnyújtási tevékenység végzése, lehetőleg tagsági érdekektől vezérelten 
kívánatos hozzáállásnak tekinthető. Harmadrészt voltak olyan takarékszövetkezetek, 
amelyek a bankközi piacra való kilépéssel próbálták a korábbi tevékenységüket fenn-
tartani, kiegyensúlyozott piaci magatartásukkal pozícióikat megőrizni. A kamatszint 
megválasztásával és egyéb pénzügyi technikai eszközök figyelmen kívül hagyásával 
jövedelmezőségüket nem tudták fenntartani.10

Az általános tőkeszegénység a takarékszövetkezeteknél és a szövetkezeti banknál 
(Takarékbank Rt.) is éreztette hatását, amely a jegyzett tőke folyamatos elvesztését 
vetítette előre. Fennállt annak a veszélye, hogy a takarékszövetkezetek elveszítik po-
zícióikat és eredeti funkcióikat azokban a térségekben, ahol leginkább szükség van 
tevékenységükre. A kialakult helyzet előre vetítette, hogy a meggyengült takarékszö-
vetkezetek önerőből nem képesek a tőke helyzetüket javítani.

A szövetkezeti mozgalom során kialakított takarékszövetkezeti hálózat felszámolása 
indokolatlan lett volna és mindamellett új hálózat kiépítése nagy költségigénnyel járt 
volna. A takarékszövetkezetek helyzetének, piaci pozíciójának, anyagi megerősítésének 
költségei egytizedét tették ki annak, mint az új hálózat kiépítésének költségei. A taka-
rékszövetkezetek anyagi alapjainak megerősítése a bankkonszolidáció keretei között 
valósult meg, tehát az állami szerepvállalással a takarékszövetkezetek tőkehelyzete 
megerősítést nyert, működésük biztonsága fokozódott. Mind a takarékszövetkezetek 
tulajdonosainak egyéni érdeke, mind pedig a nemzetgazdasági érdek azt szorgalmazta, 
hogy a vidéki bankhálózat kialakítása megvalósuljon Magyarországon. 

A konszolidáció célja a pénzintézeti szektorba vetett bizalom visszaszerzése és 
erősítése, a pénzintézetek működésének helyreállítása volt, amelyre több lépcsőben 
került sor:
• Állami garanciavállalás: A kétszintű bankrendszerre történő átállás (1987) során 

a jegybank, az MNB meghatározott követelésállományt adott át a kereskedelmi 
bankoknak. Ezeknek a követeléseknek az egyik része, mint kétes követelés került 
át a kereskedelmi banki szektorba, amelyek felére 1991-ben az állam garanciát 
vállalt, megosztva ezáltal a veszteség viselését.

• Hitelkonszolidáció: Ennek keretében 1992-ben az állam megvásárolta a felkínált 
rossz követeléseket, eredetileg 150,3 milliárd Ft értékben. A konszolidációban a 
7,25%-nál rosszabb tőkemegfelelési mutatóval rendelkező bankok vehettek részt, 

10 GerGely Sándor: A magyar takarékszövetkezetek története és modernizációja. OTSZ, Bu-
dapest, 1994, 86-87.o.
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amely 14 kereskedelmi bankra és 68 takarékszövetkezetre terjedt ki. A konszo-
lidáció technikai lebonyolítása úgy történt, hogy 20 éves lejáratú, lényegében 
piaci kamatozású “A”- kötvényt, míg a kamatkövetelésekért ehhez képest fele 
hozamú “B”- kötvényt adtak át a hitelintézeteknek. A feltételeket megismerve 
a hitelkonszolidációs keretet nem használták ki a bankok, amelyeken belül a ta-
karékszövetkezetek mintegy 2,5 milliárd névértékű követelés állománnyal vettek 
részt a portfólió tisztításban.11

• Vállalatorientált banki portfoliótisztítás: 1993-ban a Kormány többségi állami 
tulajdonban levő ipari, élelmiszeripari vállalatok állammal szembeni követeléseit 
elengedte illetőleg átütemezte, majd megvásárolta a bankoktól a követelések nagy 
részét hitelkonszolidációs kötvény ellenében.

• Bankkonszolidáció: 1993-ban megtörtént államkötvény-apportálással illetőleg 
alárendelt kölcsöntőke nyújtásával az újratőkésítés, a bankkonszolidáció. 1993 év 
végén és 1994 év közepén valósult meg, amelyben a Takarékbank is részt vett.12

2.3. Integrációs folyamatok

Az 1990-es években a vidéki bankhálózat létrehozása13 és a konszolidáció előfelté-
teleként meg kellett teremteni a takarékszövetkezeti integrációt. A versenyképesség 
biztosítása és a szövetkezeti jelleg fenntartása indokolta, hogy a kereskedelmi bankokat 
nélkülöző integrációs kapcsolat, a szövetkezetek között jöjjön létre. A konszolidá-
cióban nem részesített szövetkezeti hitelintézetek is a Hpt. 216. §-a14 alapján integ-
rációs kényszer alatt álltak. Ez általánosságban, míg a konszolidációhoz kapcsolódó 
takarékszövetkezeti integráció speciálisan írja elő az integrációs kötelezettséget. Azt 
azonban meg kell jegyeznünk, hogy a Hpt. 216. §-a alapján valamennyi szövetkezeti 
hitelintézet számára előírt kötelező integrációs tagságra nem került sor, a kötelező 

11 naGy Krisztina: A takarékszövetkezetek konszolidációjának gyakorlati problémái. POL-
VAX, 1997/3. sz.

12 1997-ben került privatizálásra, amelynek keretében az állam 61%-os részesedését megszerez-
te a DG Bank és a Hungária Biztosító konzorciuma. A takarékszövetkezetek meghatározó 
részvényesei maradtak a Takarékbankban, ugyanis tulajdonosi részesedésüktől függetlenül 
25%+1 szavazati joguk van, tehát a stratégiai kérdéseket nélkülük nem lehet eldönteni.

13 1067/1993. (X.15.) Korm. határozat: a vidéki bankhálózat létrehozásáról: A vidéki 
bankhálózat kialakítása a takarékszövetkezeti integrációval valósult meg. A Kormány a 
vidéki bankhálózatnak a takarékszövetkezetek integrációján alapuló megvalósítását a közös 
intézményvédelmi alaphoz történő hozzájárulás és a takarékszövetkezetek konszolidáció-
jának az intézményvédelmi alapon keresztül történő lebonyolítás formájában támogatta.

14 Hpt. 216. § (1) bekezdés: “A szövetkezeti hitelintézet köteles csatlakozni – a külön törvény-
ben meghatározott feltételeknek megfelelő – olyan integrációs szervezethez, amelynek 
központi szerve biztosítja a csatlakozott intézmények ellenőrzését, illetőleg azonnali és 
folyamatos fizetőképességének fenntartását.” A külön törvény nem készült el.
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integrációs törvény nem született meg és ez a rendelkezés 2003. január 1. napjával 
kikerült a Hpt. rendelkezései közül. Ennek megfelelően, teljes és egységes integráció 
nem valósult meg (egészen 2013-ig).

1993. október 13. napján (OTIVA alapú) Integrációs szerződés aláírására került 
sor, amelyben a takarékszövetkezeti integráció alapvető szabályait határozták meg a 
szerződő felek, a takarékszövetkezet, az együttműködés és a közös szervek működte-
tésének deklarálásával. Az integráció, mint eszköz, a takarékszövetkezeti modernizáció 
megvalósításának eszköze, a ’90-es évek elején elkerülhetetlenné vált a takarékszö-
vetkezetek számára, ha biztonságos, hatékony, versenyképes és piac konform keretek 
között akarták létjogosultságukat biztosítani.

Az állami döntés értelmében a bankok stabilitásának megerősítését szolgáló kon-
szolidációba az integrációban részt vevő takarékszövetkezetek is bevonásra kerültek. 
A takarékszövetkezeti konszolidáció az OTIVA-n keresztül valósult meg. Az állam 
1993-ban megbízta az OTIVA-t a takarékszövetkezetek konszolidációjának megszer-
vezésével és lebonyolításával. Az OTIVA bevonásával megvalósult konszolidáció, mint 
válságkezelés az intézményvédelem kereti között döntő szerepet játszott.

A takarékszövetkezetek konszolidációjában csak azok vehettek részt, akik beléptek 
az integrációba. Tehát a takarékszövetkezeti integráció feltétele volt a konszolidá-
ciónak, mert az állam csak a következő intézkedések megvalósítása esetén juttatott 
tőkét részükre:
a) Integrációs szerződésben rögzíteni kell a feladatok szétválasztását: 

• az integráció alapvető szereplői a takarékszövetkezetek, az integráció célja a 
takarékszövetkezetek megerősítése és fejlesztése

• az integráció központi bankja az MNB által előírt szabályok szerint biztosítja 
a tagszövetkezetek likviditását, részükre pénzügyi szolgáltatásokat nyújt, gon-
doskodik az egységes üzletpolitika kialakításáról és hozzájárul a banküzemi 
feltételek fejlesztéséhez

• az integráció érdekképviseleti szerve az OTSZ
b) A takarékszövetkezetek létrehozzák az integráció közös intézményvédelmi 

alapját, amelynek feladata, hogy megelőzze a válsághelyzetek kialakulását. Az 
intézményvédelmi alap és az integráció belső ellenőrző szervezete egy rendszeren 
belül működik.

c) Az integrációt alkalmassá kell tenni arra, hogy a takarékszövetkezeteket bevonva az 
egész ország területét behálózó vidéki bankhálózat létrehozásának bázisa legyen.15

Az integrációs szerződés aláírásával a takarékszövetkezetek 94%-a (235 db) vállalta az 
integrációt és létrehozta az OTIVA-t. A konszolidáció célja a 8%-os tőkemegfelelési 
mutató elérése, amely két ütemben valósult meg. A konszolidáció első ütemében 72 
takarékszövetkezet kötött szerződést az OTIVA-val a 4%-os tőkemegfelelési mutató 

15 1067/1993. (X.15.) kormányhatározat 2.pont.
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elérése céljából. Közülük 48 már nem került a második ütembe, mert a Pit. alapján 
felkínált lehetőséggel élve vagyonukat átértékelték és ezáltal sikerült a 8%-os feltőké-
sítési szintet elérniük. Ennek ellenére további 10 takarékszövetkezet került be, az első 
körből meglevő 24 mellé a második fordulóba, tehát összesen 82 takarékszövetkezet 
konszolidálására került sor.16

A konszolidációban az állam közvetlenül nem juttathatott tőkét, mert egyrészt az 
egy tag egy szavazat szövetkezeti alapelv értelmében technikailag megoldhatatlan lett 
volna az állami részvétel, másrészt nem biztosított volna döntési pozíciót. Az elméleti 
elképzelések végül az OTIVA-n keresztül17 megvalósított feltőkésítésben realizálódtak, 
amely intézményvédelmi alapban az állam bizonyos kérdésekben vétójoggal rendelkező 
tulajdonosként vállalt szerepet.

A konszolidáció módjaként az OTIVA tőkét bocsátott a takarékszövetkezetek 
rendelkezésére (feltőkésítés), annak érdekében, hogy a tőkemegfelelési mutató elérje 
a meghatározott (8) százalékot. A feltőkésítés úgy történt, hogy az OTIVA vagyoni 
hozzájárulást teljesített (hitelkonszolidációs államkötvény formájában) a takarékszö-
vetkezeteknek, akik ennek fejében részjegyet bocsátottak az OTIVA részére, továbbá 
a takarékszövetkezeteknek alárendelt kölcsöntőkét nyújtott az OTIVA.18 Az OTIVA a 
teljesített vagyoni hozzájárulással egyenértékű részjegyet kapott a takarékszövetkezetektől.19

Az integrációs szerződés értelmében a takarékszövetkezetek kötelezettséget vál-
laltak közös biztonsági rendszer működtetésére, amelynek célja

16 csilléry Józsefné – maGyar László: A takarékszövetkezeti szektor működése, tapasztalatai 
a szükségszerű korszerűsítés tükrében. MNB Titkárság, Budapest, 1995, 24. o

17 Az Állam 2.700.000.000 Ft-tal járult hozzá az OTIVA induló vagyonához, melyet konszo-
lidációs kötvény formájában névértéken bocsátott az OTIVA rendelkezésére.

 Az FM PHARE Program Irodája összesen 11.500.000 ECU összegű támogatást pályázott 
meg és továbbított az integrált takarékszövetkezetek javára a Vidék Bankja projekt kereté-
ben annak érdekében, hogy a vidéki lakosság, valamint a kis- és középvállalkozások magas 
szintű pénzügyi szolgáltatással való ellátása a takarékszövetkezeteken keresztül megvaló-
suljon. Az FM PHARE Program Irodája technikai segítségnyújtás címén, ezen összegen 
belül 4.000.000 ECU-vel támogatta az integrációt és a fennmaradó 7.500.000 ECU összegű 
pénzügyi támogatás pedig az intézményvédelem céljait szolgálta. Annak érdekében, hogy 
biztosítva legyen az OTIVA induló vagyonnal történő ellátása, az alapító tagszövetkezetek 
az OTIVA alapítását megelőző évi zárómérlegük főösszegének 0,5 ezrelékét befizették 
hozzájárulásként.

18 A szövetkezeti hitelintézetek konszolidációja három tőkeelem – jegyzett tőke, tőketar-
talék, alárendelt kölcsöntőke – útján valósulhat meg. A jegyzett tőkeként és az alárendelt 
kölcsöntőkeként adott tőkejuttatás kivonható, a tőketartalék gyakorlatilag végleges tőkejut-
tatásnak tekinthető.

19 A takarékszövetkezetek összesen 7,1 milliárd forint értékben kaptak konszolidációs köt-
vényt, amelyből 5 takarékszövetkezet kapta a 2,5 milliárd forintot. Forrás: naGy Krisztina: 
A takarékszövetkezetek konszolidációjának gyakorlati problémái. POLVAX, 1997/3. sz., 
32. o.
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a) a tőkemegfelelés javítása: az integráció kereteit kihasználva az integrációban részes 
takarékszövetkezetek, a központi bankkal közösen megteszik azokat az intézke-
déseket, hogy tevékenységük mértékének és kockázatuknak megfelelő nagyságú 
szavatoló tőkével rendelkezzenek, valamint a takarékszövetkezetek, mint a köz-
ponti bank tulajdonosai a többi tulajdonossal egyeztetve törekszenek arra, hogy 
a központi bank a megfelelő mértékű szavatoló tőkével rendelkezzen.

b) a likviditás- és kockázatkezelési tevékenység erősítése
c) az intézményvédelem és ennek keretében közös ellenőrző szervezet működtetése

Az önkéntes intézményvédelmi alap támogatási szerződés keretében a takarékszövetkeze-
tek részére kezességet vállalhatott, tőkejuttatást adhatott, valamint kölcsönt nyújthatott.20 
A pénzügyi támogatás célja, hogy lehetővé tegye a tagszövetkezetek gazdálkodásában 
esetlegesen kialakuló válsághelyzetek megelőzését. Az integráció szervezeti kereteinek 
kidolgozásakor, figyelemmel kell lenni az integráció egészével szemben támasztott köve-
telményekre, a fizetőképesség biztosítására. A támogatás során juttatott pénzügyi segítség 
nem szabad, hogy a tagszervezeteket kockázatos üzletpolitika folytatására bátorítsa, 
mondván, hogy a közösség majd úgyis megoldja a problémákat. Ebből a szempontból 
nagyon tanulságos a francia Credit Lyonnais Bank esete, illetőleg a banknak nyújtott 
állami támogatás, amellyel az Európai Unió Bizottsága is foglalkozott.21

A pénzügyi támogatás keretében gyakori megoldásként a válsághelyzet elkerülése 
érdekében takarékszövetkezeteknek a beolvadást javasolták.22 A beolvadó szövetkezet 
elkerülhették a felszámolást és a befogadó szövetkezetet támogatta az OTIVA.  Az 
ÁPTF 1999 végére elkészített gyorstájékoztatója rögzíti, hogy 226 takarékszövetkezet 
és 8 hitelszövetkezet működött az országban. Számuk az előző évhez viszonyítottan 
15-tel csökkent, míg a hitelszövetkezetek száma változatlan maradt.

20 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.tv.129. § (3) 
bekezdés értelmében (régi Hpt.).

21 Commission Decision Of  26 July 1995 Giving Conditional Approval to the Aid Granted 
by France to The Bank Credit Lyonnais (95/547/EC.) A Bizottság megállapította, hogy 
a Bank válságához a 80-as években folytatott üzletpolitika, valamint a monitoring hiánya 
vezetett. Az állami segítség összeegyeztethetőségéről a Bizottság úgy nyilatkozott, hogy 
egyrészt a segélynek összeegyeztethetőnek kell lennie a piaci viszonyokkal, a versennyel, 
másrészt a segély szükséges lehet, de nem feltétel nélküli.

22 Az ellenőrzési szervezet létrehozásánál és működésénél a német minta érezteti hatását, 
ahol az intézményvédelmi alap tevékenysége döntően erős ellenőrzési tevékenységet lát el, 
amely szükség esetén fúziós kényszer alkalmazásában oldja fel a válsághelyzetet. A szövet-
kezeti bankrendszerek alapegységeinél Nyugat-Európában gyakran alkalmazott válságme-
goldó technika a fúzió, amely az un. virtuális bankmodell felé való mozdulást vetíti előre. 
A szövetkezeti hitelintézetek száma erősen csökken, amely nem jelenti a területi lefedettség 
hiányát, az erre vetített statisztikák megtévesztők, ha a számszaki csökkenés mögött a beol-
vadási, egyesülési folyamatot nem érzékeljük.
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A 90-es években tehát különböző integrációs hálózatok jöttek létre (a) OTIVA 
alapú integrációs kapcsolat, amely a takarékszövetkezetek döntő többségét tömörítette 
(b) TÉSZ (Takarékszövetkezetek Érdekvédelmi Szervezete) alapú integrációs modell, 
amely állami segítségnyújtás nélkül működött (c) és néhány integritásukat megőrző 
takarékszövetkezet.

2.4. Nemzetközi trendek és tendenciák23

A pénzügyi szférában működő szövetkezetek (bankszövetkezetek) jelentik a világ 
szövetkezeti mozgalmának a legerősebb ágát.24 A taglétszám arányát tekintve a szö-
vetkezeti tagok 37%-a tagja valamely szövetkezeti hitelintézetnek, amely 260 millió 
embert jelent.25 A szövetkezeti bankrendszerek tevékenységéhez kapcsolódó piaci 
részesedésük a nemzeti pénzintézeti szektorban országonként eltérő és szélsőséges 
volt. Világátlagban a piaci részesedésük (a betétállomány alapján) 5% körül mozgott,26 
amely nem tekinthető önmagában jelentősnek, országonként lebontva azonban az 
5%-os átlagtól lényegesen nagyobb teljesítményekkel is találkozunk:
• egyharmados piaci részesedés: osztrák, francia, holland, japán 
• egynegyedes piaci részesedés: német, finn, olasz
• egytizedes piaci részesedés: luxemburgi
• világátlagnak megfelelő piaci részesedést értek el: svájci, belga, dán, nagy-britan-

niai, ír, spanyol, svéd, USA
• Hazánk szövetkezeti bankrendszere a mutatószámok alapján a világátlaghoz 

közeli képet mutatott, a nemzeti porondon 5% körüli világátlagnak megfelelő a 
piaci részesedése. 

23 Csák Csilla: Takarékszövetkezetek jogi szabályozása a XIX. és a XX. században. Novotni 
Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 2016, 297 o.

24 “Az egyes szövetkezeti típusok, illetve formák elterjedése azonban földrészenként eltérést 
mutat. Így például Észak-Amerikában a legelterjedtebb szövetkezeti forma a fogyasztási 
típusú hitel- és takarékszövetkezet, az un. hitelegyesület (credit union). Ezzel szemben Eu-
rópában legnagyobb számban a mezőgazdasági beszerző- értékesítő-szolgáltatós szövet-
kezetek találhatók. Kontinensünkön a szövetkezeti banki szférához tartozó szövetkezetek 
a mezőgazdasági szövetkezetek után csak a második helyet foglalják el.” laczó Ferenc: A 
szövetkezeti bankok jogi és gazdasági működési feltételei piacgazdaságokban. Szövetkezeti 
Kutató Intézet Kutatási beszámoló, Budapest, 1993, 6. o.

25 GerGely Sándor: A magyar takarékszövetkezetek modernizációja. Szövetkezés, 1994/1-2. 
sz., 5. o.

26 laczó Ferenc: A szövetkezeti bankok jogi és gazdasági működési feltételei a piacgazdaságok-
ban. Szövetkezeti Kutató Intézet Kutatási beszámoló, Budapest, 1993, 8. o. A világátlaghoz 
képest Nyugat- Európára szűkítve a piaci részesedés vizsgálatát megállapítható, hogy a bank-
szektor teljes piacának 17%-a a szövetkezeti bankrendszereké. Lásd bővebben: GerGely 
Sándor: A magyar takarékszövetkezetek modernizációja. Szövetkezés, 1994/1-2. sz., 6. o.
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Hazai viszonylatban, de nemzetközi szinten is megállapítható, hogy a szövetkezeti 
bankok rendelkeznek a legkiterjedtebb, legnagyobb számú fiókot működtető hálózattal, 
az ügyfelek igényeit helyben elégítik ki, „utánuk mennek” a szolgáltatásaik nyújtásával. 
Ezáltal pótolhatatlan szerepet játszanak a gazdasági és társadalmi téren egyaránt. Az 
integrált szövetkezeti bankhálózatok modernizálása a fejlett országokban 30-40 éve 
megtörtént, amelynek célja a szövetkezeti hitelintézetek hatékonyságának növelése, 
a szektor stabilitásának biztosítása, versenyképesség fokozása volt. A modernizáció 
elemei: (a) integrált informatikai rendszer, (b) hatékony ellenőrzés, (c) közös bizton-
sági, kockázati- és segélyalapok létrehozása

A modernizációs folyamatok feltétele az integrált szervezeti, intézményrendszer 
kialakítása és probléma mentes működtetése, amely természetesen nem független 
a működési környezettől, azaz a társadalmi, gazdasági helyzettől és az azt legalizáló 
jogalkotási folyamatoktól. A törvényi szabályozásnak biztosítani és erősíteni kellett 
a szövetkezeti bankrendszerek működési feltételeit és minimális követelményként a 
versenysemleges piaci pozícióit. Valamennyi fejlett országban legalább egy szövetkezeti 
bankrendszer működik. A szövetkezeti bankrendszerekre jellemző, hogy kétszintű, 
háromszintű vagy vegyes rendszerben működtek.27

Kétszintű szövetkezeti bankrendszer: a szövetkezet közvetlenül kapcsolódik a 
központi bankhoz pl. Rabobank- rendszer Hollandia)

Háromszintű szövetkezeti bankrendszer: a szövetkezet és a központi bank közé 
önálló szervezetek (regionális bankok) ékelődnek (pl. Credit Mutuel Franciaország 
vagy a Cassa Rurali ed Artigiane Olaszország)

Háromszintű vegyes szövetkezeti bankrendszer: vannak olyan szövetkezetek, 
amelyek közvetlenül kapcsolódnak a központi bankhoz, de a többség a regionális 
bankokon keresztül jut el a központi bank szolgáltatásaihoz (pl. DG – bankrendszer 
Németország)

A szövetkezeti bankrendszer elnevezést a szakirodalomban28 az üzleti hitelezésre 
berendezkedett szövetkezeti bankok (bankszövetkezetek)29 hálózatára használják, 
amelynek alapegységei a szövetkezeti helyi bankok, általában a hitelszövetkezetek. 

Nyugat-Európában a szövetkezeti bankrendszerek hitelszövetkezeti egységeken 
épülnek fel. Magyarországon a hitelszövetkezeti mozgalom megszüntetése, majd az 
1990-es években történt újraélesztése során 8 db hitelszövetkezet működött. Ezzel 

27 GerGely Sándor: A magyar takarékszövetkezetek története és modernizációja. Szövet-
kezés, 1994/1-2. sz., 14. o.

28 laczó Ferenc: A szövetkezeti bankok jogi és gazdasági működési feltételei piacgazdaságok-
ban. Szövetkezeti Kutató Intézet Kutatási beszámoló, Budapest, 1993, 7. o.

29 “A bankszövetkezet olyan speciális pénzintézet, amely elsősorban a tagjai számára nyújt 
pénzügyi szolgáltatásokat, betartva és érvényesítve egyfelől a pénzpiaci normákat, másfelől 
a szövetkezeti alapelveket.” GerGely Sándor: A magyar takarékszövetkezetek története és 
modernizációja. OTSZ, Budapest, 1994, 12. o.
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szemben a takarékszövetkezetek számarányát és területi elhelyezkedését tekintve 
olyan erőt képviselnek szövetkezeti hitelintézeti szinten, amely alkalmassá teszi őket 
arra, hogy – a nyugat-európai modellhez hasonlóan, de takarékszövetkezeti szinten 
– szövetkezeti bankrendszerként funkcionáljanak. A modernizáció eredményeként 
a szövetkezeti bankrendszerek prudens működésének biztosítékai erősödtek, az EU 
direktívák érvényesültek. A modernizáció eredményeképp továbbá megállapítható, 
hogy a hatékonyság fokozódott, a piaci részesedés emelkedett. A hitelszövetkezetek 
Nyugat-Európában a tradicionális okokra visszavezethetően a mezőgazdaság, illető-
leg tágabb értelemben a vidék pénzügyi szolgáltatásokkal való ellátását biztosítják. 
Az erős piaci verseny azonban rákényszerítette őket is arra, hogy tevékenységüket 
diverzifikálják, illetőleg kedvezményes hitelezési konstrukciókat alakítsanak ki. A 
mezőgazdaság jövedelmezőségi szintjére tekintettel ugyanakkor megállapítható, hogy 
a szövetkezeti bankrendszerek nem képesek egyedül felvállalni ennek az ágazatnak a 
finanszírozását, más pénzügyi intézmények is részt vesznek ebben. Az államnak ugyan-
akkor nagy szerepe van az agrárfinanszírozásban, ezen belül az államilag támogatott 
hitelkonstrukciók, illetőleg az állami támogatások pénzügyi forrásainak biztosításában. 
Az államilag támogatott hitelek folyósításában a szövetkezeti bankrendszereknek 
nagy szerep tulajdonítható, illetőleg tulajdonítottak (pl. Franciaországban a Credit 
Agricole). Nyugat-Európában az agrárhitelezés tekintetében sem állapítható meg 
egységes modell. Az agrárhitelezés intézményi háttere országonként eltérő. Minden 
országban egyrészt a mezőgazdasághoz kapcsolódó tényezők határozzák meg a hite-
lezési struktúrákat, másrészt az állami jelenlét, befolyás, akarat és a történelmi háttér 
határozza meg az intézményrendszer struktúráját.

3. A szövetkezeti hitelintézetek integrációja a XXI. században

A szövetkezeti hitelintézeti rendszer átalakulását jelentette egyrészt a szövetkezeti 
formaváltás bankszerűen működő hitelintézeti formára, másrészt a szövetkezeti hite-
lintézeti integráció teljes körű megvalósítása. Ez utóbbi a szövetkezeti hitelintézetek 
csőd- és felszámolási eljárásának elkerülése érdekében mértékadónak tekinthető.

3.1. Átalakuló struktúra

Az integráció30 (2013) uniformizálta a szövetkezeti hitelintézetek működési feltételeit, 
egységes, központosított szervezeti struktúrát hozott létre, és az integrációs tagsági 
kényszerrel31 együtt egyetemleges felelősséget32 vezetett be. Az Integrációs Szervezet, 

30 A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok 
módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvényben (a továbbiakban: Szhitv.)

31 Szövetkezeti hitelintézet csak Integrációs Szerv tagjaként működhet.
32 A Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja (a továbbiakban: Alap) a szövet-
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a Központi Bank és a szövetkezeti hitelintézet egyetemlegesen felelnek egymás vala-
mennyi kötelezettségéért, függetlenül azok keletkezésének időpontjától. A Szövetke-
zeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja (a továbbiakban: Alap) a szövetkezeti 
hitelintézetek, a Központi Bank és az Integrációs Szervezet tagságával működő jogi 
személy. Az Alap célja, hogy elsődlegesen helyt álljon a szövetkezeti hitelintézeti 
integráció tagjaival szemben egyetemlegesség alapján érvényesített követelésekért.

Mindezek alapján a korábbi integrációs szerződés megszűntetésre került, a ko-
rábbi integrációs modell teljesen átalakult, az intézményvédelmi önkéntes alapokok 
jogutódlással megszűntették, vagyonuk átadásra került az Integrációs Szervezetnek.33

Az integráció célja:
• az egyetemlegesség alapján működő vidék bankjának a létrehozása, amelynek 

egyes tagjai lehetőleg helyi magántulajdonosok és amely központi professzionális 
irányítással biztosítja a hatékony és méretgazdaságos működést,

• a szövetkezeti hitelintézetek hosszú távú prudens működésének intézményi 
biztosítása,

• a szövetkezeti hitelintézeti szektor professzionalizálása, modernizálása, verseny-
képessé szervezése,

• a szövetkezeti hitelintézeti szektor kockázatkezelésének javítása,
• a szövetkezeti hitelintézeti szektor integrált működésének, az ehhez szükséges 

infrastruktúrának a biztosítása,
• működési szabályzatok egységesítése,
• a szövetkezeti hitelintézetek intézményvédelmének biztosítása,
• a hitelintézetekre vonatkozó nemzetközi és európai követelményeknek, jogsza-

bályoknak, szabványoknak, illetve szokványoknak történő megfelelés biztosítása.

Az integráció központi szervei az (a) Integrációs Szervezet, és a (b) Központi Bank. 
Az Integrációs Szervezet tagjai a szövetkezeti hitelintézet, a Központi Bank, az MFB 
és az Integrációs Szervezet tagjai közé felvett személy vagy szervezet. Az Integrációs 
Szervezetnek utasítási és irányítási joga van, kötelező szabályzatokat fogadhat el, 
irányelveket fogadhat el, válságkezelési tervet készíthet az Integrációs Szervezet tagjai 
– különösen a szövetkezeti hitelintézetek és a központi bank – felé a fizetőképesség, 
tőkeellátottság biztosítása érdekében, azaz a célok között meghatározott gazdasági 
és prudens működéshez kapcsolódó feladatok ellátása érdekében. Az Integrációs 
Szervezet jogi személy, amely kötelező intézményvédelmi szervezetnek tekinthető.

kezeti hitelintézetek, a Központi Bank és az Integrációs Szervezet tagságával működő jogi 
személy. Az Alap célja, hogy elsődlegesen helyt álljon a szövetkezeti hitelintézeti integráció 
tagjaival szemben egyetemlegesség alapján érvényesített követelésekért.

33 naGy Zoltán – némeTH Fanni: A takarékszövetkezeti integráció alapvető kérdései, AD-
VOCAT, Miskolc, 2016/1-2. sz., 10. o.
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Szabálytalan, veszélyeztető magatartás esetén illetőleg válsághelyzetben az Integrá-
ciós Szervezet az alábbi intézkedéseket foganatosíthatja (a Felügyelet jogosítványainak 
csorbítása nélkül): (a) felhívás a jogszerű joggyakorlásra, (b) intézkedés megtételére 
kötelezés, (c) felfüggeszti a vezető tisztviselő joggyakorlását, (d) integrációs biztost 
rendelhet ki.

A Központi Bank a szövetkezeti hitelintézetek integrációjának egységes üzleti 
működése, irányítása körében közreműködik a szövetkezeti hitelintézeti integráció 
központi szervének feladatai ellátásában.

Az ellenőrzés körében megkell említeni a pénzügyi intézmények általános felügyeleti 
rendszerét, amelynek szerve a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB).34 Az 
MNB a pénzügyi intézmények felügyeletén túl az Integrációs Szervezet és a Központi 
Bank irányában is folytatja felügyeleti tevékenységét.

3.2. A szövetkezeti hitelintézetek jogutód nélküli megszűnése

A részvénytársasági vagy szövetkezeti formában működő pénzügyi intézmény vég-
elszámolására vagy felszámolására – ide nem értve a kizárólag csoportfinanszírozást 
végző pénzügyi vállalkozást – a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. 
évi XLIX. törvény35 (a továbbiakban: Cstv.), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljá-
rásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.), és a Ptk. 
jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseit, a fióktelep formájában működő pénzügyi 
intézmény végelszámolására vagy felszámolására az Fkt. rendelkezéseit szükséges 
alkalmazni, mint általános előírásokat.36 A szövetkezeti hitelintézetek jogutód nélküli 
megszűntetésére (felszámolás, végelszámolás) a speciális jogszabályi rendelkezéseket 
is alkalmazni kell, úgy, mint a Hpt.-t és elsődlegesen speciális szabályozási jellegéből 
adódóan a Szhitv. rendelkezéseit. Ennek értelmében Pénzügyi intézmény felszá-
molójának vagy végelszámolójának kizárólag az Mnbtv. meghatározott szervezetek 
felszámolását végző, nonprofit gazdasági társaság rendelhető ki, amelyet kizárólag 
pénzügyi intézmény felszámolására, illetve végelszámolására lehet kijelölni.

Jogutód nélküli megszűntetés esetén követendő speciális eljárási rend:
• Integrációs Szervezet igazgatóságának előzetes hozzájárulása a döntéshez
• felügyeleti biztos kijelölése (a felszámolási eljárás kezdő időpontjáig)
• felügyeleti biztos javaslatát (felszámolás vagy végelszámolás) megküldi a Felügyelet 

(MNB) részére, felszámolási eljárás megállapítása esetén az Országos Betétbiz-
tosítási Alapnak (a továbbiakban: OBA) is

34 Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mnbtv.)
35 Megjegyzés: Cstv. II. fejezete, Cstv. 40. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, 46. § 

(7) bekezdése, 59. §-a és 60. § (4)-(6) bekezdése nem alkalmazható pénzügyi intézmények 
esetén.

36 Hpt. 47. § (1) bekezdés
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• Felügyelet működési engedélyt visszavonja és dönt (felügyeleti biztos javaslata 
alapján) a végelszámolás vagy felszámolás kezdeményezéséről. A pénzügyi intéz-
mény tevékenységi engedélyének visszavonása esetén a pénzügyi szolgáltatásra 
vonatkozó szerződésből eredő kötelezettségeit, ideérve a pénzügyi szolgáltatással 
kapcsolatban jogszabály alapján fennálló egyéb kötelezettségeket azok megszű-
néséig vagy az állomány átruházásáig a pénzügyi intézmény teljesíti a Felügyelet 
ellenőrzése mellett.

• Felszámolási eljárás megindítását kizárólag a Felügyelet (MNB) kezdeményez-
heti. A felszámolási eljárás kezdeményezésének eseteit a Hpt. kógens jelleggel 
rögzíti.37 A bíróság a felszámolási eljárást a fizetésképtelenség vizsgálata nélkül 
köteles elrendelni, határozatát 8 napon belül meghozni (a határozat elleni felleb-
bezésnek nincs halasztó hatálya). Ha nem a Felügyelet kezdeményezi a pénzügyi 
intézmény felszámolását a bíróság a kérelmet visszautasítja, és a végzést megküldi 
a Felügyeletnek. 

• Pénzügyi intézmény felszámolásával kapcsolatos eljárás a Fővárosi Törvényszék 
kizárólagos illetékességébe tartozik.

• Pénzügyi intézmény felszámolása során a hitelezők a felszámolást elrendelő bíró-
sági végzés közzétételétől számított hatvan napon belül kötelesek követeléseiket 
bejelenteni.

• A követelések kielégítési sorrendje:
• az OBA által biztosított betétek kártalanítási kötelezettség alá tartozó betétrészeit, 

valamint az 1993. június 30-át megelőzően – állami garanciával (helytállással) 
biztosított – betételhelyezésből eredő követeléseket a Cstv. 57. § (1) bekezdés c) 
pontját követő és a d) pontját megelőző kielégítési csoportba,

• a természetes személy, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozás OBA által biz-
tosított, kártalanítási kötelezettséget meghaladó betétrészből eredő követeléseket 
az a) pontot követő és a Cstv. 57. § (1) bekezdés d) pontját megelőző kielégítési 
csoportba,

• az előző pontokba nem tartozó betételhelyezésből eredő követeléseket a Cstv. 
57. § (1) bekezdés d) pontjába szükséges sorolni azzal, hogy e követelések a kö-
vetelések arányában kerülnek kielégítésre.

37 A Felügyelet felszámolási eljárást abban az esetben kezdeményez,
 a) ha a pénzügyi intézmény tevékenységi engedélyét azért vonja vissza, mert nem vitatott 

tartozását az esedékességét követő öt napon belül nem egyenlítette ki, és vagyona (eszkö-
zei) az ismert hitelezők követelésének kielégítésére sem nyújtana fedezetet.

 b) ha a végelszámoló a Felügyeletet arról tájékoztatta, hogy a korrigált végelszámolási nyi-
tómérleg alapján azt állapította meg, hogy a végelszámolás alatt álló pénzügyi intézmény 
vagyona a hitelezők követelésének fedezetére nem elegendő, és a tagok, tulajdonosok a 
hiányzó összeget harminc napon belül nem fizették meg, vagy

 c) fióktelep esetén, ha a Magyarországon fióktelepet működtető külföldi pénzügyi intéz-
mény ellen fizetésképtelenség megállapítására irányuló eljárás indult.
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• Az OBA hitelintézettel szembeni követeléseit – az (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott eltéréssel – a hitelintézet felszámolásakor a Cstv. 57. § (1) bekezdés 
e) pontjába szükséges sorolni azzal, hogy e követelések a követelések arányában 
kerülnek kielégítésre.

• Hitelintézet felszámolása esetén az 575/2013/EU rendeletben meghatározott 
alárendelt kölcsöntőkéből eredő tartozást a Cstv. 57. § (1) bekezdés h) pontjában 
meghatározott tartozás kielégítését követően szükséges kielégíteni.

• Nem része a felszámolási vagyonnak: (a) a letéti szolgáltatás keretében elhelyezett 
pénzösszegek, (b) a kötelező jegybanki tartalékra vonatkozó előírást levelező 
bankon keresztül teljesítő hitelintézet által elhelyezett kötelező tartalék összege 
a levelező bank felszámolása esetén – a Cstv. rendelkezéseitől eltérően – nem 
része a felszámolás körébe tartozó vagyonnak.

• További speciális rendelkezések kerültek megállapításra (a) azokra a hitelintézetekre, 
amelyek egy másik EGT – államban fióktelepet létesítenek, vagy határon átnyúló 
szolgáltatást végeznek, valamint (b) a harmadik országbeli hitelintézet fióktelepére, 
ha az adott hitelintézet az EGT legalább két államában rendelkezik fiókteleppel.

Összegzés

A pénzügyi intézmények működése gazdasági szempontból meghatározó tényező. 
Ennek egyik alapja a bizalom a szolgáltatást igénybe vevők részéről, a másik alapja 
a biztonságos működés feltételeinek léte az állam és a pénzügyi intézmények olda-
láról. A kettő együtt teremti meg a stabilitást makro és mikor szinten egyaránt. Ha 
bármelyik eleme hiányzik a rendszer és a gazdaság nem működik. Ezért különösen 
fontos nemzetgazdasági szempontból a pénzügyi intézmények fizetésképtelen hely-
zetének elkerülés illetőleg a fizetésképtelen állapot kezelése. A pénzügyi intézmények 
és ezen belül a szövetkezeti hitelintézetek helyzetén keresztül jól érzékelhetők ezek a 
mozgatórugók, amelyek önmagukban is az erre a területre vonatkozó speciális sza-
bályanyag kialakítását tették szükségessé. Ez vonatkozik a szövetkezeti hitelintézetek 
központosított szervezetrendszerére és struktúrájára (2017 év végére 12 regionális 
központ jött létre), a szigorú ellenőrzési tevékenységre, amely azonnali beavatkozási 
lehetőségeket tesz lehetővé. A fizetésképtelen állapot esetén, a felszámolási eljárás 
kezdeményezésére kizárólagosan a Felügyelet jogosult, amely jogosítvány a pénzügyi 
szervezetrendszer egységes működéséből ered illetőleg abból a specialitásból, hogy 
végső soron maga a pénzügyi rendszer döntse el és kezelje a likviditási kérdéseket.

A Szhitv. szövetkezeti hitelintézetekre vonatkozó eltérő szabályanyaga kógens 
jelleggel és direkt módon szabályozza a jogviszonyokat, strukturális és működési 
kérdéseket. A jogszabály alkotmányossági vizsgálatára is sor került, amely 20/2014. 
(VII.3.) AB határozatban jelent meg. 

Csák CsillA
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Az Alkotmánybíróság a Szhitv. két rendelkezését alaptörvény-ellenesnek ítélte és 
hatályon kívül helyezte, egy további rendelkezéshez pedig alkotmányos követelményt 
fűzött. A hatályon kívül helyezett rendelkezések az egyetemlegesség kérdésköréhez, 
illetőleg központi bank részvényeihez kapcsolódó rendelkezési joghoz kapcsolód-
tak. Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelménye pedig arra irányult, hogy az 
intézményvédelmi szervezet által a szövetkezeti hitelintézetek számára meghatáro-
zott mintaalapszabály csak olyan kötelező elemeket tartalmazhat, amelyek a törvény 
céljainak eléréséhez, illetve végrehajtásához szükségesek, továbbá az európai uniós 
követelményeknek megfelelnek. A speciális normaanyag további részében kiállta az 
alkotmányossági normakontroll próbáját.

Felhasznált irodalom

Csák Csilla: Takarékszövetkezetek jogi szabályozása a XIX. és a XX. században. 
Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 2016.

csilléry Józsefné – maGyar László: A takarékszövetkezeti szektor működése, tapasz-
talatai a szükségszerű korszerűsítés tükrében. MNB Titkárság, Budapest, 1995.

GerGely Sándor: A magyar takarékszövetkezetek története és modernizációja, OTSZ 
Budapest, 1994.

laczó Ferenc: A szövetkezeti bankok jogi és gazdasági működési feltételei piacgaz-
daságokban. Szövetkezeti Kutató Intézet Kutatási beszámoló, Budapest, 1993.

naGy Krisztina: A takarékszövetkezetek konszolidációjának gyakorlati problémái. 
POLVAX, 1997/3. sz.

naGy Zoltán – némeTH Fanni: A takarékszövetkezeti integráció alapvető kérdései, 
ADVOCAT, Miskolc, 2016/1-2. sz.

A szövEtkEzEti hitElintézEtEk fizEtésképtElEn ...





279

Prugberger Tamás1

A csőd és A fElszámolás hAzAi szAbályAinAk 
problEmAtikus vonásAi Az Agrárium tErülEtén

Kulcsszavak: agrárium, szövetkezet, csődeljárás, felszámolási eljárás,

1. A feldolgozás rendszere

A XIX. század harmadik harmadának magyar csődjogi szabályai nem az adós vállalatá-
nak megmentését tűzték ki célul, hanem azt, hogy azt minél előbb felszámolják annak 
érdekében, hogy a hitelezők minél kisebb veszteséggel hozzájussanak a pénzükhöz. 
Ennek jegyében született meg az 1881. évi csődtörvény (a továbbiakban: 1881: XVII. 
tc.), amelyben adósmentő egyezségi tárgyalásokról nem volt szó. Az 1931-ben novel-
lázott 1916. évi V. tc. vezette be a csődön kívüli kényszeregyezségi eljárást, amelyet 
az adós kérelmére lehetett elindítani, de csak akkor, ha abba az adós hitelezői bele-
egyeztek. Ha a csődön kívüli kényszeregyezség nem vezetett eredményre, vagyis ha 
az adós az egyezség során elvállalt kötelezettségeit önhibájából vagy önhibáján kívül 
nem tudta vagy nem is akarta teljesíteni, azonnal tovább folytatódott a felfüggesztett 
csődeljárás, vagyis a felszámolás.2

A XX. század első felében a csődeljárás és a csődön kívüli kényszeregyezségi eljárás 
gyakran érintette főleg az egyéni kis és közepes méretű családi agrárgazdaságokat. 
Nagyon sok gazdaság létesült közvetlenül az első világháborút követő Nagyatádi 
Szabó István által végrehajtott földreform során, amelyek közül igen sok a háborút 
követő nehéz gazdasági helyzet miatt tönkrement. Több viszonylag tőkeerősebb kö-
zepes méretű gazdaság tudta a csődön kívüli kényszeregyezségi eljárással átvészelni 
ezt az időt azzal, hogy a hitelezők fizetési haladékot adtak az adós részére. Az 1920-
ban és 1924-ben Nagyatádi által végrehajtott földreform után igen sok újgazda ellen 
indult csődeljárás, mivel az 1928-ban kitört nagy gazdasági világválság miatt nem 
voltak képesek a vállalt határidőben az általuk részletvételre megvásárolt földek után 
kifizetni a törlesztéseket. A legtöbb adósgazdaság a csődön kívüli kényszeregyezség 

1 Prof. emeritus Dr. Prugberger Tamás, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtu-
dományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézete, Agrár- és Munkajogi Intézeti Tanszék. 

2 feHérVáry Jenő: A magyar csődjog vázlata. Grill Kiadó, Budapest, 1941; PruGberGer 
Tamás: A szanálási eljárás a szövetkezeti szektorban. A közigazgatás fejlesztésének kom-
plex tudományos vizsgálata országos kutatási főirány programirodájának a kiadása, Buda-
pest, 1984, IV. fejezet 1-2. pont.
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kezdeményezésével próbálkozott, de a hitelezők, akiknek rovására valósult meg a 
földreform, többnyire visszautasították a csődön kívüli kényszeregyezségi kezde-
ményezéseket. Ezért az állam rendeleti úton adósmoratóriumi előírásokkal mentette 
meg a földreform során földet vásárolt gazdákat.3

A II. Világháború lezárását követően a kontinentális Európa amerikai, angol és 
francia politikai és gazdasági befolyása alá került nyugati, dél-nyugati és észak-nyugati 
térségében a Marsall-segéllyel hamar megindult és stabilizálódott gazdasági jogfejlődés 
a gazdasági ágazatban a hagyományos csődeljárást és a csődön kívüli kényszeregyezségi 
eljárást alkalmazták, vagyis azt a módszert, amelyet a két világháború között Magyar-
ország is a többi európai államhoz hasonlóan alkalmazott.4 Az 1970-es években az 
olajkrízis miatt kialakult gazdasági válság következtében az itt körülhatárolt nyugat-eu-
rópai térség államai, amelyek kialakították a jóléti társadalom és állam (welfare society 
and state), valamint a szociális piacgazdaság keynes-i rendszerét, a fizetésképtelenné 
vagy annak közelébe került vállalatokat, vállalkozásokat a hagyományos csőd-, és 
csődön kívüli kényszeregyezségi eljárás megreformálásával igyekeztek megmenteni. 
E célkitűzésben gazdaságpolitikailag az is közrejátszott, hogy megelőzzék a vállalat 
megszűnését, mivel a kialakult tartós üzleti kapcsolatoknak bármely vállalkozásnak az 
üzleti életből történő kiesése a dominóelv alapján komoly gazdasági zavarok és újabb 
fizetésképtelenné válások alakulhatnak ki. Ennek megelőzése érdekében az osztrák 
Jellinek koncepciója alapján kialakult „fizetésképtelenségi (insolventia) eljárás” össze-
vonta a korábban kivételként számba vett kényszeregyeztetést a csődfelszámolással 
és főszabállyá tette a csődegyeztetést, amelyre az eljárás kötelező felfüggesztésével 
határidőt állapít meg és csak az egyeztetés sikertelensége esetén folytatódik a cső-
deljárás felszámolással. E koncepció szerinti inszolvencia-eljárást először Ausztria 
vezette be, majd követte Olaszország, Franciaország, az Egyesült Királyság és több 
nyugat-európai ország, sőt az USA is.5 Németország volt az, amely a legkésőbb tért át 
erre a rendszerre, sokat megőrizve a hagyományos csődeljárás intézményrendszeréből.6 

3 szuHay Miklós: A magyar mezőgazdaság a két világháború között. In: A magyar agrártár-
sadalom a jobbágyság felszabadításától napjainkig, Napvilág Kiadó, Budapest, 1998, 209-
231. o.

4 feHérVáry Jenő: A magyar csődjog vázlata. Grill Kiadó, Budapest, 1941. PruGberGer 
Tamás: A szanálási eljárás a szövetkezeti szektorban. A közigazgatás fejlesztésének kom-
plex tudományos vizsgálata országos kutatási főirány programirodájának a kiadása, Buda-
pest, 1984, IV. fejezet, 1-2. pont.

5 babus Endre: A HVG 1984. évfolyamának több számában megjelent „Nemzetközi 
csődkörkép”-et bemutató cikkei, továbbá károlyi Géza – PruGberGer Tamás: A mag-
yar fizetésképtelenségi jog hatályos szabályozásának kritikai értékelése a nyugat-európai 
rendszerek tükrében. In: Prugberger T. – Miskolczi Bodnár P. (szerk.): Bérgarancia és a 
csőd/felszámolási eljárás reformja. Novotni Kiadó, Miskolc, 2005, 129. o.

6 károlyi Géza – PruGberGer Tamás: A magyar fizetésképtelenségi jog hatályos szabály-
ozásának kritikai értékelése a nyugat-európai rendszerek tükrében. In: Prugberger T. – 
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Magyarország új csődjogi szabályozása is túlnyomóan a német rendszert vette mintául, 
meglehetősen kazuisztikusan rendezve a szabályozást.7 Ezt a kérdést bővebben fogjuk 
tárgyalni az agrárvállalkozások és vállalatok fizetésképtelenné válásával összefüggő 
csődegyezséget és felszámolást érintően is.

Az eddig leírtakat figyelembe véve először a vállalat-vállalkozás jellegéből adódó 
kérdéseket, majd a csőd- és felszámolási rendszer új magyar szabályozásából eredő 
problémákkal, utána pedig a rendbetételi és felszámolási eljárással kapcsolatos sajátos 
mezőgazdasági jogügyleti kérdésekkel kívánunk foglalkozni a termőföldforgalom és 
a termőföldhasználat jogszabályi korlátainak figyelembevételével. Befejezésképpen 
foglalkozni fogunk a csődegyezséggel és a felszámolással összefüggő azokkal a 
munkajogi következményekkel és intézményrendszerekkel, amelyek a csődeljárással 
összefüggésben, de a jelenleg hatályos csőd és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi 
XLIX. törvényen (a továbbiakban: Cstv.) kívül más jogforrások alapján rendeződnek.

2. A fizetésképtelenné váló vállalat jogi formájából és ágazati jellegéből adódó 
problémák

A Cstv. a gazdálkodó szervezet fogalmát bár felsorolásszerűen, de igen tágan határozza 
meg. Ez a vállalatfogalom átfogja az összes gazdasági ágazatot, ide értve a mezőgaz-
daságot, az őstermelő gazdaságokat, az elsődleges és a másodlagos mezőgazdasági 
termékfeldolgozó üzemeket, vagyis az élelmiszeripart és az élelmiszerkereskedelmet, 
illetőleg az e gazdasági ágazatokban működő vállalatokat, vállalkozásokat is, méreteiktől 
függetlenül. Ezen túlmenően ez a felsorolás átfogja a vállalkozások összes típusát és 
formáját, ide értve a cégbejegyzés nélküli és a cégbejegyzett egyéni-családi vállalkozást, 
ide értve a parasztgazdaságot (Bauerhof, family farm), és a mezőgazdasági alkalmazot-
takat foglalkoztató nagygazdaságokat (landwirtschaftliches Betrieb, contract farm),8 
a jogi személyiség nélküli egyéni és polgári jogi társas céget, a gazdasági társaságok 
valamennyi típusát és formáját, melyek közé a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) értelmében bele tartozik a Kkt. és a Bt. is, nemcsak 
a Kft. és az Rt., valamint a szövetkezet. Itt jelentkezik az első probléma a csőd és a 
felszámolás intézményével kapcsolatosan. Ugyanis, míg a jogtörténeti gyökereiben 
jogi személyiséggel rendelkező Kft. és Rt., valamint a szövetkezet esetében a társaság 

Miskolczi Bodnár P. (szerk.): Bérgarancia és a csőd/felszámolási eljárás reformja. Novotni 
Kiadó, Miskolc, 2005, 129. o.

7 MiskolCzi Bodnár Péter: Korszerűsítési lehetőségek a német fizetésképtelenségi jog alap-
ján a szerződés érvénytelenítése témakörében. In: Prugberger T. – Miskolczi Bodnár P. 
(szerk.): Bérgarancia és a csőd/felszámolási eljárás reformja. Novotni Kiadó, Miskolc, 
2005, 287-310. o.

8 Imrik sTanek: Landwirtschaft in Ost und West. Ulmer Verlag, Stuttgart, 115-130, 151, 171. 
(family farm), 117-136. (contract farm).
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szervezete és a vagyona teljesen elkülönül a tagoktól és azok vagyonától, addig a 
Kkt. és a Bt. esetében továbbra sem. Ennél fogva a Kkt. esetében a társaság tagjai a 
társaság tartozásaiért a tagok személyes vagyonukkal is felelnek. Ez felveti azt a kér-
dést, hogy e társasági tagok a cégbejegyzett és cégbejegyzés nélküli egyéni és családi 
vállalatokhoz, vállalkozásokhoz, valamint a polgári jogi társaság tagjaihoz hasonlóan a 
vállalkozásba nem vitt, nem apportált saját személyi-háztartási vagyonukkal is helytállni 
tartoznak a társaság tartozásaiért. A jelenlegi szabályok értelmében ugyanis éppen 
olyan elbírálásban kell, hogy részesüljenek a csőd és a felszámolás során, mint a jogi 
személyiséggel nem rendelkező társaságok (societas) tagjai, valamint a cégbejegyzett 
és a cégbejegyzés nélküli egyéni és családi vállalkozók.

Ez az agráriumban mindenek előtt az egyéni-családi farmokat és a parasztgazda-
ságokat érinti. De érintheti a jövőben létrehozandó olyan gazdaságokat, amelyeknek a 
földjei és gazdaságuk egymáshoz közel van és szövetkezeti formában társulnak egymással 
oly módon, hogy nem polgári jogi társaságot, illetőleg agrár-munkaközösséget, hanem 
szövetkezetet hoznak létre. Számtalan ilyen működik Franciaországban jogi személyiség-
gel a mezőgazdasági szövetkezeti törvény (Loi coorperatif  d’agricol) alapján, amelyek 
„grupement d’agrar cooperatif ” elnevezésre hallgatnak. Magyarországon is ki lehetne 
alakítani ezeket, pontosabban helyes lenne ilyen önkéntes agrártermelő társulások alakí-
tását gazdaságpolitikailag elősegíteni. Ez lehetne Kkt. vagy Bt., lehetne azonban polgári 
jogi társaság, de lehetne szövetkezet is. Ha szövetkezet lenne, Magyarországon a korábbi 
jogi szabályozással ellentétben nem elegendő az öt tag, mivel az új szövetkezetekről 
szóló 2006. évi X. törvény (Szvt.) értelmében a szövetkezet alapításához legalább hét tag 
szükséges. Ha viszont ez nincs meg, kialakítható a szövetkezeti alapon, a nyitott ajtó, a 
szövetkezeti önsegély és az egy tag egy szavazat elve alapján működő olyan polgári jogi 
társaság, amely jogi személyiséggel nem rendelkezik. Egy ilyen jogi személyiség nélküli 
szövetkezeti társulási forma kialakítására a Szövetkezeti Kutató Intézetben az 1960-as 
évek második felében rendezett konferencián tettem javaslatot.9 Ezeknél a személyi és 
családi farmoknál, éppen úgy mint a jogi személyiséggel nem rendelkező társulásoknál 
(societas) és a most már jogi személyiséggel felruházott, szervezetileg és vagyonilag a 
tagságtól nem elkülönülő gazdasági társaságok esetében problémát jelent a helytállás 
tekintetében, hogy a személyi-családi háztartási vagyon nem különül el a gazdaságba, a 
gazdasági vállalkozásba bevitt vagyontól. Elvben és a gyakorlatban ezért minden Kkt. 
tag és Bt. beltag, valamint polgári jogi társasági, munkaközösségi tag az egyéni-családi 
cégbejegyzett és anélküli vállalkozóhoz hasonlóan a teljes vagyonával felel. Ha pedig ez 
így van, akkor felmerül a kérdés, hogy fizetésképtelen, vagy ahhoz közeli helyzetbe kerülés 
esetén össze lehet, vagy kell kapcsolni a csődeljárást a családi csődeljárással. Megítélésem 

9 PruGberGer Tamás: A kisszövetkezetek főbb belső szervezeti kérdései és a jogi szabály-
ozás. In: A Szövetkezeti Kutató Intézetben 1980 november 12.-én lezajlott vitaülés 
jegyzőkönyve. Szövetkezeti Kutató Intézet, Közlemények. Budapest, 1981, 45. és követ-
kező oldalak.
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szerint erre lehetőség van, de csak akkor, ha a hitelezők ebbe bele egyeznek. Ugyanis a 
családi csőd célja elsősorban a család belső életvitelének, nem pedig a vállalkozás rendbe 
tételére irányul. A családi csődeljárás mindenek előtt a családnak és a magánhitelezőinek 
többnyire érzelmi alapon nyugvó érdeke, míg a gazdasági, vagyis Cstv.-n alapuló gaz-
dasági csődeljárás a vállalkozónak minősülő családtagon kívül a gazdasági hitelezőknek 
az érdeke. Ez a probléma az összes cégbejegyzett, vagy anélküli egyéni-családi társas 
vállalkozásnál és olyan jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságnál fennáll, 
amelynél a tagság szervezetileg és vagyonilag nem különül el a társaságtól. Ez a kérdés 
annak ellenére, hogy minden gazdasági ágazatba tartozó ilyen vállalkozási, vállalati formát 
érint, a falusi és a kisebb városi településeken működő egyéni-családi farmokat érint 
jelentősebb mértékben, attól függetlenül, hogy túlnyomóan családtagi munkavégzéssel, 
vagy pedig alkalmazottak foglalkoztatásával üzemel. Ezeknél nagyobb mértékben és 
kiterjedtebben jelentkezik az adós és a hitelezői közötti meghittebb kapcsolat és itt a 
felek megállapodása alapján nagyobb mértékben jöhet szóba gazdasági csődeljárás 
összekapcsolódása a családi csődeljárással. Mindez vonatkozik az ún. kisszövetkezeti 
szférára is, ami jelenleg még igen kis mértékben lelhető fel a gyakorlatban, noha 1990 
előtt nagy számban működtek ilyenek. Problémaként jelentkezik e kisméretű agrárgaz-
daságokban a földtulajdon és a földhasználat területi nagyságának a gazda személyére 
szabott maximálása és a tulajdonosi, valamint a használati és a szerzőképesség feltéte-
leinek a meghatározása a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 
CXXII. törvényben (Ft.), amelyről később részletesen is szó esik.

A vállalatok körében szóba került a szövetkezet. A Cstv. még mindig mindenütt 
az ortodox gazdasági és társaságjogi szemléletnek megfelelően mezőgazdasági terme-
lőszövetkezetről beszél és csak egy helyen szól magáról a szövetkezetről. Ez részben 
érthető, tekintettel arra, hogy a szövetkezeti gazdaságvitelnek mind termelői, mind 
értékesítési, mind pedig beszerző és szolgáltatás-nyújtási oldalon legnagyobb haszna a 
mezőgazdasági termelés területén jelenik meg. Ma már kevésbé a tagok közös munká-
jával végzett termelésben, hanem abban nyilvánul meg a mezőgazdasági szövetkezetek 
szerepe, hogy az önálló gazda-tagok részére a nyersanyagot, a növényi védőszereket, 
az állatok etetéséhez szükséges takarmányt, valamint az egészségük megőrzéséhez 
szükséges oltó-, és gyógyszer anyagot a szövetkezetek beszerzik. Ezen kívül pedig 
a beszerző és értékesítő szövetkezetek a tagok által megtermelt növényi és állati 
termékeket feldolgozás nélkül, vagy feldolgozva értékesítik. Igen jelentős szerepet 
játszanak még Nyugat-Európán a gépkiszolgáló szövetkezetek, amelyek jutányos áron 
a mezőgazdasági gépekkel nem rendelkező gazdák részére a tagoknak kedvezményes 
bérleti díj ellenében használatba adják gépeket vagy pedig maga a szövetkezet végzi el 
jutányos díjazás fejében ezeket a kiszolgáló munkákat.10 A mezőgazdasági szektoron 
kívül a szövetkezetnek még komoly szerepe lehet a korábbi időszakhoz hasonlóan 

10 PruGberGer Tamás: Tagsági megállapodások  szövetkezetekben. Közgazdasági és Jogi 
Kiadó, Budapest, 1979, 22-28. o.
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az iparban, mindenekelőtt a kézműiparban. A szövetkezeti forma szóba jöhet még 
a gasztronómia, és az olyan falusi gazdaságok áruellátása területén is, amelyek be-
kapcsolódtak a falusi turizmusba és vendégeket szállásolnak el. Jelentős szerepre 
tehetnek szert a szövetkezetek a települési önkormányzatokkal történő kooperálás 
terén is, ami történhet úgy is, hogy a községi-városi önkormányzat kezdeményezi a 
szövetkezet megalakítását, aminek komoly szerepe lehet abban, hogy helyileg mező-, 
erdőgazdasági és egyéb termékekből a szükségeseket a lakosság részére elvégzi az 
a szövetkezet, amelyben a községi, városi önkormányzat is az Szvt. által megadott 
lehetőséggel élve tagként bene van. Ez közvetve elősegítheti, hogy a kisiparban, a 
szolgáltatási és a turisztikai szférában működő kis-, és középvállalkozások, ha fizetési 
nehézségbe kerülnek, vagy fizetésképtelenné válnak, a csődeljárás keretében folyó 
tárgyalások eredményre vezessenek. Ezen kívül a szövetkezeti formának abban is 
jelentős szerepe lehet, hogyha egy vállalatból a tőke, vagyis a tulajdonosi kör ki akar 
vonulni és be akarja zárni az üzemet vagy a vállalatot, a vállalati dolgozók annak 
érdekében, hogy munkahelyüket megmentsék, az állam támogatásával működő 
szövetkezeti hitelintézetek által nyújtott hosszú és kis kamattal járó hitellel megve-
hessék a vállalatot és szövetkezeti formában önigazgatási alapon működtethessék 
tovább. Franciaországban a szocialista kormányzás idején sikeresen mentettek meg 
a Mutuel takarékpénztár nyújtotta kedvezményes hitelekkel olyan vállalatokat, ame-
lyeket a tőketulajdonosi kör fel akart számolni. Karl Zehetner osztrák közgazdász 
tett is javaslatot arra, hogy Ausztria és Németország is kövesse ezt a megoldást az 
akkori munkanélküliség enyhítésére. Szerinte ilyen helyzetben itt a Raiffeisen Bank 
és a Volksbank adhatna hitelt.11 Meglehetne próbálni Magyarországon is – megfelelő 
kormánytámogatással – ezt a megoldást, ahol a hosszú lejáratú hitelt a vidéki taka-
rékpénztárak átalakításával kifejlesztendő szövetkezeti hitelintézet nyújthatná. Ehhez 
azonban elengedhetetlen az állami segítség. Németországban, Ausztriában és Svájcban 
ugyanis mind a két szövetkezeti hitelintézet, a mezőgazdasági szövetkezeteket és a 
tagjaikat hitellel ellátó Raiffeisen szövetkezeti bankok és az ipari szövetkezeteknek és 
tagjaiknak hitelt nyújtó Schultz-Delitsch-i hitelintézetek komoly állami támogatással 
működtek, miként Franciaországban a Mutuel bankhálózat is.

3. A mai magyar csőd és felszámolási jog problémái a jogösszehasonlítás 
tükrében

A jelenleg hatályos Cstv. a korábbi egységes terminológiának az értelmét megváltoz-
tatva a csőd fogalmát nem terjeszti ki a felszámolásra, hanem azt külön kezeli. A régi, 
1949 előtti magyar jog a nemzetközi viszonylatban kialakulthoz hasonlóan egységesen 
kezelte a csődeljárás két intézményét képező csődegyezséget és csődtárgyalást, amelyet 

11 Karl zeHeTner: Ein genossenschaft expandiert. Selbsverwaltene Betrieben in Frankreich. 
Mitbestimmung, 1.–4/1981.
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az 1991-ben hatályba lépett Cstv. két eljárásra bontva egymástól elkülönítve és mind-
egyiknek más értelmet adva kezel. Az új magyar csődjogi szabályozásban ugyanis az 
első eljárás a csődeljárás, amely az egyezségi tárgyalás elindulásának és lefolytatásának 
a szabályait, míg a második eljárás a sikertelen egyezségi tárgyalásokat követően a 
csődbíróság által vagy csődeljárás nélkül közvetlenül elindított felszámolási eljárás 
lefolytatásának a szabályait tartalmazza nagyfokú részletességgel.12

A két szakasz közötti különbség már a megindításnál megnyilvánul. A Cstv. 7. §-a 
értelmében csődeljárás lefolytatására irányuló kérelmet csak az adós nyújthat be a 
bírósághoz maga ellen, amely arra irányul, hogy a hitelezők tárgyaljanak vele a lejárt 
követeléseinek az átütemezése, részbeni elengedése tekintetében annak felajánlása 
mellett, hogy tulajdonostársként a hitelezők vagy azok némelyike a követelés részbe-
ni vagy teljes elengedése fejében a vállalkozás, illetve a vállalat tagjává válik. Ennek 
többféle formája lehet. Kkt. és Bt. esetében vagy rendes társként vagy az utóbbinál 
beltagként a hitelező betársul a vállalatba, követelésének egészben vagy részben történő 
elengedése mellett. A legtöbb esetben azonban a csődeljárás sikertelen szokott maradni, 
mivel az adósok legtöbbször csak akkor kérik a csődeljárás lefolytatását, amikor már 
alig van az adósnál a hitelezők kielégítésére szolgáló vagyon. Az adósnak ugyanis az 
elsődleges célja, hogy minél előbb úgy szabaduljon meg a fizetési kötelezettségeinek 
a teljesítése alól, hogy a vállalkozásba befektetett vagyona is lehetőleg megmaradjon. 
Igen gyakori jelenség ezért az, hogy a vállalkozók és a cégtulajdonosok, valamint a 
gazdasági társaságok legfőbb vezetői ha úgy látják, hogy az általuk irányított cég vagy 
folytatott vállalkozás profilja a piacon lefelé ível, igyekeznek a lefelé ívelő vállalko-
zásából a tőkét fokozatosan kivonni és azt áthelyezni egy olyan már működő saját 
érdekeltségű cégükbe vagy vállalkozásukba, amely felfelé ível vagy amelyet ilyen okok 
miatt újonnan alapítottak. Amikor pedig e folyamattal végeztek, kérik maguk, illetve 
az általuk irányított vállalat, gazdasági társaság ellen a csődeljárás lefolytatását. A másik 
kiskapu, hogy az adós addig halasztja a csődeljárási kérelem bírósági benyújtását, amíg 
kifelé is nyilvánvalóvá válik teljes fizetésképtelensége. Mindkét megoldásnál az adósok 
különböző taktikákkal és hitegetésekkel húzni tudják az időt, és amire nyilvánvalóvá 
válik, hogy az adós hamis vagy valós fizetésképtelenségének letagadása, eltusolása 
mellett csalárd módon hitegette a hitelezőit, azok késve tudnak felszámolási eljárást 

12 MiskolCzi Bodnár Péter: Az egységes és a kétszintű eljárás értékelése reorganizációs 
szempontból. In: Prugberger T. – Miskolczi Bodnár P. (szerk.): Bérgarancia és a csőd/
felszámolási eljárás reformja. Novotni Kiadó, Miskolc, 2005, 257-262. o., MiskolCzi Bod-
nár Péter: A reorganizáció – igények és lehetőségek a magyar fizetésképtelenségi jogban. 
In: Prugberger T. – Miskolczi Bodnár P. (szerk.): Bérgarancia és a csőd/felszámolási eljárás 
reformja. Novotni Kiadó, Miskolc, 2005, 207-256. o., valamint Fazekas Judit – máTyás 
Imre: A fizetésképtelenség szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon. In: 
Prugberger – Miskolci Bodnár (szerk.): Bérgarancia és a csőd/felszámolási eljárás reform-
ja. Novotni Kiadó, Miskolc, 2005, 55-73. o.

A csőd és A fElszámolás hAzAi szAbályAinAk problEmAtikus vonásAi ...



286

indítani az adóssal szemben. A hitelezők ugyanis a Cstv. értelmében csődeljárást nem 
indíthatnak, hanem csak felszámolási eljárást az adóssal szemben. Ilyenkor kerül sor 
végrehajtható vagyon hiányában egyszerűsített felszámolási eljárásra, amelyből egy 
adós sem lát pénzt. Nem véletlen, hogy mindezidáig a felszámolásnak ez a formája 
vált a leggyakoribbá.13 Ez vonatkozik a mezőgazdasági vállalatokra, vállalkozásokra 
is. Így szűnt meg az 1990-es évek közepén, a Horn kormány időszakában az Agrár-
bank anélkül, hogy ügyfeleik a felszámolás során betétjeikhez hozzájutottak volna.14

E két eljárásos megoldásnál, amelyben csődeljárást magával szemben csak az adós, 
míg felszámolási eljárást csak a hitelezők folytathatnak az adóssal szemben, sokkal 
célravezetőbb az 1970-es években kikristályosodott nyugati megoldás, amelyről 
már említést tettünk. A fizetésképtelenségi (inszolvencia) eljárást a korábbi csődjogi 
szabályoknak megfelelően az adós (öncsőd) és a hitelezői egyaránt megindíthatják a 
teljesítési határidő felszólítást követő eredménytelen letelte után. A bíróság a kérelem 
beérkezése és a felek meghallgatása után az egyes országok „inszolvencia” jogának 
szabályai szerint 6 héttől (Ausztria, Svájc) 6 hónapig terjedő időre (Olaszország) 
fizetési és tárgyalási haladékot ad. Bonyolultabb adósságrendezési ügyekben, és ha 
van remény egyezségkötésre és a vállalat megmentésére, a tárgyalásokra megadott 
határidő általában 8 hónapra, maximálisan egy évre meghosszabbítható. A kijelölt 
csődbíró az első tárgyaláson az előzetes egyeztető tárgyalások lefolytatására megadott 
halasztó határidő alatti tárgyalások lefolytatására szólítja fel a feleket és arra igyekszik 
rábírni őket, hogy magánegyezséggel rendezzék követelésüket az adóssal szemben. A 
magánegyezség létrejöttének feltétele, hogy a korábbi és a mai magyar szabályozáshoz 
hasonlóan a hitelezők több mint fele elfogadja azt.15

Ha a magánegyezség létrehozása nem sikerül, akkor még az előzetes eljárási idő 
(Vorverfahren) alatt a kijelölt csődbíró vagyonfelügyelő (csődgondnok) kirendelé-
se mellett megpróbál bírói egyezséget létrehozni. Hogy ez sikerüljön, a lényeges 

13 Csőke Andrea: Gondolatok az új fizetésképtelenségi törvény szükségességéről a Csődtör-
vény statisztikája tükrében. Magyar Jog, 2000/2. sz., 86-95. o.; károlyi Géza – PruGber-
Ger Tamás: A magyar fizetésképtelenségi jog hatályos szabályozásának kritikai értékelése 
a nyugat-európai rendszerek tükrében. In: Prugberger T. – Miskolczi Bodnár P. (szerk.): 
Bérgarancia és a csőd/felszámolási eljárás reformja, Novotni Kiadó, Miskolc, 2005; Csák 
Csilla – naGy Zoltán: Hitelezői érdekek érvényesítésének problémái a felszámolási eljárás-
ban. In: Prugberger T. – Miskolczi Bodnár P. (szerk.): Bérgarancia és a csőd/felszámolási 
eljárás reformja, Novotni Kiadó, Miskolc, 2005, 171-177. o.

14 PaTai M. – ParraGH L. – lenTner Cs.: Magyarország a változó világban. Éghajlat Könyv-
kiadó, Budapest, 2015. Pódiumbeszélgetés. 1. témakör: „Stikli” Magyarország. Ebben szó 
esik a feltőkésítés és a bank-privatizációt megelőző bank-korrupciókról.

15 PruGberGer Tamás: A szanálási eljárás a szövetkezeti szektorban. A Közigazgatás Fejlesz-
tésének Komplex Tudományos Vizsgálata Országos Kutatási Főirány Programirodájának 
a kiadása, Budapest, 1984, 113. o. Eredeti forrás: Wolfgang jelinek: Das neues österrei-
hisches Vorverfahren. Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 4/1964. sz., 494-496. o.
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körülmények tisztázása végett bizonyítás-felvételt és kötetlen „tudakozódásokat” 
foganatosítat. Ebben a körben elrendelheti az érdekeltek meghallgatását és kötelez-
heti őket a szükséges okiratok előterjesztésére.16 A francia megoldás ettől annyiban 
különbözik, hogy a bíróság az eljárás megindítása után azonnal intézkedik – mégpedig 
visszamenőleg – a vállalat pénzügyi helyzetének átvizsgálása érdekében. E végett in-
formációkat szerethet be különböző közigazgatási szervektől, biztosító társaságoktól, 
bankoktól és az adós üzleti partnereitől. Csak ezt követően függeszti fel az eljárást 
3 hónapos időtartamra, megadva az általa beszerzett adatok és információk alapján 
a tárgyalási szempontokat. Szükség esetén lehetőség nyílik a tárgyalás egy hónappal 
történő meghosszabbítására.17

A vállalat megmentése érdekében az egyezség létrehozását érintő e tárgyalásokba 
már a magánegyezségre irányuló tárgyalási szakaszba be kell vonni a hitelvédelmi 
testületet, a bíróság által megjelölt gazdasági és pénzügyi szakértő testületet, az üzemi 
tanácsot, vagyis az alkalmazotti képviseletet, valamint az adósvállalatnál működő egy 
vagy több szakszervezetet, szövetkezet esetében pedig azt a szövetkezeti szövetséget, 
amelyhez az adós szövetkezet tagként tartozik. A bíróság által kirendelt vagyonfelügye-
lő, illetve Franciaországban vagyon(csőd)gondnok feladata a nyugat-európai államok 
inszolvencia jogában is hasonló, mint a magyar csődjogban, azzal a különbéggel, 
hogy míg a magyar Cstv.-ben a feladatait egyedül, útmutatások nélkül köteles elvé-
gezni és a bíróság az általa bemutatottakat végzéssel vagy jóváhagyja, vagy elutasítja. 
Ezzel szemben az általam korábban már megvizsgált országokban a bíró kooperál 
a vagyonfelügyelővel (gondnokkal). Ennek során a vagyonfelügyelőnek nemcsak a 
vagyonmérleg, vagyonleltár elkészítése, a hitelezők követelés-bejelentésre történő 
felhívása és a követelések bejelentési rangsor szerinti nyilvántartása és a kintlévősé-
geknek az adós közreműködésével történő behajtása, valamint arra történő felügyelet 
a feladata, hogy az adós vagyonából senki ne vonhasson el semmit, hanem az is, hogy 
gondoskodjon arról, hogy az adós üzletmenete zökkenés nélkül folytatódjon tovább. 
Ennek érdekében és keretében a munkavállalók állásmegőrzése céljából együttmű-
ködik az üzemi tanáccsal, az adós cégnél érdekvédelmet ellátó szakszervezettel és ha 
az adós tagja valamely munkáltatói szövetségnek, akkor azzal is.18

16 PruGberGer Tamás: Tagsági megállapodások szövetkezetekben. Közgazdasági és Jogi Ki-
adó, Budapest, 1979, forrásátvétel kiss Györgytől: A csőd közgazdasági és jogi megközelí-
tése. Vázlat a polgári magyar és a mai francia csődeljárásról. A szocialista vállalat országos 
távlati kutatási főirány keretében készült tanulmány, Pécs, 1982, 39. o.

17 kiss György: A csőd közgazdasági és jogi megközelítése. Vázlat a polgári magyar és a mai 
francia csődeljárásról. A szocialista vállalat országos távlati kutatási főirány keretében ké-
szült tanulmány, Pécs, 1982, 39. o.

18 MiskolCzi Bodnár Péter: Igények és javaslatok a fizetésképtelenségi jog magyarországi újra 
szabályozására. In: Prugberger T. – Miskolczi Bodnár P. (szerk.): Bérgarancia és a csőd/
felszámolási eljárás reformja. Novotni Kiadó, Miskolc, 2005, 334-336. o., Eredeti forrás-
közlés Karl Zehetnertől, az Osztrák Munka és Szociális Minisztérium mellett működő 
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Mindezeket a magyar Cstv. csődeljárásról (tartalmilag: egyezségi eljárásról) szóló 
II. fejezete nem tartalmazza. Nem szól sem gazdasági szakértőnek az egyezségi 
tárgyalásokra történő előzetes eljárásba történő bevonásáról, holott a már említett 
mező-, és erdőgazdasági földforgalmi és földbirtokolási korlátozások szükségessé 
tennék, hogy agrárjogi és agrárgazdasági szakértők az eljárásba bevonásra kerül-
jenek, csak úgy, mint a már említett munkavállalói és munkáltatói érdekeket védő 
szervezetek. Ezen kívül, ha a két egyeztetési előzetes eljárást és az ottani bírói és 
vagyonfelügyelői, valamint adósi közreműködést és feladatmegosztást nézzük, a 
magyar csődeljárásban a bíró passzív és parancsoló, jóváhagyó és elutasító, valamint 
beszámoltató hatósági szerepet játszik, nem úgy, mint a nyugat-európai csődbíró, aki 
maga is belefolyik az eljárás menetébe annak érdekében, hogy az egyezségi tárgya-
lások sikeres kimenetelűek legyenek. Ezen kívül a magyar csődeljárásban arról sincs 
szó, hogy a már említett munkaerő-piaci érdekvédelmi szervezetek bekapcsolásra 
kerüljenek a csőd- és a felszámolási eljárásba. Az is feltűnő különbség, mégpedig 
szerintünk a jogi rendezés hátrányára, hogy a magyar csődeljárás túlságosan eljárási 
szakaszokra tagolódik, ezzel szemben a nyugat-európai előzetes egyeztetési eljárás 
kevésbé kazuisztikus és lehetőséget ad az egyes tárgyalási eszközök gyors és rugal-
mas változtatására. A kazuisztikusabb magyar szabályozás következtében mindez 
nehezebben és a nyugat-európaihoz képest kevéssé gördülékenyen valósul meg. 
kiragadva ezzel kapcsolatosan az egyezséget, a magyar szabályozás is a nyugatihoz 
hasonlóan lehetővé teszi a már lezárt egyezségnek újra tárgyalását, sőt lehetőséget ad 
az egyezségi tárgyalásokra és az egyezségkötésre egyaránt a felszámolási szakaszban 
is. Összegezve, a magyar eljárási rendszer sokkal merevebb, mint a nyugat-európai. 
Példa erre, hogy míg a csődeljárás sikertelensége okán annak hivatalos jegyzőkönyvi 
lezárása után az eljáró bíró Magyarországon úgy folytatja az eljárást, hogy hivatalosan 
a vagyonfelügyelőt felmenti és a felszámolási eljárás lefolytatására felszámolónak új 
személyt jelöl ki, ezzel szemben a nyugat-európai csődeljárások esetében a korábbi 
vagyonfelügyelő lesz a felszámoló. Lényegében ugyanaz a személy látja el mind a két 
feladatot és ez azért is jó, mert a csődeljárásban vagyonfelügyelőként megismerte az 
ügyet, ezért sokkal szakszerűbben tudja felszámolói feladatait is ellátni ellentétben 
egy olyannal, aki újonnan kerül be egy csődeljárással más által vagyonfelügyelőként 
lefolytatott felszámolásba.

Áttérve a Cstv. III. fejezetében foglalt felszámolási eljárásra, annak lebonyolítási 
szabályait, a felszámoló feladatait és jogkörét az eljáró bíróéval együtt a törvény a 
nemzetközileg kialakult dogmatikai elvek és gyakorlat figyelembe vételével fogalmazza 
meg. Azon lehet vitatkozni, hogy a szabályozás túl kazuisztikus és részletekbe menő, 
valamint, hogy a bíró szerepe meglehetősen passzív és inkább csak jogokat gyakorló 
jellegű, ezért az eljárás néhány szabályával szemben tennék kritikai észrevételt.

Vállalkozásképző Intézet igazgatójától és Anton Schoibel salzburgi egyetemi tanársegédtől 
kapott részletes információ, Bécs és Salzburg, tanulmányút, 1984 augusztus 10-18.
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Az első e tekintetben az, hogy a felszámolás megindításával kapcsolatos 22. § és 
a 27. §-t, érdemes lenne kiegészíteni azzal, hogy ha a felszámolási eljárás a hitelezők 
kérelmére úgy indul el, hogy előtte nem volt csődeljárás, a bíró elrendelhesse fizetési 
halasztással az egyezségi eljárás lefolytatását és felszámoló kijelölése helyett vagyon-
felügyelőt rendelhessen ki, aki később a felszámoló szerepét venné át. Erre akkor 
kerülne sor, ha a bíró által elrendelt egyezségi eljárás sikertelen maradna. A felszámolási 
eljárásnak egy ilyen jellegű kiegészítése azért lenne indokolt, mert gyakran előfordul 
olyan helyzet, hogy lehetőség lenne az előzetes egyezségi eljárás lefolytatására, de 
erre a jelenlegi Cstv. a hitelezőknek nem biztosít elindítási lehetőséget. Ha pedig a 
hitelezők a felszámolási eljárást megindítják anélkül, hogy előzetesen az adós önmaga 
ellen csődeljárást indított volna, elmérgesedett viszony állhat elő, amelyben egyik fél 
sem gondol a vállalat megmentésére, ami viszont a már mondott okok következtében 
gazdaságpolitikai érdek lenne.

A 27. § és a 27/A-D. §§ -kal kapcsolatosan álláspontom az, hogy nem szerencsés 
a felszámoló és a felszámoló biztos szerinti bontás, vagyis az, hogy a bíróság kijelöli a 
többnyire vállalkozási jellegű jogi személyként működő társaságot és annak alkalmazottai 
vagy tagjai közül kijelöli a felszámolóbiztost. A helyes megítélésem szerint az volna, ha 
természetes személyek lennének a felszámolók, amelyek vállalkozási típusokra és gazda-
sági ágazatokra szakosodnának. A csődbíró, illetve az előzetes egyeztetésben eljáró bíró 
rendelné ki közülük specializálódottságuknak, valamint a fizetésképtelenné vált vállalkozás  
gazdasági profiljának és  jogi formájának megfelelően az eljáró vagyonfelügyelőt és a 
felszámolót, akinek a nevében ha az alkalmazottja, vagy ha nagyobb irodáról van szó, 
„sotius”-i tagja jár el, azt szintén felszámolóként kellene kezelni az ügyvédi képviselethez 
hasonlóan. Ez főként a mezőgazdasági egyéni-családi gazdaságok és mezőgazdasági ter-
melést végző gazdasági társaságok esetében lenne kívánatos. A tapasztalatok ugyanis azt 
mutatják, hogy éppen ezen a területen történnek érvénytelen és jogellenes intézkedések 
és jogügyletkötések, mert sem az adós, sem a hitelezők, sem pedig a  vagyonfelügyelő, 
illetve a felszámoló nem járatos a speciális mezőgazdasági szabályokban, főleg azokban, 
amelyek a termőföldforgalommal és annak használatával kapcsolatosak. 

Részben ezzel függ össze a 29. §-al összefüggő már korábban is említett észrevé-
telem, hogy a felszámolás elrendelésekor, sőt már az előzetes egyeztető tárgyaláson, 
amikor a tárgyalás bírói egyeztetési szakaszba lép, nemcsak értesíteni, hanem kötelező 
képviselet és nyilatkozat-tétel terhe mellett kellene az eljárásba bevonni mező- és er-
dőgazdasági vállalattal szembeni eljárásnál az agrárkamarát, egyéb gazdálkodó cégek 
esetében egy „ex lege” meghatározott forgalmi érték felett a gazdasági kamarát. Ezen 
túlmenően pedig a már említett nyugati országok példáit követve az üzemi tanácsot és 
a munkáltatói, valamint a munkavállalói érdekképviseleti szerveket. Ezzel összefüg-
gésben javasolnám, hogy a bíróság az általam itt megjelölt szerveket, kiegészítve az 
állami foglalkoztatási szervvel, ne csak értesítse, hanem a fenti módon az eljárásban 
való közreműködéssel hívja meg. 
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A 33/A. § helytálló módon került be kiegészítésképpen utólagosan a Cstv.-be, 
valószínűleg annak ellensúlyozására, hogy amiatt, hogy a hitelezők csődeljárást nem 
indíthatnak, az ez okból fennálló adós általi visszaélések feltárása érdekében a korábbi 
gazdasági vezetőkkel szembeni keresetindítási lehetőség beiktatása a felszámolási 
eljárásba indokolt. Azonban helytálló lenne azzal korrigálni, hogy a felszámoló által 
is hasonló okból a korábbi  vezetőkkel szembeni keresetindítása ne csak lehetőség, 
hanem kötelezettség is legyen akkor, ha bizonyíték, vagy nyomós gyanú van arra, hogy 
tevékenységük következménye a vállalat fizetésképtelené válása és e tekintetben a pert 
a felszámoló a hitelezők jóváhagyásával az ő érdekükben is elindítsa. 

A nyugat-európai országok csődjogához hasonlóan helytálló módon ad lehetőséget 
a magyar Cstv. is arra, hogy a felszámolási eljárásban is lehetőség legyen akár több 
ízben is egyezségi eljárást folytatni és egyezséggel a felszámolási eljárást lezárni. Az 
egyezségi tárgyalások ideje alatt a felszámolás szünetel. Ezt figyelembe véve korlá-
tozza a 41. § (1) bekezdése az egyezségkötés és az egyeztető tárgyalás lehetőségét a 
felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő 40 nap elteltét követő és a felszá-
molási záró mérleg benyújtása közötti időszakaszra.  Ezt a korlátozás feleslegesnek 
tartom. A cég gazdasági érdekből történő lehetőség szerinti megmentése érdekében 
a magam részéről a felszámolással összefüggő árverés meghirdetéséig lehetőséget 
adnék az egyezségkötésre.19

Ebben a körben végezetül a 48. §-t kívánom megemlíteni azzal kapcsolatban, hogy 
helytállóan írja elő, hogy a felszámolás keretében történő értékesítés során a mező-, és 
erdőgazdasági ingatlanok értékesítése, tulajdonba és használatba adása során tekintetbe 
kell venni a termőföld forgalmára, birtoklásának terjedelmére és személyi feltételeire 
vonatkozó szabályokat. Itt azonban megemlíteném, hogy helytálló lenne, ha Cstv. azt 
is megemlíteni, hogy a szövetkezetek esetében a szövetkezet fennmaradó vagyonát 
nem lehet felosztani a szövetkezet tagjai között, hanem azt továbbra is szövetkezeti 
célokra kell felhasználni.

4. A termőföld és az agrárgazdaság egyéb ingó és ingatlaneszközeinek érté-
kesítési problémái

Az agráriumban mezőgazdasági és szőlőtermesztést és elsődleges feldolgozást folytató 
egyéni-családi gazdaságok, agrárszövetkezetek, valamint ilyen jellegű tevékenységet 
folytató polgári jogi és jogi személyiséggel rendelkező agrárgazdasági társaságok, 
valamint olyan élelmiszerkereskedelmi tevékenységet folytató, többnyire gazdasági 
társasági formában működő olyan áruházak tevékenykednek, amelyek maguk is termelő 
tevékenységet folytatnak olyan élelmiszercikkek tekintetében, amelyeket a többnyire 

19 A – megfontolásra érdemes – javaslat valójában szűkítené az egyezségkötésre rendelkezés-
re álló időt, mert az árverésre jellemzően hamarabb kerül sor, mint a zárómérleg benyújtá-
sára. (A lektor)
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nem tulajdonosi, hanem használati/haszonbérleti jogcímen birtokolnak. Ilyen cégek 
esetében előfordul, hogy a velük szembeni csőd- és felszámolási eljárás keretében a 
tulajdonukban, vagy haszonbérlet, esetleg haszonélvezet formájában használatukban 
álló föld és egyéb mezőgazdasági ingatlanok, valamint gépi eszközök értékesítésre, 
vagy a hitelezőknek átadásra kerülnek. Mindenek előtt abból kell kiindulni, hogy a 
termőföld nem különíthető el a gazdaságtól. A gazdaság a gazdasági épületekből, a 
mezőgazdasági gépi művelési és szállító eszközökből az ott nevelt és tartott állatál-
lományból, a takarmánykészletből és a termőföldekből áll a mai modern agrárjogi 
és agrárgazdasági szemlélet szerint.20 Lényegében a farmtulajdonos vagy bérlő, azaz 
a gazdálkodó lakóépületét is ide lehet sorolni, mivel a gazdálkodónak elsősorban az 
állattartás miatt kell a gazdaság telepén vagy ahhoz közel álló helyen laknia. Abból 
kiindulva, hogy a gazdaság ne szűnjön meg, a csődegyezségi tárgyalások, valamint a 
felszámolási eljárások során arra kellene törekedni, hogy a gazdaság, ha a hitelezők 
által megvásárlásra kerül, akár egyben, akár pedig több hitelező vagy vevő között 
felosztva, az olyan módon történjen meg, hogy a gazdaság minden egyes külön váló 
egységének az életképessége fennmaradjon. Ebben a tekintetben a földek okozzák a 
legnagyobb problémát. Az Ft. szerint a földtulajdonszerzés és tulajdonosi, valamint a 
használati (haszonbérleti) birtoklás területi és időbeli korlátait, valamint az elővásárlásra 
és előhaszonbérletre vonatkozó szabályokat is figyelembe kell venni.

A termőföld tulajdonban tartásának személyi feltétele az, hogy a tulajdonos ma-
gyar, vagy európai uniós állampolgár legyen, ezen kívül földterületének a tulajdoni 
terjedelme az egyéb használati jogcímeken, haszonbérlet, vagy haszonélvezet címén 
birtokolt területtel együtt ne haladja meg az 1200 hektárt. Az ilyen természetes sze-
mély a már a tulajdonában vagy használatában álló föld figyelembe vételével eddig a 
mértékig vásárolhat termőföldet és /vagy köthet haszonbérleti szerződést, de csak 
abban az esetben, ha az Ft. szerint földművesnek, pontosabban szólva farmergaz-
dálkodónak minősül. Ennek pedig kritériuma az, hogy az illető természetes személy 
a gazdaság telepén vagy annak 20 km-es körzetében lakik, ténylegesen gazdálkodik, 
vagy a termőföld tulajdonba-, és/vagy haszonbérbe vételi szerződés megkötésekor 
közokirati nyilatkozattal ígéretet tesz arra, hogy 5 éven át a gazdaság telepén vagy 
ahhoz közeli már említett körzethatáron belül fog lakni és 5 éven át gazdálkodni fog 
és 5 éven belül nem adja el a tulajdonba szerzett területet.  

A termőföldön való tulajdonszerzés további korlátja a Ft. igen bonyolult elővá-
sárlási rendszere, amely több csoportba sorolást foglal magába. Először is mindent 
megelőz a Nemzeti Földalap elővásárlási joga. Ezt követően az első csoport elő-
vásárlási jogosultjai – sorrendben – az eladó gazda földszomszédja, a helyben lakó 
földműves, a nem helyben, de a már említett 20 km-es körzetben lakó földműves. 
Ezt a sorrendet azonban megelőzi az állattartó telepet üzemeltető, aki az állattartás-

20 Ezt a nézetet magyar agrárjogász körökben Süveges Márta és Kurucz Mihály hirdette, 
amely mára általános elvvé vált (a szerző megállapítása).
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hoz szükséges takarmány-termesztésre kíván földet vásárolni, valamint aki földrajzi 
eredet-, és árumegjelöléssel, vagy biogazdálkodást kíván folytatni. A helyben lakó 
szomszéd és a helyben lakó szomszéd, földműves és a helyben lakó földműves kivé-
telével az előbbi mindkét sorrendet megelőzi az elővásárlási jog tekintetében a fiatal 
földműves, a családi gazdálkodó vagy annak tagja, valamint a pályakezdő földművelő. 
A fizetésképtelenségi eljárásnál jelentős lehet, hogy nem áll fenn elővásárlási jog a 
közeli hozzátartozók közötti adás-vétel, és a rekreációs célú földszerzés tekintetében. 

Annak érdekében, hogy az elővásárlásra jogosultak itt felsorolt széles köre tudomást 
szerezzen a földeladási szándékról és ezzel kapcsolatos jogát gyakorolni képes legyen, 
a termőföldet eladni szándékozó köteles a föld fekvése szerint illetékes települési 
önkormányzat jegyzőjével közölni, amely a tulajdonos által megkötött, de még nem 
érvényes termőföld-adásvételi szerződést 60 napra kifüggeszti és ez alatti jogvesztő 
határidőn belül az elővásárlásra jogosult a jegyzővel közölni, hogy elővásárlási jogával 
élni kíván vagy pedig arról lemond. Ha az itt megjelölt 60 napos jogvesztő határidőn 
belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, mintha lemondott volna elővásárlási jogáról. 
Az elfogadó nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az eladót 
az olyan elfogadó jognyilatkozat köti, amelyet az elővásárlásra jogosult határidőn 
belül tesz meg és a mással megkötendő adás-vételi szerződést teljes körűen magára 
nézve kötelezőnek ismeri el. Az ebben a törvényben leírt elővásárlási jogoktól füg-
getlenül érvényesek az olyan elővásárlási jogok amelyeket az eladó szerződésileg más 
személyeknek biztosított és érvényes még a Ptk.-ban lévő elővásárlási jogosultság 
is. Természetesen a Ft.-ben meghatározott eddig leírt elővásárlási jogok megelőzik 
azokat, amelyeket az eladó mások részére szerződésileg biztosított. Azok csak akkor 
jutnak érvényre, ha azok akiknek elővásárlási joga az Ft. alapján fennáll, ezzel a joggal 
nem élnek. Hasonló a helyzet a Ptk.-ban biztosított elővásárlási joggal kapcsolatosan 
is, ugyanis a Ft. a Ptk.-val a lex speciális és lex generális viszonyában áll fenn. Ennél 
fogva a lex speciális megelőzi a lex generálist. Vagyis a Ft.-ben biztosított elővásárlási 
jogok megelőzik azokat, amelyeket a Ptk. tartalmaz.

Mindebből az kitűnik, hogy ezeket a szabályokat kell alkalmazni az agrárvállala-
tokkal szembeni csőd és felszámolás keretében szóba jöhető termőföld eladásoknál. 
Ez azt jelenti, hogy mind a vagyonfelügyelőnek, illetőleg a fizetésképtelenné vált 
földtulajdonnal rendelkező agrárvállalatnak, valamint a felszámolónak, de úgyszintén 
a vásárlónak is meg van kötve a keze az Ft. itt bemutatott tulajdonjogi korlátozá-
sai és az elővásárlási jogok miatt. Ennél fogva egyedül az állami földalap az a jogi 
személy, amelyik korlátlanul termőföldet vásárolhat és termőföld tulajdonosa lehet. 
Ezért amennyiben nincsen lehetőség arra, hogy a termőföldet a csődegyezség vagy 
a felszámolás keretében az itt említett korlátozások miatt értékesíteni lehessen, meg 
kell kísérelni a termőföld eladását a Nemzeti Földalap részére.

Ezenkívül azonban még egy lehetőség jelentkezik, nevezetesen az, hogy a bajba 
jutott gazdaság és a vagyonfelügyelője az egyezség keretében, illetőleg a felszámo-
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lási eljárásban történő egyezségkötésnél megpróbálja haszonbérbe adni a gazdaság 
termőföldjeit. Bár itt is fennállnak szinte ugyanazok a területkorlátozási valamint 
előhaszonbérleti szabályok, mint amelyek a tulajdonszerzésnél fennállnak, azonban 
haszonbérbe jogi személy is vehet termőföldet. Ennél fogva minden további nélkül 
termőföldet haszonbérbe vehet olyan élelmiszerkereskedelmi áruház, amely maga 
is folytat termelést és feldolgozást olyan mezőgazdasági termékek vonatkozásában, 
amelyeket maga állít elő haszonbérelt földeken. Emellett haszonbérlet alanya lehet 
mezőgazdasági szövetkezet is, sőt mezőgazdasági termelőszövetkezetnek előhaszon-
bérleti joga van akkor, ha helybeli illetőségű szomszédnak, vagy helybeli illetőségűnek 
minősül, vagy pedig amelynek mezőgazdasági üzemközpontja legalább három éve 
azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező 
föld fekvése szerinti település közigazgatási határától legfeljebb húsz kilométer távol-
ságra van. Megéri az ilyen haszonbérleti szerződéskötés bármely vevőként jelentkező 
gazdaságnak, mivel az termőföld haszonbérleti szerződés húsz éves időtartamra is 
megköthető.

Indokolt még a csődeljárási és felszámolási eladásra irányuló szándék esetében 
vevőként vagy haszonbérlőként a települési önkormányzatot is figyelembe venni, 
tekintettel arra, hogy mind tulajdonosi mind haszonbérleti jogcímen termőföld szer-
zésre jogosult, főleg olyan céllal, hogy az adott település keresőképes lakosságának 
munkát biztosítson. Így arra lehetősége van, hogy a megvásárolt földet vagy ingyen, 
vagy haszonbérleti szerződéssel használatra átengedje olyan mezőgazdasági szövetke-
zetnek, amelyet az adott településen alapít és amelynek a szövetkezeti törvény (Szvt.) 
alapján tagja lehet. 

Mindezeket figyelembe véve a szabályozás bonyolultsága és a termőföldpiaci in-
formációk viszonylagos elzártsága miatt indokolt, hogy minden egyes mezőgazdasági 
agrárgazdaság fizetésképtelenségi eljárásában aktív közreműködőként részt vegyen 
a területileg illetékes mezőgazdasági szakhatóság valamint a megyei agrárkamara. A 
továbbiakban ez egyúttal azt is jelenti, hogy feltétlenül kiegészítésre szorul a Cstv. 
29. §-a a már korábban is jelzettek szerint. A termőföldforgalmi és tulajdonszerzési 
szabályok, amelyeket a Ft. 4.–14. pontjai tartalmaznak, annyira bonyolultak, hogy 
feltétlenül szükséges, hogy az itt említett két szervezet szakértője belefolyjon az agrá-
rgazdaságok és vállalatok olyan csőd és felszámolási eljárásába, amelyeknél termőföld 
eladás és haszonbérbeadás szóba jöhet.

Mindez vonatkozik a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Mt.) alapján történő vállalat vagy üzemrész eladásánál is abban az 
esetben, ha termőföld is átkerülne a vevőhöz illetve a munkáltató jogutódhoz. Ilyen 
esetben igen lényeges arra ügyelni, hogy a gazdasági épületek, a növénytermelés és 
az állattenyésztés gépi eszközei, a takarmány, a még eladatlan termékek és a gazdasági 
épületek arányosan úgy kerüljenek eladásra, illetve megvásárlásra, hogy a felosztásra 
kerülő gazdaság valamennyi egysége önálló gazdaságként rentábilisan működni tudjon. 
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Ha az ilyen felosztással már működő gazdaságok növekednek és erősödnek, nem áll 
fenn probléma. Probléma csak a termőföldek elosztás jellegű értékesítésénél és/vagy 
haszonbérbe adásánál-vételénél van, mivel itt be kell tartani a termőföldre vonatkozó 
tulajdonszerzési és haszonbérbe-vételi szabályokat. Ezért a gazdaság egyéb ingó és 
ingatlan termelési eszközeinek az eladásánál messzemenően indokolt figyelembe 
venni, hogy mennyi föld adható el agrárgazdaságot üzemeltetőnek, amivel lehetőleg 
arányban álljanak az egyéb eszközök eladása annak érdekében, hogy a vevőkét jelent-
kező gazdaságok életképesek legyenek, illetve, ha az adós gazdaság az értékesítések 
után továbbra is működni tud és nem kerül sor a felszámolására, arra kell törekedni, 
hogy életképessége fennmaradjon.

5. Az agrárgazdaságok csőd és felszámolási eljárásainál szóba jöhető mun-
kajogi problémák 

Az agrárgazdaságok vagy üzemeinek illetve egyes részlegeinek fizetésképtelenség 
miatti átruházása munkajogi relevanciával is bír abban az esetben, ha munkavállalók 
átkerülnek a vevő vállalatához. Ugyanis ilyen esetben a munkavállalók választhatnak 
abban a tekintetben, hogy fenntartják-e korábbi jogviszonyukat vagy sem, amelyet 
azonban a munkáltató jogutód minden esetben fenntartani köteles.21 Egyedül csőd 
vagy felszámolási eljárás keretében történő vállalat, vállalatrészleg illetve üzem 
vagy üzemrészleg vásárlásánál mondhat fel a szervezet reorganizációja érdekében a 
munkavállalóknak, amikor is a bérgarancia alap fizeti ki a végkielégítéseket.22 Elvileg 
munkáltatói jogutódlás esetén a munkáltató jogutód, ha gazdasági okból nem fize-
tésképtelenségi eljárás miatt mond fel a munkavállalóknak végkielégítés fizetésére 
köteles. Ezen kívül akkor is végkielégítés fizetésére köteles, ha a munkavállaló azért 
mond fel, mert az új munkáltatónál nem kíván dolgozni. Ezekben az esetekben a 
bérgarancia alap fizeti ki a végkielégítéseket és egyúttal az esetleges elmaradt béreket. 
Ezzel kapcsolatosan meg kell jegyezni, hogy bár a csődeljárásban a felszámoló jogosult 
a fizetésképtelenné vált vállalat valamennyi szerződését azonnali hatállyal felmondani, 
ez azonban nem vonatkozhat a munkaszerződésekre, mivel a munkaszerződéseknél 
csőd és felszámolási eljárás esetében is a munkaviszony felmondásánál a felmondási 

21 neumann László: A 77/187. EGK irányelv (a munkavállalók jogainak a megóvására a vál-
lalatok vagy üzemek vagy azok részlegeinek átruházása esetén) és a magyar jogalkotás, 14-
40. o.; PruGberGer Tamás: A munkáltatói jogutódlásról szóló európai uniós normák tartal-
ma és a magyar jogrendbe átültetésének a mikéntje. In: Neumann – Prugberger (szerk.): A 
munkáltatói jogutódlás esete. Novotni Kiadó, Miskolc, 2000, 41-90. o. és 90-409. o.

22 PruGberGer Tamás: A munkáltató fizetésképtelensége esetére szóló munkabér-kifizetés 
védelmét érintő hazai szabályozás az európai uniós rendezés tükrében. In: Prugberger T. – 
Miskolczi Bodnár P. (szerk.): Bérgarancia és a csőd/felszámolási eljárás reformja, Novotni 
Kiadó, Miskolc, 2005, 18-41. o.
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idő szabályait be kell tartani. Ez vonatkozik a csoportos létszámleépítésre is. Ezek a 
szabályok jelenleg a munkaviszonyba állókra vonatkoznak csak.  Ugyanakkor főleg a 
családi agrárgazdaságoknál a családtagok és úgynevezett önfoglalkoztatók is dolgoznak, 
ezért indokolt lenne rájuk is kiterjeszteni a munkavállalók részére itt leírt kedvezmé-
nyeket, amivel természetesen együtt járna, hogy egyfelől az illetők mind a nyugdíj, 
mind az egészségügy tekintetben államilag biztosítva legyenek, másfelől családtagként 
vagy önfoglalkoztatóként rendszeresen a gazdaságban dolgozzanak. Ugyanakkor ez 
azt is jelentené, hogy a foglalkoztató által a bérgarancia alapba történő befizetésnél ne 
csak a munkavállalók részére történő béralap jöjjön számításba, hanem az kiterjedjen 
az önfoglalkoztatók és a családtagok részére történő „munkadíj befizetésekre” is.

6. Összegzés

Az eddigiekből az tűnik ki, hogy az agrárgazdaságoknál és az agrárvállalatoknál is a 
Cstv. előírásait kell alkalmazni bizonyos eltérésekkel, amelyek az agrárgazdaságoknál és 
különösen a termőfölddel gazdálkodó gazdaságoknál áll fenn. Néhány vonatkozásban, 
főleg a termőföldforgalom tekintetében, a Cstv.-ben utalás történik erre, azonban ez 
kevés és emellett vannak olyan hiányosságai a Cstv.-nek, amelyek nem csak az agrár-
vállalatokat érintik, hanem szinte minden olyan vállalkozást, amely fizetésképtelenségi 
helyzetbe kerül. Egyúttal vannak olyan hiányosságai illetőleg előírásai a magyar jogi 
szabályozásnak, amelyek a hitelezők érdekeit is messzemenően sértik.  A tanulmány 
ezekre a problémákra igyekezett rávilágítani.
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Harsányi Gyöngyi1

bEfEktEtési vállAlkozások fElszámolásánAk, 
rEorgAnizációjánAk szAbályozásA

Kulcsszavak: befektetési vállalkozások reorganizációja, szanálás, a befektetési vál-
lalkozások felszámolása

Bevezetés

A tőkepiac működésének struktúrájában különleges szerepet töltenek be a befekte-
tési vállalkozások, amelyek befektetési szolgáltatások, illetve kiegészítő befektetési 
szolgáltatások folytatása céljából jönnek létre. A befektetési vállalkozások alapítására, 
működésére, valamint jogutód nélküli megszűnésére speciális jogi szabályozás vonat-
kozik. Az alábbiakban a befektetési vállalkozások felszámolására és reorganizációjára 
vonatkozó legfontosabb – a terjedelmi korlátokhoz mért – sajátos jellemzők bemu-
tatására kerül sor. Sajátos jellemzőkön az általános szabályozástól eltérő rendelke-
zéseket értjük annak rögzítésével, hogy a befektetési vállalkozások felszámolásának 
és reorganizációjának szabályozása az általános jogforrás és a speciális jogforrások 
együtthatásának komplex rendszerében valósul meg. 

1. Jogforrási megközelítés

A befektetési vállalkozások formája jogszabály által meghatározott, mely szerint a 
befektetési vállalkozások csak részvénytársasági formában2 vagy külföldi vállalkozások 
magyarországi fióktelepeként működhetnek. 

A befektetési vállalkozás alapítására, működésére és jogutód nélküli megszűnésére 
is több rétegből álló szabályozás vonatkozik. E tekintetben nemcsak az általános és 
speciális szabályozás különíthető el, hanem az általános szintű szabályozás is több 
részből tevődik össze. A befektetési vállalkozás formájának meghatározottsága maga 
után vonja mindenekelőtt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) szabályainak érvényesülését.3 A Ptk.-ban elhelyezett szabálya-

1 Dr. Miskolci Bodnárné Dr. Harsányi Gyöngyi, egyetemi docens, Miskolci Egyetem Ál-
lam- és Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézete, Kereskedelmi Jogi Intézeti 
Tanszék.

2 Jelen írásunk csak a részvénytársasági formában működő befektetési vállalkozásokra terjed ki.
3 Ptk. Harmadik könyv: A jogi személy, Első rész, A jogi személyek általános szabályai 3:1–
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nyaghoz képest a jogalkotó a befektetési vállalkozás által kifejtett sajátos gazdasági 
tevékenységre tekintettel külön jogszabályban speciális szabályokat állapított meg. 
Ilyen rendelkezéseket tartalmaz a 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Bszt.). A Bszt. 16. § (2) bekezdése szerint a befektetési vállalkozásokra a részvény-
társaságokra vonatkozó Ptk-beli rendelkezések4 mögöttesen érvényesülnek, de csak 
a külön jogszabályokban rögzített eltérésekkel.

A befektetési vállalkozás jogutód nélküli megszűnésének szabályozásánál az ál-
talános és speciális szabályozás együtthatása szintén tetten érhető. Ebben a körben 
az általános szabályozási szintet a végelszámolás tekintetében a cégeljárásról szóló 
2006. évi V. törvény, a csőd és felszámolás tekintetében az 1991 évi. XLIX. törvény 
(a továbbiakban: Cstv.) illetve a Ptk. jogi személyek megszűnésére vonatkozó rendel-
kezései jelentik. A speciális szabályozási szintet pedig e tekintetben is a Bszt. képezi.5

Tekintettel arra, hogy a befektetési vállalkozás nem lehet csődeljárás alanya, csődeljárás 
helyett szanálásra kerül sor, ezért speciális jogforrásként a pénzügyi közvetítőrendszer 
egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 
2014. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Szantv.) érvényesül.

A különös szabályozás szükségessége a befektetési vállalkozás formájának, tevé-
kenységének, és működésének sajátosságaiban rejlik, melyek közül a legfontosabbakat 
dióhéjban összefoglaljuk, mivel ezek alapul szolgálnak a megszűntetésre vonatkozó 
speciális rendelkezések megértéséhez.  

2. A befektetési vállalkozás néhány jellemzője

2.1. Speciális tőkekövetelmény 

A befektetési vállalkozás szervezeti formájának meghatározottsága mellett több irányú 
egyéb megkötés is érvényesül, melyek közül most csak a jegyzett tőke mértékére és 
összetételére, valamint a tevékenységi körre vonatkozó előírásokat emeljük ki, melyek 
kellően mutatják e jogalany különleges voltát.

A befektetési vállalkozás, mint részvénytársaság jegyzett tőke minimuma hétszáz-
harmincezer euró, mely teljes mértékben kizárólag készpénzben szolgáltatandó.6

Garanciális szabályként a jogalkotó előírja azt is, hogy a jegyzett tőkét kizárólag 
olyan hitelintézetnél lehet befizetni, amely nem vett részt az alapításban, és amely az 
alapítóban nem rendelkezik tulajdonnal, valamint amelyben az alapítónak sincs tulajdona. 

3:62. §§, valamint Harmadik rész, Gazdasági társaságok 3:88–3:324. §§
4 Ptk. 3:210–3:323. §§
5 Bszt. 124. § (1) bekezdés
6 Nem érvényesül tehát a részvénytársságokra vonatkozó általános – Ptk-beli – szabály, 

mely pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatását egyaránt lehetővé teszi 
a jegyzett tőke összetételében.
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A befektetési vállalkozás saját tőkéjének mértéke működése során sohasem 
csökkenhet a jegyzett tőke törvényi minimuma alá. Ha ez mégis előfordul, akkor 
legfeljebb fél éves türelmi idő áll rendelkezésre a saját tőke feltöltésére, amely időszak 
eredménytelen elteltét követően a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB, vagy 
Felügyelet) – végső esetben – visszavonja az engedélyt és megnyílhat az út a jogutód 
nélküli megszűnéshez is.

2.2. Speciális tevékenység

A befektetési vállalkozás tevékenységi körét illetően rögzítjük, hogy a befektetési 
vállalkozás olyan részvénytársaság, amely befektetési szolgáltatási és kiegészítő be-
fektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedély alapján, harmadik 
személy részére, ellenérték fejében, rendszeres gazdasági tevékenysége keretében 
befektetési szolgáltatást nyújt, vagy befektetési tevékenységet végez. Befektetési 
szolgáltatási tevékenységet csak befektetési vállalkozás, befektetési alapkezelő társaság 
és hitelintézet végezhet.

A gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok szerint a társaság tagjai 
szabadon választhatják ki a nomenklatúrából, hogy melyek lesznek azok az üzletszerű 
gazdasági tevékenységek, amelyeket folytatni szándékoznak. A befektetési vállalkozás 
által kifejthető tevékenységek köre a Bszt.-ben taxatíve felsorolt befektetési szolgál-
tatási tevékenység7 (például a rendszeres gazdasági tevékenység keretében, pénzügyi 
eszközre vonatkozóan végzett megbízás felvétele és továbbítása, megbízás végrehajtása 
az ügyfél javára, sajátszámlás kereskedés, portfóliókezelés, befektetési tanácsadás, 
jegyzési garanciavállalás stb.) és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység8 (pél-
dául a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó 
ügyfélszámla vezetése, a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla 
vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügy-
félszámla vezetése, a befektetési hitel nyújtása, a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és 
az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással 
kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás stb.)

Ezek a tevékenységek a törvényi taxáción túl, kivétel nélkül engedélyköteles tevé-
kenységek, kifejtésük csak a Felügyelet9 által megadott engedély birtokában lehetséges. 
Kiegészítő befektetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó engedély önállóan, befekte-
tési szolgáltatás végzésére jogosító engedély nélkül, nem szerezhető. Ez alól kivételt 
képez, ha a kérelmező – a Tőkepiaci törvényben foglaltak szerinti – elszámolóház 
vagy központi értéktár.

7 Bszt. 5. § (1) bekezdés
8 Bszt. 5. § (2) bekezdés
9 Felügyelet: a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró 
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A befektetési vállalkozás befektetési szolgáltatási tevékenység végzése és kiegészítő 
szolgáltatás nyújtása mellett – ún. egyéb tevékenységként is csak törvényben rögzített 
tevékenységeket, vagyis kizárólag részvénykönyvvezetést, részvényesi meghatalmazotti 
(nominee) tevékenységet, pénzügyi szolgáltatás közvetítői tevékenységet, biztosítás-
közvetítési tevékenységet, értékpapír – kölcsönzést, és pénzügyi eszközre vonatkozó 
adat, információ értékesítést folytathat.

2.3. A befektetési szolgáltatás, mint jogviszony 

A befektetési szolgáltatás és kiegészítő befektetési szolgáltatás megvalósításával össze-
függésben kialakuló jogviszonyban a befektetési vállalkozásra számos kötelezettség 
háramlik.

A kötelezettségek közül kiemelést érdemel az előzetes tájékozódási kötelezettség, mely-
nek célja az ügyfél vagyoni teherbíró képessége és befektetési céljai közötti összhang 
felmérése és ennek alapján az ügyfél minősítése, valamint a tájékoztatási kötelezettség, 
melynek keretében a befektetési vállalkozás még a szerződéskötés előtt köteles tájékoz-
tatni a szerződni szándékozó ügyfelet – többek között – a szerződés tárgyát képező 
pénzügyi eszközzel kapcsolatos tudnivalókról, a piaci helyzetéről, az árfolyamáról, az 
ügyletkötést megelőző időszak árfolyam-alakulásáról, a nyilvános információkról, az 
ügylettel járó kockázati tényezőkről, az ügyfél rendelkezésére álló befektető-védelmi 
rendszerről és egyébként minden olyan információról, amely a szerződés megkötése 
és teljesítése szempontjából lényeges lehet. 

Sajátos kötelezettség a szerződéskötés megtagadásának kötelezettsége. A befektetési 
vállalkozás bizonyos esetekben köteles a szerződéskötést, illetve a keretszerződés 
keretében kapott megbízás teljesítését megtagadni. Ilyen kötelezettség áll fenn, ha az 
bennfentes kereskedést, vagy piacbefolyásolást valósítana meg, továbbá ha a szer-
ződéskötés jogszabályba, vagy a tőzsde, az elszámolóház, illetve más szervezet sza-
bályzatába ütközik, ha az ügyfél személyazonosságának igazolását vagy az azonosítást 
megtagadta, ha a befektetési vállalkozás az ügyfélre vonatkozó alkalmassági teszthez 
szükséges információkhoz nem jutott hozzá, ha az alkalmassági teszt eredményeként 
nem lehetséges a kívánt befektetési szolgáltatást nyújtani az ügyfélnek.

A szerződéskötés megtagadásával összefüggésben bejelentési kötelezettség is 
keletkezik, mivel e tényt haladéktalanul be kell jelentenie a Felügyeletnek.

A befektetési vállalkozás az általa kötött szerződéseket az üzletszabályzatában megha-
tározott módon, írásban vagy elektronikus úton rögzíti. Az elektronikus szerződéskötési 
mód esetén is szükség van azonban egy előzetesen írásban megkötött keretszerződésre. 
A befektetési vállalkozás az összes szerződéséről és megbízásáról egységes, folyamatos, 
időrendi nyilvántartást kell vezetnie. Az időrendi nyilvántartásnak különösen az azonos 
tartalmú megbízások tekintetében van jelentősége, mivel ezeket az időrendi nyilvántartás 
szerint kell teljesíteni. A nyilvántartási kötelezettség keretében elkülönítési kötelezettség terheli 
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a befektetési vállalkozást, melynek alapján köteles biztosítani a saját számlás ügyletek 
és az ügyfél javára kötött ügyletek nyilvántartásának elkülönítését.10

A szerződés teljesítése tekintetében általános kötelezettségként írja elő a jogszabály, 
hogy a befektetési vállalkozás, a befektetési szolgáltatások nyújtása során a jogszabály-
nak, és szakmai szokásoknak megfelelően, az ügyfél érdekével összhangban köteles 
eljárni, és az ügyfél számára legkedvezőbb módon köteles teljesíteni a megbízást. A befektetési 
vállalkozás a megbízások ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtásának szabályairól 
szabályzatot köteles készíteni. A befektetési vállalkozás az ügyfél kérelmére, írásban 
is köteles igazolni, hogy a vele megkötött szerződést a szabályzatban előírtaknak 
megfelelően teljesítette.  

A befektetési vállalkozás a megbízás teljesítése során az ügyféltől kapott határozott 
utasítást köteles betartani, tehát az ügyfél utasításának megfelelő teljesítés fő kötelezettség-
ként határozható meg.

Az összehasonlítható ügyfélmegbízásokat a megbízás felvételének sorrendjében, 
azonnal köteles végrehajtani.11

A Bszt. szigorú kötelezettségként rója a befektetési vállalkozás terhére az ügyféli 
követelések védelmére hozott szabályok betartását. Eszerint a befektetési vállalkozás 
az ügyfeleit megillető pénzügyi eszközöket a saját befektetési eszközeitől elkülönítetten 
köteles kezelni. Az ügyfelet megillető követelés a befektetési vállalkozás hitelezőjével 
szembeni tartozás kiegyenlítésére nem vehető igénybe. A befektetési vállalkozás a 
rendelkezése alatt álló, ügyfelét megillető követelést nem terhelheti meg, nem köl-
csönözheti, saját maga vagy másik ügyfele érdekében átmenetileg sem használhatja. 
Az ügyfél értékpapírját kizárólag az értékpapírügylet teljesítésére lehet felhasználni. 
A befektetési vállalkozás köteles biztosítani, hogy az ügyfél az értékpapírjáról, pénz-
eszközéről bármikor rendelkezhessen.

A befektetési szolgáltatásokra irányuló szerződések minden esetben visszterhes 
szerződéstípusok, ami azt jelenti, hogy a befektetési vállalkozás nem ingyenesen, ha-
nem ellenszolgáltatás fejében végzi tevékenységét. A befektetési vállalkozás alapvető 
jogosultságát képezi ennek megfelelően a díjhoz való joga. A díj nagyságában a felek 
a szerződés megkötése során állapodnak meg. A befektetési vállalkozás jogai közül 
kiemelhető még a közvetítő igénybevételére való jogosultság. A befektetési vállal-
kozás a befektetési szolgáltatási tevékenysége végzéséhez közvetítőt vehet igénybe, 
amelynek tevékenységéért teljes felelősséggel tartozik. A közvetítő függő ügynök, 
illetve befektetési vállalkozás lehet. A befektetési vállalkozást bejelentési kötelezettség 
terheli közvetítő igénybevétele esetén, melynek alapján öt munkanapon belül köteles 
bejelenteni a Felügyeletnek a közvetítői szerződés megkötését.

10 bővebb kifejtését lásd a 4.5. pontban
11 Kivéve, ha az ügyfél által adott megbízás limitáras megbízás, vagy az adott piaci feltétek 

között a megbízást nem lehet végrehajtani, vagy az azonnali végrehajtással az ügyfél érde-
kei sérülnének.
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3. A befektetési vállalkozás reorganizációja

A csődeljárás célja és funkciója, hogy az átmenetileg fizetésképtelenné vált adós 
gazdálkodó szervezet lehetőséget kapjon fizetőképességének helyreállítására. Ennek 
érdekében a törvény fizetési haladékot biztosít a bajba jutott szervezet számára, melynek 
ezalatt lehetősége van reorganizációs program keretében kidolgozni a fizetőképes-
ség helyreállítását célzó intézkedéseket, majd – ha a hitelezők ezeket megfelelőnek, 
megvalósíthatónak tartják –, csődegyezség megkötésére kerül sor. 

Befektetési vállalkozások esetében csődeljárás lefolytatására nincs lehetőség, hanem 
helyette, – funkcióját tekintve lényegében azonos eljárásra – szanálásra kerülhet sor.

A szanálás a befektetési vállalkozás olyan szerkezetátalakítására irányuló eljárás, 
amely a befektetési vállalkozás életképességének helyreállítására irányul. Ennyiben tehát 
azonos a két eljárás célja, azonban a befektetési vállalkozás speciális alanya, szereplője a 
pénzügyi szektornak, a tőkepiac működésének, tehát, ha egy ilyen szervezet pozíciója, 
gazdasági, pénzügyi stabilitása rendül meg, az „nagyobb hullámokat vet”, súlyosabb 
zavarokat okoz a piacgazdaságban, mint ha egyéb gazdálkodó szervezet jut erre a sorsra. 

Ezért a jogalkotó – a csődeljárásnál12 – szélesebben állapítja meg a szanálási eljárás 
funkcióját, amikor a befektetési vállalkozás életképességének helyreállításával egyide-
jűleg a befektetési vállalkozás alapvető funkciói folyamatosságának biztosítását és a 
pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának megőrzését is megköveteli. Ezek a köve-
telmények a szanálási célok széleskörű törvényi meghatározásában fejeződnek ki.13

Lényeges különbség állapítható meg a csődeljárás, illetve a szanálási eljárás megin-
dítására jogosult személyében. Míg a csődeljárást maga az adós gazdálkodó szervezet 
kezdeményezi, addig szanálási eljárás megindítására kizárólag a szanálási feladatkö-
rében eljáró MNB jogosult, mely mindenekelőtt meghatározza azon intézmények, 
befektetési vállalkozások körét, amelyekre szanálási tervet készít.

A szanálandók körébe azok a szervezetek kerülnek, amelyek esetleges felszámolása 
súlyos – és nyilvánvalóan negatív – hatást gyakorolna a pénzügyi piacok működésére. 

A szanálási terv alternatív forgatókönyveket tartalmaz arra az esetre, ha a szanálás 
szükségessége egyedi okokra vezethető vissza, illetve, ha a szanálás a pénzügyi közve-
títőrendszerben fennálló általános válsághelyzet eredménye. A szanálási terv hosszú 
távra szól, ezért évente felül kell vizsgálni, és ha szükséges módosítani.

3.1. Szanálási eljárás

A csődeljárás megindításának nincsenek törvényben konkrétan rögzített feltételei. A 
jogalkotó az adósra bízza annak mérlegelését és eldöntését, hogy fizetőképességének 
helyreállítása érdekében igénybe veszi-e a csődeljárás lehetőségét.

12 lásd: MiskolCzi	Bodnár Péter: Csődeljárás, Patrocínium, Budapest, 2012.
13 Szantv. 16. § (2) bekezdés
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Ezzel szemben a szanálási eljárás megindításának csak a törvényben felsorolt 
konjunktív feltételek fennállása esetén van helye.

Erre akkor kerül sor, ha a felügyeleti jogkörben eljáró MNB (a továbbiakban: 
Felügyelet) megállapítja, hogy a befektetési vállalkozás fizetésképtelen vagy várhatóan 
fizetésképtelenné válik, továbbá, ha a szanálási feladatkörében eljáró MNB megítélése 
szerint a körülményekre tekintettel nem valószínűsíthető, hogy a szanálási intézkedé-
seken kívül bármilyen más intézkedés megakadályozná az intézmény fizetésképtelenné 
válását, és megítélése szerint a szanálást közérdek indokolja.

Egy befektetési vállalkozás fizetésképtelen vagy várhatóan fizetésképtelenné válik, 
ha a tevékenységi engedélye fenntartásának a feltételét képező követelményeket olyan 
mértékben megsérti, vagy valószínűsíthetően legkésőbb 12 hónapon belül olyan 
mértékben meg fogja sérteni, hogy emiatt a tevékenységi engedélye visszavonásának 
van helye.

Fizetésképtelen akkor is, ha vagyona (eszközei) az ismert hitelezők követelésének 
kielégítésére nem nyújtana fedezetet vagy legkésőbb 12 hónapon belül valószínűsít-
hetően nem fog fedezetet nyújtani és emiatt lenne helye a tevékenységi engedélye 
visszavonásának.

Végül fizetésképtelenségnek minősül az is, ha a befektetési vállalkozás nem vitatott, 
a befektetési szolgáltatási tevékenységéhez vagy a kiegészítő befektetési szolgáltatási 
tevékenységéhez kapcsolódó kötelezettségét nem egyenlíti ki, vagy ez a helyzet leg-
később 12 hónapon belül bekövetkezne, valamint az is, ha az intézmény rendkívüli 
állami pénzügyi támogatást igényel vagy ilyenben részesül.

3.2. Szanálási eszközök

A szanálási eljárás során alkalmazható szanálási eszközök a vagyonértékesítés, az 
áthidaló intézmény alkalmazása, az eszközelkülönítés, és a hitelezői feltőkésítés. Ezek 
a szanálási eszközök egyenként vagy együttesen is alkalmazhatóak azzal, hogy az esz-
közelkülönítés, mint eszköz csak egy másik szanálási eszközzel együtt alkalmazható.

Tekintettel arra, hogy témánk a szanálási eszközök közül csak a hitelezői feltőkésítést 
követő helyreállítás és reorganizációt érinti, ezért a következőkben csak erre térünk ki.

Ha a szanálási feladatkörében eljáró MNB a hitelezői feltőkésítést alkalmazta, 
akkor e döntésének hatályba lépését követő 30 nappal a befektetési vállalkozás kö-
teles reorganizációs tervet készíteni és benyújtani a döntést hozó szerv részére. A 
reorganizációs terv készítésére és az abban foglaltak megvalósítására a szanálási biztos 
jelölhető ki. A reorganizációs tervet – annak kézhezvételét követő harminc napon 
belül – a szanálási feladatkörében eljáró MNB akkor hagyja jóvá, ha a befektetési 
vállalkozás hosszú távú életképessége helyreállítható a tervben foglalt javaslatok által.

A törvény számos a hitelezői feltőkésítés eredményességét és joghatását biztosító 
rendelkezést is megfogalmaz.
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A hitelezői feltőkésítés joghatásának biztosítása érdekében a szanálási feladatkö-
rében eljáró MNB által elrendelt hitelezői feltőkésítés során a forráselem értékének 
csökkentése vagy teljes leírása, továbbá a kötelezettség alapján fizetendő összeg átala-
kítása vagy leírása azonnali hatállyal kötelezi a szanálás alatt álló befektetési vállalkozást, 
és azonnali hatállyal hat ki az érintett tulajdonosra és hitelezőre.

A hitelezői feltőkésítés joghatásának biztosítása érdekében a szanálási feladatkörében 
eljáró MNB széleskörű jogosítványokat gyakorolhat. Joga van a részvénykönyv, a tagnyil-
vántartás és a központi értékpapír-nyilvántartás módosítására vagy ilyen módosítás 
elrendelésére. Elrendelheti az értékpapírok szabályozott piacon való kereskedésből 
való kivezetését, illetve szabályozott piacra való bevezetését, valamint az olyan érték-
papíroknak a szabályozott piacra való újbóli bevezetését, amelyek értékét előzetesen 
lecsökkentette. (Ebben az esetben kibocsátói tájékoztató elkészítésére és közzétételére 
sincs szükség.)

Jogosult továbbá – törvényben meghatározott körülmények és feltételek fennál-
lása esetén – a befektetési vállalkozás tőkeelemeinek leírására, valamint a befektetési 
vállalkozás tagsági részesedésévé történő átalakítására.

3.3. A szanálás következménye

A szanálás következtében a felmerülő veszteségeket első helyen a szanálás alatt álló 
intézmény tulajdonosai viselik, utánuk pedig a hitelezők viselik a felmerülő vesztesé-
geket a Cstv. 57. § (1) bekezdésében meghatározott veszteségviselési sorrendben és 
arányban, azonban egyetlen tulajdonos vagy hitelező sem viselhet annál nagyobb – a 
szanálási intézkedések alkalmazásával közvetlenül összefüggő – veszteséget, mint 
amelyet akkor viselt volna, ha az intézményt felszámolják.

A szanálási intézkedés meghozatalára vonatkozó döntést megelőzően kerül sor 
az intézmény eszközei és forrásai értékének független szakértő által történő megál-
lapítására. Szanálási intézkedésen pedig a szanálási eszközök, valamint tőkeelemek 
leírása vagy átalakítása tekintetében hozott döntést értjük.

3.4. A szanálás megszüntetése

A szanálási feladatkörében eljáró MNB határozatban megszünteti a szanálási eljárást, 
ha a szanálásra okot adó körülmények megszűntek és a szanálási célok teljesültek 
vagy a szanálási célok megvalósulása a szanálástól már nem várható. Utóbbi esetben 
megnyílik az út a befektetési vállalkozás felszámolása felé.
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4. A befektetési vállalkozás felszámolása

4.1. A felszámolási eljárás megindítása

A Cstv. rendelkezései szerint a felszámolási eljárás megindítása kérelemre történhet, 
illetőleg a felszámolás indulhat hivatalból is. 

Felszámolási eljárás megindítása iránti kérelmet az adós, a hitelező és a végelszá-
moló terjeszthet elő. A Bszt. bővíti a felszámolási eljárás megindítására jogosultak 
körét, amikor megadja a Felügyeletnek is ezt a jogot. Eszerint a Felügyelet a befekte-
tési vállalkozás ellen felszámolási eljárást kezdeményez, ha a Felügyelet a befektetési 
vállalkozás befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyét azért 
vonja vissza, mert a befektetési vállalkozás nem vitatott tartozását az esedékességet 
követő öt napon belül nem egyenlítette ki, és vagyona (eszközei) az ismert hitelezők 
követelésének kielégítésére nem nyújtana fedezetet.14

A fióktelep formájában működő befektetési vállalkozás esetében pedig felszámolást 
kezdeményez a Felügyelet, akkor, ha a befektetési vállalkozás ellen a székhelye szerinti 
államban fizetésképtelenség megállapítására irányuló eljárás indult.15

Hivatalból indul a felszámolás a cégbíróság értesítése alapján, ha a megszüntetésre 
irányuló eljárást, kényszertörlési eljárást, kényszer-végelszámolási eljárást lefolytató 
cégbíróság a gazdálkodó szervezet felszámolását kezdeményezte. 

Indulhat a csődeljárást lefolytató bíróság rendelkezése alapján is, ha a csődegyezség 
nem jön létre, vagy az nem felel meg a jogszabálynak, a csődeljárás megszüntetését 
követően hivatalból elrendeli a felszámolást.

Indulhat büntető bíróság értesítése alapján is, ha a jogi személyt bűncselekmény 
leplezése céljából hozták létre, illetőleg a jogi személy tevékenysége ténylegesen bűn-
cselekmény elleplezését szolgálja.

Amennyiben a Cstv. alapján felszámolási eljárás megindítására jogosultak vala-
melyike indítja meg az eljárást – akár kérelemre, akár hivatalból –, úgy a befektetési 
vállalkozás köteles haladéktalanul bejelenti a Felügyeletnek, ha tudomására jut, hogy 
ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek.

4.2. A felszámoló bíróság

Az adós gazdálkodó szervezet ellen a felszámolás megindítása iránti kérelmet az 
adós székhelye szerint illetékes megyei törvényszékhez kell benyújtani. Ha az eljárás 
befektetési vállalkozás ellen indul, az adós felszámolásával kapcsolatos eljárás lefoly-
tatásában a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességgel rendelkezik.16

14 Bszt. 31. § (1) bekezdés c) pont
15 Bszt. 133. § (1) bekezdés
16 Bszt. 131. §
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4.3. Az adós befektetési vállalkozás fizetésképtelenségének megállapítása

Az általános szabályok alapján a felszámoló bíróságnak a felszámolás kezdeményezését 
követő kötelezettsége az adós fizetésképtelenségének megállapítása. Ez befektetési 
vállalkozás estén is így van, kivételt képez azonban az az eset, ha a felszámolást a 
Felügyelet indítja, mert ez esetben a fizetésképtelenség megállapításának kötelezettsége 
nem áll fenn. A bíróság ugyanis a Felügyelet által – az engedély visszavonása alapján – kezde-
ményezett felszámolási eljárást a befektetési vállalkozás, valamint a fióktelep formában működő 
befektetési vállalkozás fizetésképtelenségének megállapítása nélkül rendeli el.

A Cstv.-ben foglaltak szerint induló felszámolás esetén tehát a bíróság az adós 
befektetési vállalkozás fizetésképtelenségét a Cstv. 27. § (2) bekezdésében rögzített 
esetekben állapítja meg és végzéssel elrendeli az adós felszámolását. 

Míg a fizetésképtelenség megállapításának alapját képező okok azonosak, eltérést 
láthatunk a bíróság számára a végzés meghozatalára rendelkezésre álló időtartamban. 
Az általános szabályok szerint a bíróság a felszámolást elrendelő végzést az eljárás 
lefolytatására irányuló kérelem beérkezését követő 60 napon belül hozza meg.

A Bszt. speciális szabálya azonban befektetési vállalkozás esetén jóval rövidebb 
időt biztosít, mert ez esetben a bíróság a felszámolás iránti kérelemről annak benyújtásától 
számított nyolc napon belül határoz, és a bíróság felszámolást elrendelő végzése a felleb-
bezésre való tekintet nélkül végrehajtható.

A Felügyelet további jogosítványa, hogy a felszámolás iránti kérelem benyújtásának 
napjától teljes körű kifizetési tilalmat rendel el, ha a felszámolási vagyon jogszerű, a 
hitelezők és az ügyfelek érdekeinek megfelelő kezelését nem ítéli biztosítottnak. A 
jogszabályokból nem tűnik ki egyértelműen, hogy ez a jog a Felügyeletet csak akkor 
illeti-e meg, ha ő indítja a felszámolási eljárást, vagy akkor is, ha az általános szabályok 
szerint indul az eljárás.

4.4. A felszámoló személye és díjazása

A Cstv. értelmében felszámolóként az a gazdálkodó szervezet rendelhető ki, amely 
szerepel a felszámolók névjegyzékében. A felszámolóként kijelölhetők körét kor-
mányrendelet állapítja meg. A kirendelt felszámoló a felszámolási eljárás lefolytatását 
másnak nem engedheti át. A felszámoló az adós gazdálkodó szervezet képviseletében 
jár el, ezt a jogkörét az általa kijelölt felszámolóbiztos útján látja el. A felszámoló-
biztos a felszámolóval létesített munkaviszonya, tagsági viszonya vagy megbízási 
jogviszonya alapján, annak nevében jár el. (Nem jelölhető ki felszámolónak az, aki 
maga, vagy akinek tulajdonosa az adós tulajdonosa vagy hitelezője, továbbá ezek 
vezető tisztségviselője vagy közeli hozzátartozója. E szabályokat a felszámolóbiztosra 
is megfelelően alkalmazni kell.)
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Más szabályok érvényesülnek viszont abban az esetben, ha az eljárás befektetési 
vállalkozás ellen indult. A befektetési vállalkozás felszámolójának ugyanis kizárólag a Magyar 
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: MNBtv.) meghatározott 
szervezetek felszámolását végző, nonprofit gazdasági társaság rendelhető ki.

Ez a szervezet pedig a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.17 Ha 
a Felügyelet a felszámolás iránti kérelem benyújtását megelőzően felügyeleti biztos 
kirendeléséről határozott, a felügyeleti biztos megbízatása a felszámoló kijelölésének 
napjáig tart.

A felszámoló díjának mértékére és kifizetésére vonatkozó általános szabályok18 
nem érvényesülnek befektetési vállalkozás felszámolása esetén.

A felszámoló díjának összege nem haladhatja meg a befektetési vállalkozás fel-
számolása során értékesített vagyontárgyak árbevételének és a befolyt követelések 
együttes összegének 1,0 százalékát. Ha pedig a felszámolási eljárás során egyezségre 
kerül sor, a felszámoló díja nem haladhatja meg a befektetési vállalkozás vagyontárgyai 
nettó értékének 1,0 százalékát.

4.5. A felszámolási eljárás tárgya 

A felszámolási eljárás körébe tartozik a gazdálkodó szervezet minden vagyona, amellyel 
a felszámolási eljárás kezdő időpontjában rendelkezik, továbbá az a vagyon, amelyet 
ezt követően az eljárás folyamata alatt szerez. A gazdálkodó szervezet vagyona a 
tulajdonában (kezelésében) levő vagyon (ideértve a leányvállalata vagyonát, illetve 
tröszt esetében a tröszti vállalatok vagyonát).

A Bszt. eme általános fogalomhoz kapcsolódva meghatározza a kivételeket, vagyis 
azokat a vagyonelemeket, amelyek nem tartoznak az eljárás tárgyát képező vagyontömegbe. 
A befektetési vállalkozás felszámolása során az ügyfél által a befektetési vállalkozás-
nál letétbe helyezett pénzügyi eszköz, illetve nyilvántartott pénzeszköz, továbbá az 
ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz, valamint 
az árutőzsdei szolgáltatás tárgyát képező eszköz a befektetési vállalkozás bármely, az 
ügyfél javára vezetett számláján nem képezi a felszámolási vagyon részét.19

Ez összhangban áll a Bszt. azon szabályaival, amelyek deklarálják, hogy az ügyfél 
által az befektetési szolgáltatás vagy kiegészítő befektetési szolgáltatás keretében a 
befektetési vállalkozásnak átadott, vagy az ügylet alapján szerzett vagyoni eszközei 
mindenkor az ügyfél tulajdonát képezik.

Az ügyfél tulajdonosi pozíciójának védelmét szolgálja mindenekelőtt a Bszt. azon 
rendelkezése, mely szerint a befektetési vállalkozás egységes, folyamatos és időrendi 
nyilvántartást vezet a saját számlás kereskedés keretében kötött minden ügyletéről, 

17 MNBtv. 39. §
18 Cstv. 59. §, valamint 60. §(4)-(6) bekezdés
19 Bszt. 136. § (1) bekezdés.
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az ügyfelekkel megkötött szerződésekről, és az ügyfelek által korábban megkötött 
keretszerződés alapján adott megbízásokról, oly módon, hogy alkalmas legyen annak 
megállapítására, hogy az adott megbízást az ügyfél javára vagy saját számlára teljesí-
tették. A befektetési vállalkozásnak nyilvántartásait és a számlákat úgy kell vezetni, 
hogy azok pontosak legyenek és az ügyfelek pénzügyi eszközei és pénzeszközei ál-
lományáról mindenkor valós képet mutassanak, és azok alapján bármikor, késedelem 
nélkül biztosítható legyen az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi 
eszköz és pénzeszköz, valamint a befektetési vállalkozás saját pénzügyi eszköze és 
pénzeszköze elkülönített kimutatása.

Az ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek kezelése körében a Bszt. 
úgy rendelkezik, hogy a befektetési vállalkozás az ügyfél tulajdonában lévő vagy 
őt megillető pénzügyi eszközt és pénzeszközt az ügyfél rendelkezése szerinti célra 
használhatja fel, azokkal sajátjaként nem rendelkezhet, és biztosítania kell, hogy az 
ügyfél ugyanezen pénzügyi eszközről és pénzeszközről bármikor rendelkezni tudjon.

A befektetési vállalkozás az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi 
eszközt – a törvényben foglalt kivételtől eltekintve – nem használhatja. A befektetési 
vállalkozás a befektetési szolgáltatási tevékenysége vagy kiegészítő szolgáltatása kere-
tében megkötött megállapodás alapján átvett vagy az ügyfél megbízásának teljesítését 
követően a befektetési vállalkozás kezelésébe kerülő, az ügyfél tulajdonában lévő 
vagy őt megillető pénzeszközt az átvételt követően haladéktalanul központi banknál, 
hitelintézetnél, vagy minősített pénzpiaci alapnál helyezi el.

Mindezek a szabályok20 azt hivatottak biztosítani, hogy az ügyfelek vagyona 
mindenkor megállapítható, védett és sértetlen maradjon, ne keveredjen a befektetési 
vállalkozás vagyonába. 

Tehát befektetési vállalkozás felszámolása esetén az ügyfeleket megillető pénzügyi 
eszközök és pénzeszközök kiadása iránt a befektetési vállalkozás – a felszámoló hoz-
zájárulása mellett – a felszámolási eljárástól függetlenül, soron kívül köteles intézkedni, 
ha az általa vezetett nyilvántartás és a befektetői követelések egyezősége alapján az 
ügyfelekkel történő elszámolást akadályozó körülmény nem merül fel.

Ha akár a nyilvántartások és a befektetői követelések egyezőségének hiánya miatt, 
akár egyéb akadályozó körülmény miatt nem lehet az összes ügyfél vonatkozásában 
egyidejűleg ilyen módon eljárni, úgy a felszámoló a pénzügyi eszközök vonatkozásában 
a Bszt-ben előírt rend szerint köteles eljárni.

4.6. Kielégítési sorrend

Ennek megfelelően, először is, ha valamely pénzügyi eszköz tulajdonosa, letevője kétséget 
kizáróan, egyedileg azonosítható, úgy a felszámoló az eszközt kiadja a tulajdonosnak, 
illetve letevőnek. Az ilyen módon az ügyfélnek ki nem adható megbízói vagy letéti 

20 Lásd bővebben a Bszt. 55–60. §§-t.
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számlán található pénzügyi eszközöket a felszámoló homogén csoportokba21 sorolja 
és az ügyfél részére a jogszabályban előírt módon megállapított kiadási arányoknak 
megfelelően adja ki. A felszámoló a megbízói vagy letéti számlán található homogén 
csoportba tartozó eszközökre vonatkozó kiadási arányokat úgy állapítja meg, hogy 
biztosítva legyen a vitatott követelések kielégítése is.

Ha a pénzügyi eszköz a fenti módokon nem adhatók ki az ügyfeleknek, akkor – a 
Cstv. 57. §-ban meghatározott kielégítési sorrendtől eltérően – a felszámolási költségek 
kielégítését követően a befektetési vállalkozás vagyonából először ezen követelést kell 
kielégíteni. (A befektetési vállalkozás minősített befolyással rendelkező tulajdonosa 
és vezető tisztségviselője tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz és 
pénzeszköz vonatkozásában a Bszt. kielégítésre irányuló fenti rendelkezései nem 
alkalmazhatóak.)

Ha a felszámoló vitatja a pénzügyi eszköz, pénzeszköz kiadására irányuló tulajdo-
nosi igényt, azt a felszámolási eljárásban lehet érvényesíteni. A felszámoló a vitatott 
tulajdoni igényt elbírálás érdekében 15 munkanapon belül megküldi a felszámolást 
elrendelő bíróságnak. A bíróság a tulajdoni igény elbírálása során a vitatott hitelezői 
igény elbírálására vonatkozó szabályok szerint jár el.

4.7. Állomány-átruházás

A Cstv. rendelkezéseinek jelentős része az adós vagyonának értékesítését szabályoz-
za. Az általános szabályok szerint a felszámoló az adós vagyontárgyait nyilvánosan 
értékesíti a forgalomban elérhető legmagasabb áron. A felszámoló az értékesítést 
pályázat vagy árverés keretében végzi. Ezen eljárások alkalmazásától csak akkor 
tekinthet el a felszámoló, ha ehhez a választmány hozzájárul, vagy ha a várható 
bevételek nem fedezik az értékesítés költségeit, vagy ha a várható bevételek és az 
értékesítés előrelátható költségei közötti különbség kevesebb, mint 100.000 Ft. Ebben 
az esetben a felszámoló az értékesítés egyéb nyilvános formáját is alkalmazhatja a 
kedvezőbb eredmény elérése érdekében.

Az adós vagyona értékesítésének speciális formája az állomány átruházás. A fel-
számolási eljárás során a felszámoló dönthet a befektetési vállalkozás szerződéses 
kötelezettségei állományának átruházásáról. Ennek azonban törvényi feltételei vannak, 
mivel a befektetési vállalkozás szerződéses kötelezettségei állományának átruházásához 
a Felügyelet előzetes engedélye szükséges, emellett pedig a Gazdasági Versenyhivatal 
külön jogszabály szerinti engedélyét is be kell szerezni.

A befektetési vállalkozás más befektetési vállalkozás és árutőzsdei szolgáltató 
szerződéses kötelezettségeinek állományát veheti át. 

21 Homogén csoport a minden egyedi jellemzőjében azonos tulajdonságokkal rendelkező 
eszközökből, vagy a felszámolás kezdő időpontját követően annak helyébe lépő eszközök-
ből álló csoport.
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Az állomány-átruházás során az átruházó befektetési vállalkozás az átruházásról 
rendelkező szerződés hatályba lépése előtt értesíti az ügyfeleket az átruházás szándé-
káról, és felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy az átvevő üzletszabályzata hol, mikortól 
és milyen formában tekinthető meg.

Ha az ügyfél a szerződéses kötelezettségek állományát átvevő befektetési vállal-
kozás személyét vagy üzletszabályzatát elutasítja, erről harminc napon belül írásban 
kell nyilatkoznia az átadó befektetési vállalkozás felé. Ebben a nyilatkozatban más 
befektetési vállalkozást kell megjelölnie, és feltüntetni az ott vezetett értékpapírszámla, 
értékpapír-letéti számla és a befektetéshez kapcsolódó pénzmozgások lebonyolítására 
szolgáló számla számát.

Ha az előírt határidőn belül az ügyfél nem nyilatkozik, vagy nyilatkozik ugyan, de 
nyilatkozata nem tartalmazza a törvényben előírt elemeket, ezt úgy kell tekinteni, hogy 
az ügyfél az átvevő befektetési vállalkozás személyét és üzletszabályzatát elfogadta.

Az átvevő befektetési vállalkozás személyének és üzletszabályzatának elfogadása 
esetén az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszköze és pénzeszköze 
az átvevő befektetési vállalkozás kezelésébe kerül, és onnantól arra már az átvevő 
üzletszabályzatának előírásai vonatkoznak. Az állomány-átruházással összefüggésben 
felmerülő költségek és díjak az ügyfélre át nem háríthatók.22

4.8. Egyezség a felszámolási eljárásban

A Cstv. felszámolási eljárás során is lehetőséget ad egyezségre, melynek megkötésére 
a felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő 40 nap elteltétől, a felszámolási 
zárómérleg benyújtásáig bármikor sor kerülhet. 

A bíróság az adós kérelmére, a kérelem beérkezését követően 60 napon belül 
egyezségi tárgyalást tart, melyre az adóst, a felszámolót és az egyezség megkötésére 
jogosult hitelezőket idézi a fizetőképesség helyreállítására alkalmas program és az 
egyezségi javaslat, valamint a hitelezők felsorolásának kézbesítésével.

Az egyezségi tárgyaláson a felszámolás alatt álló adós gazdálkodó szervezet és a 
hitelezők vesznek részt és kötnek megállapodást.

A befektetési vállalkozás felszámolási eljárása során tartott egyezségi tárgyaláson 
– a Bszt. speciális szabálya alapján – a Befektető-védelmi Alap képviselője a Befek-
tető-védelmi Alap által biztosított követelések tekintetében és értékében hitelező-
ként jogosult részt venni, és jogosult megtenni az egyezség létrejöttéhez szükséges 
engedményeket is.

Az egyezség megkötésére jogosultak megállapodhatnak a tartozások kielégítésének 

22 A befektetési vállalkozás szerződéses kötelezettségei állományának átruházására a Ptk. tar-
tozásátvállalásra vonatkozó szabályait, az átadó befektetési vállalkozást az ügyféllel szem-
ben megillető jogok tekintetében pedig a Ptk. engedményezésre vonatkozó szabályait kell 
alkalmazni.

hArsányi gyöngyi



313

sorrendjében, teljesítési határidejének módosításában, kielégítésének arányában és 
módjában, továbbá mindabban, amit a felek az adós fizetőképességének helyreállítása 
érdekében vagy egyébként szükségesnek tartanak, különös tekintettel a bevételek 
növekedését eredményező intézkedésekre.

Egyezségre akkor kerülhet sor, ha azt az egyezség megkötésére jogosult hitelezők 
szavazatának legalább a fele minden csoportban támogatja, feltéve, hogy ezeknek a 
hitelezőknek a követelése az egyezség megkötésére jogosultak összes követelésének 
a kétharmad részét kiteszi. 

A befektetési vállalkozás felszámolása során az egyezségi eljárásban az egyezség 
jóváhagyásához a Felügyelet engedélye is szükséges, de csak akkor, ha az egyezség feltétele valamely 
– a Bszt. alapján – engedélyhez kötött tevékenység továbbfolytatása.

Ha az egyezség folytán a gazdálkodó szervezet fizetésképtelensége megszűnik, a 
felszámolási költségek kiegyenlítésre kerültek, (vagy annak fedezete rendelkezésre áll), 
továbbá az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a bíróság az egyezséget jóváhagy-
ja. A felszámoló az egyezséget jóváhagyó végzés jogerőre emelkedésének napjával 
köteles zárómérleget, a bevételek és költségek alakulásáról készített kimutatást, záró 
adóbevallást és zárójelentést elkészíteni, és azokat az állami és az önkormányzati 
adóhatóságnak az egyezségkötést követő 30 napon belül megküldeni.

Megállapítható tehát, hogy a felszámolási eljárásban kötendő egyezség tekintetében 
alapvetően a Cstv. rendelkezései érvényesülnek.
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Ujváriné Antal Edit1

A biztosítási tEvékEnységEt végző szErvEzEt 
rEorgAnizációjA, fElszámolásA

Kulcsszavak: biztosítási piac, biztosító reorganizációja, biztosító felszámolása

1. Rövid áttekintés a biztosítási piacra vonatkozó európai jogalkotási folyamatról

Az európai egységes belső biztosítási piac, azaz a szolgáltatás szabad áramlása három 
szakaszban valósult meg. A biztosítók működéséhez szükséges tőkekövetelményekre 
vonatkozó szabályokat Szolvencia I. néven az ún. „első generációs” irányelvek alakították 
ki2 az 1970-es években, de a gazdasági változások, majd a válság szükségessé tette a 
felülvizsgálatukat. A 2002-ben elindított folyamat célja egy új szabályozási rendszer 
kialakítása volt, a reform szigorúbb tőkemegfelelési mutatók bevezetését és új válla-
latirányítási rendszer kialakítását szorgalmazta. A biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 
tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv (Szolvencia II.) 13 irányelv – köztük az egységes belső biztosítási 
piac megteremtésében szerepet játszó „generációs irányelvek”, valamint a biztosítási 
vállalkozások reorganizációjáról és felszámolásáról rendelkező 2001/17/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv – felváltását jelenti egyetlen jogszabállyal. Sem a Szolvencia 
I., sem a Szolvencia II. nem teremt csődbiztos hátteret a biztosítótársaságok számára, 
nem is ez a célja a jogszabályoknak. Az élet- és nem-életbiztosításokra, valamint a 
viszontbiztosításra vonatkozó szabályozásokat tartalmazó Szolvencia II. a biztosítók 
mindenkori fizetőképességének fenntartása érdekében ún. kétszintű tőkekövetelményt 
tartalmaz: a minimális tőkeszükségletet és a szavatoló tőkeszükségletet. Az előbbihez 
a legsúlyosabb felügyeleti intézkedések kapcsolódnak, az utóbbi pedig biztosítja, 
hogy a vállalkozás kellő biztonsággal viselje el az előre nem látható veszteségeket 
is. A Szolvencia II. kockázatalapú gazdasági megközelítést ír elő a fizetőképességet 

1 Dr. Ujváriné Antal Edit, ny. egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Kar, Civilisztikai Tudományok Intézete, Kereskedelmi Jogi Intézeti Tanszék.

2 „Három generációs” irányelvek: 73/239/EGK, 88/357/EGK, 92/49/EGK (nem-élet üzlet-
ág); 79/267/EGK, 90/619/EGK, 92/96/EGK (élet üzletág) Ld.: uJVáriné Antal Edit: Az 
egységes belső biztosítási piacra vonatkozó közösségi jog átvételének szervezeti és anyagi 
jogi kérdései. In Fazekas Judit – Asztalos Zsófia – Sós Gabriella (szerk.): Csatlakozás – 
Jogközelítés. Az acquis communautaire adaptálása a magyar jog- és intézményrendszerbe,  
KJK KERSZÖV, Budapest, 2003, 227-285. o.
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illetően, megköveteli, hogy a vállalkozások elegendő tőkével rendelkezzenek éves 
kötelezettségeik teljesítéséhez, a kockázati érték 99,5%-os megbízhatósági szintjének 
erejéig.3 A jogszabály 267-296. cikkei tartalmazzák a direkt biztosítók reorganizációjára és 
felszámolására irányadó szabályokat, cél ezeknek a szabályoknak a harmonizálása (tárgyi 
hatály). Ennek megfelelően szabályoz a 267. cikk, amely szerint a reorganizációs és fel-
számolási eljárásra vonatkozó rendelkezések hatálya alá biztosítók, valamint harmadik országbeli 
biztosítók közösség területén lévő fióktelepe tartoznak (személyi hatály). A Szolvencia II. irányelv 
tagállami bevezetésének határideje 2016. január 1-je volt.

2. A magyar biztosítási piac jogi szabályozása a rendszerváltást követően

A rendszerváltást követő első kódex a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékeny-
ségről szóló 1995. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: régiBit1.) – a törvény eredeti 
szövegének indokolása szerint – az Európai Közösség többször módosított ún. „első 
generációs” irányelveit vette figyelembe, és a közösségi jogszabályokkal nem teljesen 
harmonizáló, de azon elvekhez közelítve tartalmazta a biztosítókra vonatkozó, a fel-
számolási eljárás elkerülését célzó szükséghelyzetben hozott különleges intézkedések, 
a felszámolási és végelszámolási eljárás sajátos szabályait (Tizedik Rész, 143-153. §), 
kimondva, hogy biztosító részvénytársaság és biztosító szövetkezet ellen csődeljárásnak 
nincs helye. A Kormány kötelezettséget vállalt arra, hogy a csatlakozás időpontjáig 
valamennyi közösségi szabálynak megfelel a magyar jogrendszer. Ennek alapján az 
első szakaszban azokat a rendelkezéseket vettük át, amelyek az egységes belső piacra 
való felkészülést segítették. Kiemelendő az 1997. évi CXLVIII. törvény, amely módo-
sította a biztosító elleni felszámolási eljárás régiBit1. különös szabályait is, valamint 
a 2000. évi XCVIII. törvény. A második szakaszban megjelenő jogszabályok célja a 
teljes joganyaggal való harmonizáció megvalósítása, azaz a szolgáltatások szabad 
áramlásának lehetővé tétele a magyar biztosítási piacon. Erre figyelemmel fogadta el 
a parlament a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényt 
(a továbbiakban: régiBit2.), amely az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló 
nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lépett hatályba. 
A régiBit2.-ben (IX. rész: A szükséghelyzet, a felszámolás és a végelszámolás sajátos 
szabályai) került sor – több módosítást megélt jogszabályi rendelkezésekben – a biz-
tosítási vállalkozások reorganizációjáról és felszámolásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 
2001. március 19-i 2001/17/EK irányelv átültetésére.4 A régiBit2. 2009. évi CL. törvénnyel 
történt módosítása rendelte el, hogy a biztosító egyesület vagyonelszámolási eljárására a Cstv. ren-

3 Fehér Könyv a biztosítási garanciarendszerekről. Európai Bizottság Brüsszel, 2010. 7. 12. 
COM(2010)370 végleges https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CEL-
EX%3A52010DC0370 Letöltés: 2018.07.05.

4 régiBit.2. 12. melléklet 24. pont
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delkezéseit kell megfelelően alkalmazni,5 majd a Cstv. 2011. évi CXCVII. törvényi módosításával 
a biztosító egyesület is bekerült a törvénybe,6 kimondva, hogy a biztosító egyesületekre akkor 
kell alkalmazni a Cstv. szabályait, ha a biztosítási törvény másként nem rendelkezik. 
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Bit.) a Szolvencia II. irányelvnek való megfelelést kívánta megvalósítani. A Bit. 167-
197. §§-i meghatározzák a biztosítók reorganizációjára és felszámolására vonatkozó 
szabályokat, de azok nehezen követhetők a jogszabály szerkezete miatt. A törvény 
szerint megszűnnek a biztosítók végelszámolásának eltérő rendelkezései, az eljárás az általános 
szabályok szerint folytatódik a jövőben. Fontos azonban kiemelni, hogy biztosító 
(viszontbiztosító) jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról és a végelszámolás 
elrendeléséről akkor hozhat döntést, továbbá a végelszámolási eljárás megindításáról 
szóló változásbejegyzési kérelem bírósághoz történő benyújtására akkor kerülhet sor, 
ha a Felügyelet a tevékenység megszüntetését teljes egészében engedélyezte.7

3. A biztosítási szükséghelyzet

A 2013. október 1-i hatállyal megszűnt Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 
(PSZÁF) jogköreit a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) látja el a 
Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) 
39. § (1) bekezdése szerint. A Felügyelet általános jogosítványai (folyamatos ellenőrzés), 
a biztosító részéről fennálló bejelentési és tájékoztatási szabályok8 lehetővé teszik, 
hogy a Felügyelet eljárása során észlelje a biztosító pénzügyi helyzetének romlását és 
a jogszabályban meghatározott intézkedéseket tegye annak helyreállítása érdekében 
(Bit. XXII. Fejezet).9 Egy biztosítói holdingtársaság, egy harmadik országbeli bizto-

5 régiBit.2. 217. § (1) bekezdés
6 Cstv. 2. § (4) bek. a) pontja, ld. JuHász László: A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve, 

I. kötet, Novotni Alapítvány, Miskolc, 2012, 70. o. Ld. továbbá a biztosító egyesületek-
kel kapcsolatos vitára bocsátott anyagot https://www.mnb.hu/letoltes/bizt-egyesuleti-vi-
ta-sum.pdf  Letöltés: 2018.05.29.

7 Bit. 250. § (6) bekezdés
8 48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki infor-

mációs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása ér-
dekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről; ezen túlmenően a Szolvencia II. 
szabályozás 3. szintjét képező, közvetlenül hatályos végrehajtástechnikai-sztenderdek, EU 
rendeletek (ITS), iránymutatások (Guidelines), technikai információk egységesítik a biz-
tosítók felügyeleti hatóságok részére történő adatszolgáltatási kötelezettségét a biztosító 
fizetőképességről és pénzügyi helyzetéről.

9 Ld. az utóbbi időben az MNB H-JÉ-II-78/2027. számú határozata a DIMENZIÓ 
Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület tevékenységi engedélyének visszavonásáról 
és az ügyfelek érdekeinek megóvása érdekében szükséges intézkedésekről. 

 https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2017-evi-sajtokozlemenyek/dimen-

A biztosítási tEvékEnységEt végző szErvEzEt rEorgAnizációjA ...



318

sító (viszontbiztosító) leányvállalatának fizetőképességére hatással lehetnek a csoport 
pénzügyi forrásai. A Felügyelet részére – az európai normáknak megfelelően – külön 
jogszabály írja elő a csoportfelügyelet gyakorlására vonatkozó szabályokat, valamint a 
megfelelő intézkedések meghozatalának lehetőségét, ha a biztosító (viszontbiztosító) 
fizetőképessége veszélybe kerül.10

A Bit. a biztosító (viszontbiztosító) szükséghelyzetbe kerülését, ill. az ilyen helyzetben 
teendő felügyeleti intézkedéseket e jogszabályok között tartalmazza. Az intézkedések 
célja a pénzügyi vészhelyzet tartóssá válásának, de még inkább a felszámolásnak 
az elkerülése a biztosítottak érdekében.11 A biztosító részvénytársaság, szövetkezet 
felett a cégbíróság – mint nyilvántartó bíróság – törvényességi felügyeletet gyakorol. 
A biztosítási szükséghelyzet szabályai között rendelkezik arról is a Bit., ha a biztosító 
ellen törvényességi felügyeleti eljárás indul a Ctv. szabályai alapján, a cégbíróság csak a 
Felügyelet előzetes értesítését követően dönthet a cég megszűntnek nyilvánításáról.12 Kölcsönös biztosító 
egyesület esetében a nyilvántartó bíróság a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és 
az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 71/G. § 
(2) bekezdésében foglalt körülmény valamelyikének fennállása esetén – pl., ha meg-
szünteti a szervezetet – köteles haladéktalanul értesíteni a Felügyeletet.13

4. A biztosító reorganizációja

4.1. Reorganizációs eljárás fogalma, célja

A biztosítókkal szemben kizárt a csődeljárás lehetősége,14 amelynek alapvető indoka, 
hogy a csődeljárás célja általában a csődegyezség megkötése, amely a biztosítókra 

zio-egyesulet-indulhat-az-allomanyatruhazas Letöltés: 2018.07.04.
 Dr. mOlnár István által közzétett cikk szerint a francia alkotmánybíróság határozatában al-

kotmányellenesnek nyilvánította a Pénzügyi és Tőkepiaci Törvény vonatkozó szakaszának 
azon rendelkezését, amely felhatalmazta a francia pénzügyi szervezetek, így a biztosítók 
prudenciális felügyeletét is ellátó hatóságot, hogy a fizetési nehézségekkel küzdő bizto-
sítók esetében – mindennemű előzetes egyeztetés vagy kártalanítás nélkül – elrendelje a 
biztosítók által kezelt biztosítási állományok azonnali kényszerátruházását, mert az sérti 
a biztosítók tulajdonhoz való jogát. Lásd: http://insuranceblog.hu/a-francia-alkotmany-
birosag-megsemmisitette-a-fizetesi-nehezseggel-kuzdo-biztositok-allomanyanak-kenysze-
ratruhazasat-lehetove-tevo-torvenyi-rendelkezeseket-mert-azok-sertik-a-biztositok-tulaj-
donhoz-va/ Letöltés: 2018.07.27.

10 436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet a biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével 
kapcsolatos részletes szabályokról

11 Bit. 320. §
12 Ctv. 84. §
13 Bit. 299. §
14 Bit. 173. § (3) bekezdés
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vonatkoztatva a hatalmas számú szerződőt (biztosítottat) figyelembe véve, az egyedi 
igényérvényesítés lehetőségét szinte kizárná. A reorganizációs eljárás fogalmát a Bit. 4. 
§ 84. pontja határozza meg, míg az eljárás szabályait a Bit. 167-170. §§-i tartalmazzák, 
de a reorganizációval kapcsolatban külön személyi hatályt nem jelöl. A reorganizáci-
ós eljárásra kizárólag a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai jogosultak döntést 
hozni.15 Az eljárásban a Felügyeletnek – a szerződők (biztosítottak, kedvezményezet-
tek) érdekeinek védelmében – speciális jogosítványai vannak, amelyek azt célozzák, 
hogy a biztosító pénzügyi helyzetét megőrizze vagy helyreállítsa, ezáltal az intézkedésekkel 
elkerülhetővé váljék a pénzügyi helyzet olyan szintű romlása, amely a biztosító 
felszámolásához vezethet. A Felügyelet a tevékenységi engedély visszavonásával egyidejűleg 
köteles minden olyan intézkedés megtételére, amely a biztosítottak érdekének védel-
mét szolgálja. Ennek keretében korlátozhatja vagy megtilthatja a biztosító eszközei feletti 
szabad rendelkezést, és intézkedhet az állomány – részben vagy egészben történő – átruházása 
érdekében szükséges intézkedések megtételére. Ennek lebonyolítására felügyeleti biztost 
rendel ki (vagy a már kijelölésre került felügyeleti biztos megbízólevelét módosítja), 
aki e körben a biztosító képviseletében jár el, az állományátruházásról is a felügyeleti 
biztos dönt a jogszabályban meghatározott eljárás lebonyolítását követően. Ha az 
állományátruházásra tett intézkedések nem vezettek eredményre, akkor a Felügyelet 
az intézkedés megtételének sikertelenségéről a honlapján tájékoztatót tesz közzé a 
jogszabálynak megfelelő tartalommal. A mintegy 5 éven át tartó időszakban a MÁV 
Általános Biztosító Egyesülettel (MÁV ÁBE) szemben a PSZÁF 15 alkalommal in-
tézkedett határozattal annak érdekében, hogy megteremtse, illetve fenntartsa a jogsza-
bályszerű működés feltételeit. A 2008. áprilisában kirendelt felügyeleti biztos kísérletet 
tett a MÁV ÁBE állományának átruházására, azonban átvevő biztosító hiányában ez 
meghiúsult. E folyamat vezetett végül a MÁV ÁBE tevékenységi engedélyének 2008. 
augusztus 5-i hatállyal történő PSZÁF általi visszavonásához. Nem volt lehetősége 
arra, hogy a megszűnést megelőző felszámolási eljárást lefolytassa, hiszen az akkor 
hatályos szabályok szerint a biztosító egyesületekre nem terjedt ki Cstv. hatálya.16

4.2.  A reorganizációs eljárás sajátosságai kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenység esetén
További sajátosságokkal jár az eljárás, ha a tevékenységi engedély visszavonása a 

biztosító kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenységére vonatkozik és a Felügyelet az 

15 Szolvencia II. 269. § (1) bekezdés
16 Az eset jelentős jogszabályváltozásokat indukált a biztosító egyesületekkel kapcsolatban, 

amelyet részben már említettünk. Módosításra került a 2008. évi III. törvénnyel a régiBit2., 
amelynek 22. § (1) bekezdésének i) pontja előírta, hogy a biztosító egyesület alapszabályá-
ban rendelkezni kell a szolgáltatás csökkentéséről, illetve a tagok által teljesítendő kötele-
ző pótlólagos befizetésről arra az esetre, ha más források nem elégségesek az egyesület 
tárgyévi kötelezettségeinek teljesítésére. A Felügyelet is jogosult a pótlólagos befizetési 
kötelezettség megállapítására, feltéve, ha a Felügyelet erre irányuló felhívásának a biztosító 
egyesület legfelsőbb szerve nem tett eleget.
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előzőekben részletezett intézkedések meghozataláról dönt. A vonatkozó közösségi 
szabály17 az azonosítatlan (ismeretlen) gépjármű és a biztosítási kötelezettségnek eleget 
nem tevő (azaz a nem biztosított) gépjárművek által okozott károk rendezésére szolgáló 
intézmény létrehozására kötelezte a tagállamokat.18 A MÁV ÁBE fizetésképtelensége 
által előidézett helyzet sok kérdést vetett fel. Az Európai Unió Bírósága Csonka és 
Társai kontra Magyar Állam elleni előzetes döntéshozatali eljárásban (C-409/11.) a 
MÁV ÁBE csődhelyzetével kapcsolatban Magyarország jogharmonizációs kötelezett-
ségszegéséért fennálló kárfelelősség kérdése merült fel. A döntés megerősítette, az 
irányelvek által a tagállamok számára előírt kötelezettségek nem foglalják magukban 
azt, hogy a közúti balesetek károsultjainak kártalanítására arra az esetre biztosító 
szervezetet hozzanak létre, ha a kárért felelős személyek ugyan rendelkeztek gépjár-
mű-felelősségbiztosítással, de biztosítójuk időközben fizetésképtelenné vált. Uniós 
kötelezettség hiányában is döntés született a biztosítók által létrehozott és finanszí-
rozott pénzalap, a Kártalanítási Alap létrehozásáról, amely a biztosítónál a károkozás 
időpontjában a Gfbt. szerinti biztosítási szerződés alapján fedezettel rendelkező 
üzemben tartó gépjárművével okozott károk megtérítését fedezi, ha a biztosítóval 
szemben a tevékenységét engedélyező tagállamban felszámolási eljárás megindult.19 
A nem magyarországi telephelyű gépjárművek, ill. azok a gépjárművek, amelyeknek 
a rendeltetés szerinti tagállama nem Magyarország, kiesnek a védelem alól. Tekintve, 
hogy a jogszabály nem visszamenőleges hatályú, a jogszabály alkotmányellenes-
ségének utólagos vizsgálata és mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség 
megállapítására irányuló indítványt terjesztettek az Alkotmánybíróság elé. Az AB 
határozat20 nem minősítette alkotmányellenesnek a jogszabályt, amiért nem visszaható 
hatályú, ugyanakkor megállapította: az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló 
alkotmányellenességet idézett elő azzal, hogy nem szabályozta a 2010. január 1-je 
előtt felszámolás alá került biztosítóval kötött kötelező gépjármű-felelősségbizto-
sítási szerződésen alapuló kártérítési igényeknek a kockázatközösség elvén alapuló 
érvényesíthetőségét. Mindezek eredményeként a MÁV ÁBE-vel kötött kötelező 
gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kárigények rendezéséről külön 

17 Európai Parlament és a Tanács 2009/103/EK irányelve a gépjármű-felelősségbiztosításról 
és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről, 10. cikke.

18 A korábbi irányelvekben is megfogalmazott követelményeknek a magyar állam már csat-
lakozásunk előtt, a gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló 
58/1991. (IV. 13.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésével eleget tett, és létrehozta a MABISZ 
által kezelt Kártalanítási Számlát (garanciaalapot).

19 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiak-
ban: Gfbt.) 3. § 21. pont, amelyet a jogszabályt módosító 2009. évi CL. törvény 147. § (1) 
bekezdés iktatott be (hatályos 2010.01.01-től), majd módosította a 2012. évi CLI. törvény 
68. § (2) bekezdés (2013. 01.01-i hatállyal).

20 83/2011. (XI.10.) AB határozat
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jogszabály született.21 A MÁV ÁBE kizárólag belföldi székhelyű üzembentartóval 
kötött biztosítási szerződéseket, de határon átnyúló biztosítási szerződések esetén 
felmerülhet a különböző garancia-alapok, ill. a különböző tagállamok garancia alapjai 
közül adott esetben mely köteles helytállni (biztosító, üzembentartó székhelye vagy 
esetleg a károsult székhelye/lakóhelye szerinti).22

A biztosító elleni reorganizációs eljárásban a felügyeleti biztos köteles egyeztetni a Kárta-
lanítási Alap kezelőjével (MABISZ) az állománnyal kapcsolatos tartalékok fedezetének 
tisztázása érdekében. Amennyiben nem állnak rendelkezésre a biztosítástechnikai 
tartalékok fedezetére szolgáló eszközök és az állományátruházás érdekében tett in-
tézkedések nem vezettek eredményre, a jogszabályban meghatározott intézkedéseket 
kell megtennie a Kártalanítási Alap kezelőjével együtt.23

5. A biztosító elleni felszámolási eljárás sajátosságai

A Bit. szabályait – a Szolvencia II. irányelvnek megfelelően – a magyarországi székhelyű 
biztosító részvénytársaság, az európai részvénytársasági formában működő biztosí-
tó, a biztosító szövetkezet, a kölcsönös biztosító egyesület és a harmadik országbeli 
biztosító magyarországi fióktelepe elleni felszámolási eljárásra kell alkalmazni. A 
szabályok kiterjednek arra a volt biztosítóra is, amely tevékenységi engedéllyel már 
nem rendelkezik (személyi hatály). A korábbi magyar szabály a viszontbiztosító felszá-
molására is megfelelően alkalmazni rendelte a Bit. szabályait, de ilyen utaló szabályt 
a hatályos Bit. -ben nem találunk.24 Az Európai Unió tagállamaiban székhellyel ren-

21 2012. évi CLXII. törvény a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gép-
jármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével 
kapcsolatos szabályokról

22 Ld. erről Dr. mOlnár István tanulmányát.
 http://insuranceblog.hu/az-ir-legfelsobb-birosag-a-fizeteskeptelenne-valt-maltai-szekhe-

lyu-setanta-insurance-company-limited-ugyeben-megallapitotta-hogy-a-setanta-egykor-
i-ugyfelei-altal-okozott-karokert-az-ir-nemzeti-iroda/ Letöltés: 2018.05.23.

 A Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. (Astra Biztosító) felszámolá-
sa hasonló kérdéseket vetett fel.  Az információk szerint a magyar Kártalanítási Alap he-
lytáll minden, az Astra Fióktelepével – mint felszámolás alatt álló biztosítóval – szem-
beni kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kártérítési igény esetén, így kettős védelem 
érvényesül, mivel valamennyi magyarországi ügyfél, esetleges károsult számára a román ál-
lami biztosítási garanciaalap is fedezetet jelent a román törvények által megszabott mérték-
ben. 

 https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2016-evi-sajtokozlemenyek/vegre-
hajthato-az-astra-biztosito-felszamolasa  Letöltés: 2018.05.23.

 https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hirek-aktualitasok/astra-biztosito Letöltés: 
2018.05.23.

23 Bit. 168. §
24 2007. évi CLIX. törvény a viszontbiztosítókról (a továbbiakban: Viszontbiztosításitv.), 131. 
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delkező biztosítóval szemben lefolytatott felszámolási vagy azzal egyenértékű eljárás 
joghatásai tekintetében a biztosító székhelye szerinti jog az irányadó, így az irányadó jog a 
magyar. A biztosító ellen induló felszámolási eljárás mögöttes joganyaga függ attól, hogy 
milyen szervezeti formában működik a biztosító: 
• részvénytársaság, európai részvénytárság, szövetkezet elleni felszámolási eljárásra 

a Cstv., 
• a kölcsönös biztosító egyesület felszámolására az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civiltv.),25

• a harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe elleni felszámolási eljá-
rásra a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi 
képviseleteiről rendelkező 1997. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Fkt.).26

5.1. A felszámolási eljárás különös szabályai

5.1.1. Az eljárás megindítása

A fizetésképtelenségi eljárásról szóló 2015/848/EU rendelet szerint a főeljárást abban 
a tagállamban kell megindítani, ahol az adós fő érdekeltségeinek központja található. 
Másodlagos eljárást abban a tagállamban lehet indítani, ahol az adós telephelye van, 
és az eljárás az adott államban lévő vagyontárgyakra korlátozódik. A Szolvencia II. 
értelmében a biztosítókkal szemben kizárólag főeljárás indítható, azaz a fizetésképtelen-
ségi eljárás a biztosító székhelye szerinti tagállamban indítható, másodlagos eljárásnak 
nincs helye.27 Ebből következően a Felügyelet az Európai Unió másik tagállamában 
székhellyel rendelkező biztosító magyarországi fióktelepével szemben felszámolási 
eljárást nem kezdeményezhet. A felszámolási eljárás során a biztosító minden eszközét 
és forrását figyelembe kell venni, azaz az eljárásnak a fióktelep vagyonára is ki kell 
terjedni, függetlenül attól, hogy az önálló jogi személy.

A Szolvencia II. előírja, hogy a felszámolási eljárás megindításáról szóló határozat 
meghozható a reorganizációs intézkedések hiányában vagy elfogadásuk után is. Ennek 
megfelelően a Bit. hatályos szabályai szerint a reorganizációs és a felszámolási eljárás 

§, amely kimondta, hogy a viszontbiztosító végelszámolására, felszámolására és a csődel-
járásra a Bit. 217-226. §-át megfelelően kell alkalmazni.

25 Kölcsönös biztosító egyesület felszámolása esetén nem alkalmazható a Civiltv. 10. § (3), (5) és (6) 
bekezdése.

26 A világ egyik legnagyobb biztosítója, az AIG mintegy 182,3 milliárd dolláros mentőcsoma-
got kapott az amerikai államtól annak érdekében, hogy elkerülje a 2008-as pénzügyi válság 
következtében fenyegető csődöt, amely – szakértők szerint – megbolygatta volna az egész 
világ pénzügyi rendszerét. Az AIG Magyarországon is működik az AIG Europe Limited 
Magyarországi Fióktelepén keresztül.

27 Szolvencia II. 273. cikk (1) bekezdés
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egymástól független, a reorganizációs eljárás nem előfeltétele a felszámolásnak, és a felszámolási 
eljárás nem indul meg automatikusan a reorganizáció sikertelensége esetén (nincs „hivatalból induló” 
felszámolási eljárás). Ebből adódóan – eltérően az általános szabályoktól – „kétszintű 
fizetésképtelenségi rendszer” jellemző ezen a területen.28 Az eljárásra a Fővárosi Törvényszék 
rendelkezik kizárólagos illetékességgel (kivéve a kisbiztosító-egyesületet). Az eljárásban 
egyesítésnek, szünetelésnek és felfüggesztésnek nincs helye.29 Az eljárást csak a Felügyelet 
kezdeményezheti, de erről akkor hozhat döntést, ha sor került a biztosító tevékenységi 
engedélyének visszavonására. Ezzel gyakorlatilag megakadályozza, hogy a biztosító 
részéről újabb kockázatvállalásra kerüljön sor újabb szerződések megkötésével. Az 
előzőekből következően az eljárás – az általános szabályoktól eltérően – az adós, hitelező, 
végelszámoló kérelmére nem indulhat. Ha más kezdeményezi, a bíróságnak – a kérelem 
elutasítását követően – értesítenie kell a Felügyeletet, amely megvizsgálja az eljárás 
megindítása kezdeményezésének a szükségességét.30

A bíróság a fizetésképtelenség vizsgálata nélkül köteles elrendelni a felszámolást (a felszámolás 
elrendeléséről a kezdeményezés beérkezéstől 30 napon belül határoz), ugyanakkor a 
Felügyelet felszámolási eljárás kezdeményezéséről szóló döntését (de a tevékenységi 
engedély visszavonásáról szóló döntést is) közigazgatási perben meg lehet támadni. Erre 
jogosultak a biztosító alapítói vagy tagsági jogait gyakorló legfőbb szerv képviselője 
és bármely olyan személy, aki biztosítási szerződésből eredő követelés jogosultja. Ha 
az arra jogosult él ezzel a jogával, csak a felszámolást elrendelő végzés meghozatala 
előtt kérheti a felszámolási eljárás felfüggesztését. Ha eredményes volt a perindítás, 
a Felügyelet kérelmének alapjául szolgáló határozat érvénytelenné válik és a bíróság-
nak a kérelmet el kell utasítani. Problémát jelent, ha a keresetet utasítja el a bíróság, 
mivel ez esetben már hónapokkal azelőtt meg kellett volna indítani a felszámolást.31

5.1.2. A felszámoló és sajátos hatáskörei, feladatai

Felszámolóvá az MNBtv. 39. §-ban meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozó szervezetek 
felszámolását végző, nonprofit gazdasági társaság rendelhető ki vagy választható meg. A 

28 A kifejezés MiskolCzi	Bodnár Pétertől származik a következő tanulmányából: Az egy-
séges és kétszintű eljárás értékelése reorganizációs nézőpontból. In: Prugberger Tamás 
– Miskolczi Bodnár Péter (szerk.): Bérgarancia és a csőd-, felszámolási eljárások reform-
ja. Tanulmánykötet, Novotni Kiadó, Miskolc, 257-262. o. Ld. még Pillér Zsuzsa: A fi-
zetésképtelenségi eljárások illeszkedési módjai nemzetközi összehasonlításban. Pénzügyi 
Szemle, 2013/2. sz., https://www.penzugyiszemle.hu/documents/151-164-pillerzs-2013
-2pdf_20170824223625_9.pdf  Letöltés: 2018.07.28. 

29 Bit. 179. § (3) bekezdés
30 Bit. 181. § (5) bekezdés
31 Erre a jogi helyzetre mutat rá Csőke Andrea: Nagykommentár a csődeljárásról és a 

felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényhez. https://uj.jogtar.hu/#doc/
db/316/id/A09Y1974.KK/ts/20170701/lr/chain21500 Letöltés: 2018.07.27.
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felszámoló jogosult valamennyi tagállamban a magyar jogszabályokban (Bit., Cstv., 
Civiltv., Fkt.) meghatározott jogkörök ellátására, de köteles betartani annak a tagál-
lamnak a jogszabályait is, amelynek területén az eljárását foganatosítja. A felszámoló 
az érintett tagállamok területén képviselőt – olyan személyt, akivel szemben a Cstv. 27/A. 
§ (4) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn – bízhat meg, aki segítséget 
nyújt az eljárást érintően a helyi hitelezőknek. A felszámoló az e személyre vonatkozó, 
jogszabályban meghatározott adatokat saját honlapján, de a Felügyelet is a honlapján 
közzéteszi. A képviselő megbízásával járó indokolt költségek Cstv. 57. § (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott felszámolási költségnek minősülnek.

A felszámoló képviseleti jogosultsága kiterjed arra, hogy a felszámolás alatt lévő 
biztosítóval szembeni, biztosítási szerződésen alapuló hitelezői igények rendezése 
érdekében az adott biztosítási szerződésekkel érintett biztosítási ágazat művelésére 
tevékenységi engedéllyel rendelkező biztosítóval vagy a biztosítók érdekvédelmi szer-
vezetével szerződést kössön, amelyhez nem szükséges a hitelezői igény jogosultjának a 
hozzájárulása. A szerződés megkötésével a felszámoló a biztosító nevében gyakorolja 
a hitelezői igény vonatkozásában a biztosítót a biztosítási szerződés alapján, a felszá-
molás elrendelését megelőzően megillető jogokat és kötelezettségeket, a kártérítési 
igény jogosultjának személyes adatai és üzleti titkai tekintetében adatkezelővé válik.

A Cstv. 40. §-ban a hitelező, ill. az adós nevében a felszámoló számára biztosí-
tott megtámadási jogra vonatkozó rendelkezések a biztosító elleni felszámolási eljárásban 
is alkalmazandók, kivéve, ha a szerződéssel jogot szerzett fél igazolja, hogy az adott 
szerződésre más tagállam joga az irányadó és ezen alkalmazandó jog szerint a szer-
ződés megtámadhatósága kizárt.

A felszámoló köteles tájékoztató közzétételére jogszabály szerinti tartalommal (amely 
kiterjed a kielégítési sorrendről történő tájékoztatásra is), a felszámolást elrendelő 
jogerős bírósági végzés közzétételét követő öt napon belül (a saját, a biztosító és a 
Felügyelet honlapján), továbbá két országos napilapban is megjelentetni. Ezen túl-
menően feladata írásbeli tájékoztató küldése (a felszámolást elrendelő jogerős bírósági 
végzés közzétételét követő harminc napon belül) a jogszabályban meghatározott 
tartalommal, egyenként azon szerződőknek, biztosítottaknak, továbbá egyéb ismert 
hitelezőknek, akiknek állandó lakóhelye (székhelye vagy fióktelepe) másik tagállamában 
található. A tájékoztatást magyar nyelven kell elkészíteni, de annak a tagállamnak a 
hivatalos nyelvén is meg kell adni, amelyben annak a személynek az állandó lakóhelye 
(székhelye, fióktelepe) található, akinek ismert, a felszámolás elrendelését megelőzően 
bejelentett kárigénye, sérelemdíj iránti igénye van. Ezen túlmenően rendszeres tájékoztatást 
köteles adni a felszámolás helyzetéről a Felügyelet részére (más tagállami felügyeleti hatóság 
megkeresésére is), a Felügyelet által meghatározott rendszerességgel, ugyanezen célból 
rendszeresen, de legalább félévente a szerződőknek, biztosítottaknak, továbbá az egyéb 
hitelezőknek szóló tájékoztatót tesz közzé a saját, a biztosító és a Felügyelet honlapján.

A Bit. meghatározza a felszámolói díj maximális mértékét is, amely nem haladhatja 
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meg a felszámolás során eladott vagyontárgyak árbevételének és a befolyt követelések 
együttes összegének 1,25 százalékát, egyezség esetén nem lehet több a vagyontárgyak 
nettó értékének 1,25 százalékánál32 és nem alkalmazható a Cstv. 59. §-a és 60. § (4)-
(6) bekezdése.

5.1.3. A biztosító első számú vezetőjének kötelessége

A biztosító első számú vezetője a számviteli biztosítástechnikai tartalékok közül a matematikai 
tartalékok és a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartalékainak fedezetét 
képező eszközök (jogszabályban meghatározott eszköznyilvántartás szerinti) listáját 
a felszámolás kezdő időpontjának napjával lezárja és azt a Cstv. -ben meghatározott 
tevékenységet lezáró mérleg átadásával egyidejűleg a felszámolónak átadja. Ez az 
elkülönítés azt a célt szolgálja, hogy e tartalékokkal szemben fennálló biztosítotti (ked-
vezményezetti) követelések garantáltan teljesüljenek. Ha ezen eszközök értékesítésének 
eredménye kevesebb, mint a nyilvántartásban meghatározott értékük, a felszámolónak 
meg kell indokolnia az eltérés okát a Felügyeletnek. A felszámoló a nyilvántartásban 
szereplő eszközökhöz hozzáadja az ezen eszközökből származó hozamot, valamint 
a felszámolási eljárás megindítása és az esetleges állományátruházás időpontja között 
az érintett biztosítási állomány tekintetében beérkezett díjbevétel összegét.

5.1.4. A hitelezői igénybejelentés különös szabályai

A Bit. nem határozza meg a hitelező fogalmát, így arra a Cstv. szabályait kell alkalmaz-
ni. A hitelezői igénybejelentés tekintetében sem tesz különbséget a hitelezők között, 
valamennyi hitelezői igény bejelentésére – az általános szabályoktól eltérően – 60 nap áll ren-
delkezésre (jogvesztő), nincs határidőn túl bejelentésre lehetőség. Sajátos helyzet abból adódhat, 
ha a Felügyelet az állomány részben/egészben történő átruházásáról dönt, annak 
sikeres lebonyolítása érdekében határozatában meghatározza azokat az állományokat, 
amelyekhez tartozó biztosítási szerződések a felszámolás kezdő időpontjában nem 
szűnnek meg. Ha ezekhez az állományokhoz tartozó szerződésekkel kapcsolatban 
biztosítási esemény következik be, a 60 napos határidő az átruházás sikertelenségéről 
szóló tájékoztató közzétételétől számít.33

Előnyt élveznek ugyanakkor a biztosítási szerződésből származó kötelezettségek 
hitelezői, ugyanis a Cstv. 46. § (7) bekezdése nem alkalmazható a biztosítási szerződésből 
származó kötelezettségek tekintetében, azaz a hitelezőnek nem kell nyilvántartásba vételi díjat fizetni.34

A Szolvencia II. szerint a fióktelep által vagy a szolgáltatásnyújtás szabadsága 
alapján kötött szerződésekből eredő kötelezettségeket megkülönböztetés nélkül kell 

32 Bit. 177. § (1) bekezdés
33 Bit. 182–188. §
34 Bit. 179. § (2) bekezdés
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teljesíteni (egyenlő bánásmód elve).35 Az a hitelező, akinek állandó lakóhelye (székhelye 
vagy fióktelepe) másik tagállamában található, követelését magyar nyelven vagy saját 
tagállamának hivatalos nyelvén nyújthatja be.

5.1.5. Biztosítási szerződésből eredő kötelezettségek kielégítési sorrendje

A Szolvencia II. 275. cikk (1) bekezdése kötelezi a tagállamokat arra, hogy a biztosítási 
kárigények hitelezői a biztosítókkal szembeni egyéb követelésekkel szemben elsőbbséget élvezze-
nek. Az irányelv meghatározza a „biztosítási kárigény” fogalmát is.36 A tagállamok 
kétféle – egyenértékű – mód közül választhattak a szabályozás során: az egyik lehe-
tőség, hogy a biztosítástechnikai tartalékok fedezetét képező eszközök tekintetében 
abszolút elsőbbséget élvezzenek, a másik lehetőség szerint a biztosító összes eszköze 
tekintetében és kizárólag bizonyos követelések előzhetik meg (pl. felszámolási költ-
ség). A magyar szabályozás ez utóbbi lehetőséget választotta: a kielégítési sorrendben a 
biztosítási szerződésekből eredő hitelezői igények a kielégítési rangsorban a felszámolási költségek 
és a zálogjoggal biztosított követelések után kerülnek kielégítésre (Cstv. 57. § (1) bekezdés 
a) és b) pontjában meghatározott követelések kielégítése után). A Bit. a biztosítási 
szerződésekből eredő követelések további, bonyolult kielégítési rangsorát állítja 
fel. A biztosítási szerződésből eredő követelések a közbenső felszámolási mérleg 
alapján is kielégíthetők, amelynél szintén a jogszabályban meghatározott sorrendre 
kell figyelemmel lenni.37 Amennyiben a felszámolás alatt álló biztosítóval szemben 
járadékfizetési kötelezettségből adódó követelések állnak fenn, a biztosító egyösszegű 
fizetést teljesít vagy járadéktartalékok felhasználásával járadékbiztosítási szerződést 
köthet más biztosítóval a követelések teljesítésére. A kielégítési sorrendben további 
privilégiumot élveznek a természetes személyekkel kötött biztosítási alapú befektetési termékekhez38 
tartozó biztosítási szerződésekből eredő követelések. A felszámolás során az e szerződések 
alapján képzett számviteli biztosítástechnikai tartalékok fedezetéül szolgáló eszközök 
ugyanis a felszámoló által külön kezelendők, az azokhoz kapcsolódó vagyon kizárólag 
az e biztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítésére használható fel a 
felszámolási költségek kielégítése után. Ha e kötelezettségek teljesítése után marad vagyon, 
az egyéb kötelezettségek teljesítésére az általános szabályok szerint használható fel. 

5.2. A felszámolás elrendelésének hatása a biztosítási szerződésekre

Általános szabály, hogy a felszámolás kezdő időpontjában a biztosítási szerződések 
megszűnnek. Ez alól kivétel az, ha az állományátruházás folyamatban van (ha már az 

35 Szolvencia II. 160. cikk
36 Szolvencia II. 268. § (1) bekezdés g) pont
37 Bit. 183. § 2) bekezdés, 184. §
38 Bit. 4. § (1) bekezdés 133. pontjában meghatározott biztosítási termékek
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engedély iránti kérelmet a Felügyelethez benyújtották), valamint az állományátruházás 
lebonyolítása érdekében a Felügyelet már a tevékenységi engedély visszavonásával egy-
idejűleg határozatában meghatározhatja azokat az állományokat, amelyekhez tartozó 
biztosítási szerződések a felszámolás kezdő időpontjában nem szűnnek meg. Ha az 
állományátruházás sikertelen volt, az arról szóló tájékoztató közzétételének napját 
követő ötödik munkanapon megszűnnek a szerződések.39 Mint arra már utaltunk, 
ha ehhez az állományhoz tartozó szerződésekhez kapcsolódóan biztosítási esemény 
következett be, a hitelezői igénybejelentésre rendelkezésre álló határidő is a közzététel 
időpontjától számít.

5.3. Viszontbiztosítással fedezett biztosítási szerződésből eredő követelések hitelezőinek helyzete

A biztosítók felszámolása esetén azok a hitelezőnek minősülő ügyfelek, akiknek a koc-
kázatát a biztosító viszontbiztosította, a konkrét viszontbiztosítási szerződések közvetlen 
jogosultjává válnak, a biztosítóval egy sorban (egyetemleges jogosultság) és a felszámoló 
által elismert hitelezői igényük erejéig.40 E joguk akkor nyílik meg, ha igényüket a fel-
számolási eljárásban bejelentették a jogszabálynak megfelelően és azt a felszámoló 
elismerte. Ezeknek a hitelezőknek arra is lehetőségük van, hogy a saját lakóhelyük 
(székhelyük) szerinti tagállamban indítsanak pert a viszontbiztosítóval szemben, ha 
az nem teljesít. Ez a jog a viszontbiztosítási szerződés erre vonatkozó kikötésétől 
(gyakori pl. a választottbírósági kikötés) függetlenül megilleti. Ha a felszámoló kéri, 
és a költségeket előlegezi, a hitelezők a biztosító igényét is kötelesek érvényesíteni a 
viszontbiztosítóval szemben, de a befolyt összegből elsősorban a hitelező igényét kell 
kielégíteni. További fontos szabály, hogy ha a viszontbiztosító teljesít, a felszámolás 
alatt álló biztosítóhoz befolyó összegek külön kezelendők, és azok kizárólag az adott 
viszontbiztosítással fedezett biztosítási szerződések alapján fennálló kötelezettségek 
teljesítésére használhatók fel.

6. Kölcsönös elismerés elve – tájékoztatási és egyéb szabályok

A Szolvencia II. elvárásainak megfelelően, mind a reorganizációs eljárás, mind a 
felszámolási eljárás során hozott döntés tekintetében érvényesül a kölcsönös elismerés 
elve, azaz a másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosítóval szemben indult 
reorganizációs, ill. felszámolási eljárásban hozott döntéseket minden további eljárás 
nélkül el kell ismerni. A Bit. ennek megfelelően rendelkezik a Felügyelet eljárásáról, a 

39 Bit. 188. §
40 Ezt a 186. §-ban megjelenő szabályt a Bit. beépítette a régiBit2. 226. §-ba is 2014. XII.25-i 

hatállyal. Ld. erről Dr. mOlnár László cikkét  http://insuranceblog.hu/uj-fenomen-a-ma-
gyar-biztositasi-jogban-a-biztositottak-kozvetlen-perlesi-joga-a-viszontbiztositoval-szem-
ben-a-direkt-biztosito-csodje-eseten/#more-523 Letöltés: 2018.05.08.
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tagállamok felügyeleti hatóságai részére történő tájékoztatásról, valamint a jogszabályban 
meghatározott intézkedésekről hozott döntés kötelező közzétételéről, annak módjá-
ról, tartalmáról. Fontos kiemelni, hogy a felszámolási eljárás megindításáról és annak 
joghatásairól a Felügyeletnek haladéktalanul tájékoztatni kell a tagállamok felügyeleti 
hatóságait és a felszámolást elrendelő jogerős bírósági végzés cégközlönyben történő 
közzétételét követően az Európai Unió Hivatalos lapjában (angol és magyar nyelven) 
a Bit. mellékletében megjelölt nyomtatványon kell közzétenni. Ennek a közzétételnek 
a jelentősége az, hogy amennyiben a hitelező állandó lakóhelye (székhelye vagy fióktelepe) másik 
tagállamban található, ehhez a közzétételhez fűződnek azok a joghatások, amelyek a Cstv. (28. 
§-a) szerinti közzétételhez kapcsolódnak. Ha másik tagállam felügyeleti hatósága arról 
tájékoztatja a Felügyeletet, hogy a területén székhellyel rendelkező biztosító ellen 
felszámolási vagy azzal egy tekintet alá eső eljárás indult, a Felügyelet honlapján tájé-
koztatót tesz közzé az eljárás megindításáról és annak gyakorlati következményeiről.

A Bit. közös szabályokat állít fel a reorganizációs és a felszámolási eljárás során 
bizonyos szerződésekre alkalmazandó jogra, valamint dologi jogra vonatkozóan.41 „Harmadik 
személy szerzett jogának védelmével” kapcsolatban fogalmazódik meg, hogy amennyiben 
más tagállamban indul reorganizációs vagy felszámolási eljárás, az eljárások során 
hozott intézkedés nem érinti a hitelező vagy harmadik fél olyan dolgon fennálló jogát, 
amely az ilyen intézkedések foganatosítása vagy az eljárás megindítása időpontjában 
Magyarország területén található, és a biztosító tulajdonát képező tárgyi eszközökre 
vagy immateriális javakra, ingó vagy ingatlan eszközökre vonatkoznak (pl. elidegenítés 
joga, zálogjog, haszonélvezeti jog stb.).

7. Különleges célú gazdasági egység 

A Bit. 4. § (1) bek. 67. pontja a Szolvencia II. irányelvvel42 azonosan határozza meg a 
különleges célú gazdasági egységet, amely szervezet jellemzője, hogy nem minősül biztosí-
tónak (viszontbiztosítónak) és amely teljes mértékben viseli a kockázat költségterheit 
egy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-kibocsátásból származó bevételből vagy 
valamilyen más finanszírozási mechanizmus által. A különleges célú gazdasági egy-
ségekre és azok működésére is kiterjed a Bit., így ezen szervezetek felett is az MNB 
gyakorol felügyeleti jogot,43 a különleges célú gazdasági egység elleni felszámolási 
eljárás bíróság általi megindítását is kizárólag a Felügyelet kezdeményezheti.44 Sem 
az európai normák, sem a magyar szabályok nem utalnak arra, milyen formációban 
jöhet létre (bejegyzett, nem bejegyzett szervezet), így ezek szervezeti formája nem 
korlátozott értelmezésünk szerint. Éppen ezért lényeges vizsgálni, hogy adott esetben 

41 Bit. 195-197. §§
42 Szolvencia II. 13. cikk. 26. pont
43 A Viszontbiztosításitv. 3. § 32. pontja is azonosan szabályozta
44 Bit. 199. § (2) bekezdés
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a – kizárólag a Felügyelet által indítható – felszámolási eljárásban a Cstv. 3. § (1) bek. 
a) pontja szerint minősülő gazdálkodó szervezet, avagy sem (pl. Alap).
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