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1 BEVEZETÉS 

1.1 Témaválasztás, a téma aktualitása 

A vállalatok fizetésképtelenségének jogintézményéről Török Gábor egy 1992-ben 

kiadott könyvének címe jól jellemzi az általam választott kutatási területet: „a csőd 

mint a gazdaság-jogtudomány határterülete”. Már ebből a gondolatból is 

szembetűnik, hogy a csőd komplex megítélése soha nem történhet kizárólag 

gazdasági vagy kizárólag jogi szempontból, hanem voltaképpen a két 

tudományterület összehangolt ismeretére van szükség. 

2004 nyarán, rögtön a közgazdasági egyetem elvégzését követően – miután az 

egyetemi diplomamunkámat a vállalati válságmenedzsment témaköréből írtam – 

alkalmam nyílt felszámolóbiztosként elhelyezkedni, s rálátást nyerni a 

fizetésképtelenségi eljárásokra. Időközben az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében 

jogi szakokleveles közgazdász diplomát szereztem, majd – válaszul a foglalkozás 

űzésének 2010 júliusától hatályba lépő jogszabályi követelményeire – elvégeztem a 

Budapesti Corvinus Egyetem felszámolói és vagyonfelügyelői szakát. A mai napig 

folyamatosan ebben a rendkívül összetett szakmában kamatoztathatom a gazdasági 

és jogi ismereteimet. Kijelenthetem, hogy az egyik ismeret a másik nélkül csak 

„félkarú óriásként” állná meg a helyét. A jog- és a gazdaságtudomány kettőssége 

ezért az értekezés teljes terjedelmét végigkíséri, alkalmazva sokhelyütt a 

közgazdaságtan egy kisebb körben elterjedt szemléletmódját, az úgynevezett jogi 

közgazdaságtant
1
. 

A doktori iskolába történt jelentkezésemkor a kutatási témaként – a már akkor 

meglévő gyakorlati ismereteim okán – a fizetésképtelenség kérdéskörét határoztam 

meg, az országhatárt átlépő fizetésképtelenségi eljárások iránti különös érdeklődésem 

azonban csak később alakult csak ki. 

                                                 
1
 Amint az a dolgozat irodalomjegyzékében is látható, a közgazdaság ezen ágát többnyire „Jog és 

Közgazdaságtan” megnevezéssel használják. Az értekezés a továbbiakban a határtudományi 

elnevezést „jogi közgazdaságtanként” alkalmazza, Solt Katalin írásának megfelelően [Solt Katalin 

2004], tekintve, hogy meglátásom szerint ezen meghatározás jobban definiálja a két tudományterület 

egymáshoz való viszonyát. 
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Magyarország 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, s ezzel hazánkban is 

hatályba lépett az Európai Unió Tanácsának 2000. május 29-i 1346/2000/EK 

Rendelete a fizetésképtelenségi eljárásról. A határokon átnyúló fizetésképtelenségi 

eljárások jogintézménye ezért viszonylag új eleme a hazai szabályozásnak. Míg az 

elméleti sík jogi vonalán született néhány doktori értekezés ebben a témában (dr. 

Herédi Erika: A határokon átlépő fizetésképtelenségi eljárás megindítása az Európai 

Unióban, [2007]; dr. Nagy Adrienn: Az európai fizetésképtelenségi eljárás az 

alanyok nézőpontjából, [2010]), addig a gazdaságtudomány hazai szereplői nem 

fordítottak különösebb figyelmet ezen témán belül az összefüggések vizsgálatára. A 

hazai gyakorlatban pedig nem számottevő a külföldi elemet
2
 tartalmazó eljárás 

megindítása, így többnyire maguk a felszámoló cégek sem rendelkeznek mély 

ismerettel és jártassággal az ilyen eljárásokban. 

Az évek során dr. Csőke Andreával – aki akkor még a Fővárosi Bíróság felszámolási 

ügyekkel foglalkozó bírájaként szembesült az új szabályozás dilemmáival, majd 

2010-től a Legfelsőbb Bíróság bírájaként kezdte meg munkáját – folytatott 

konzultációk késztettek gondolkodásra az 1346/2000 EK Rendelet kiforratlan és 

nyitva maradt kérdései tekintetében. A Budapesti Corvinus Egyetem másoddiplomás 

képzésén a határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások külön tantárgyként jelent 

meg, mely tovább mélyítette szkeptikus szemléletemet, s inspirált a dolgozat 

folytatására. Azóta magam is részt veszek ezen tantárgy oktatásában, s az ott szerzett 

tapasztalatok tovább növelték érdeklődésemet. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani dr. Csőke Andreának, aki gyakorlatilag a 

felszámolóbiztosi pályafutásom legelejétől kezdve szakmai segítséget nyújtott a téma 

formálásában, kidolgozásában, s lehetőséget nyújtott ismereteim folyamatos 

fejlesztésére. Ugyancsak köszönettel tartozom Csia Lászlónak, a Csabaholding Kft. 

ügyvezetőjének és tulajdonosának – annak a felszámolóbiztosnak, aki talán a 

legjártasabb Magyarországon a határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások 

gyakorlati kezelésében – amiért átadta ezen irányú tapasztalatait. 

Hálás vagyok dr. Solt Katalinnak, a témavezetőmnek, aki mindvégig kellő 

rugalmassággal és nyitottsággal kezelte a gazdasági körben viszonylag szokatlan 

témát, s köszönöm értékes tanácsait a témafeldolgozással kapcsolatosan. 

                                                 
2
 Dr. Csőke Andrea elmélete szerint a határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárásokat az 

különbözteti meg az egyéb fizetésképtelenségi eljárásoktól, hogy külföldi elemet tartalmaznak. 

[Csőke Andrea 2008] 
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Külön szeretném megköszönni a cégem, az A CONT(Ó)-ROLL Kft. támogatását, aki 

mindvégig elkötelezett híve volt szakmai továbbfejlődésemnek. 

Természetesen köszönetet mondok a családomnak és barátaimnak meg nem szűnő 

biztatásukért. 

1.2 Hipotézisek 

A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások területén szerzett elméleti tudás és 

gyakorlati tapasztalatok alapján globálisan az a kérdés fogalmazódott meg, hogy az 

egy eljárás keretében, különböző tagállamokban indult „rész-eljárások” milyen 

mértékben vannak összhangban egymással, illetve a jogi eljárások képesek-e a 

gazdasági alapcélhoz (reorganizáció vagy megszűnés) történő igazodásra. Az egyes 

tagállamok csődjogának kutatása során a problémafelvetés tovább cizellálódott 

akkor, mikor bebizonyosodott, hogy az országok különféle módon oldják meg a 

reorganizációs és a likvidációs eljárások közötti kapcsolódást, illeszkedést, 

átjárhatóságot. Az értekezés voltaképpen ezen kérdések megválaszolására tesz 

kísérletet, miközben a megoldási alternatívát keres a feltárt problémákra. 

A kutatásom előzményeként felállított hipotéziseket a dolgozat szerkezetének 

megfelelően az alábbiakban fogalmazom meg.  

Minden piacgazdaságban elengedhetetlen fontosságú a vállalatok piacra történő be- 

és kilépésének szabályozása. Ezen folyamatok viszonylag automatikusan történnek, s 

az egyensúly hosszú távú fenntartása érdekében a gazdaságban is működik egy 

természetes szelekciós jelenség. Ezen működési szükségszerűségből adódóan a 

kevésbé életképes vállalatoknak előbb-utóbb fizetési nehézségekkel kell 

megküzdeniük, mígnem – a válság kezelhetetlensége esetén – fizetésképtelenné 

válnak. A krízishelyzetbe került vállalatok – a válság fokának megfelelően – 

megmenthetőek vagy likvidálandóak. A reorganizáció és a megszűnés körében 

alapvető követelmény az, hogy az ésszerűen felállított célt megfelelő jogi eljárások 

támogassák. 

Számos elmélet foglalkozik a gazdasági értelemben csődbe került vállalatok 

pénzügyi kérdéseivel, s ezen belül a fizetésképtelen vállalat megszüntetésre irányuló 

eljárás megindításának elvi szempontú optimális kritériumaival. Felmerül azonban az 
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a kérdés, hogy léteznek-e olyan gazdasági kategóriák, olyan mutatószámok, amelyek 

alapján egy adott időpillanatban, az adott eljárás indokoltsága meghatározható. 

Eszerint fogalmazható meg a dolgozat első hipotézise. 

H1.: Meghatározhatóak olyan gazdasági mutatók, amelyek alapján egy adott 

helyzetre vonatkozóan a reorganizációs, illetve a felszámolási típusú eljárások 

megindításának célszerűsége magyarázható. 

Az országok többnyire a politikai berendezkedésük, valamint gazdasági 

célrendszerük alapján döntenek a fizetésképtelen adósok piac elhagyásába való 

állami (jogszabályi) beavatkozásról. Ennek következtében a fizetésképtelenséggel 

összefüggő helyzetek kezelésére a legkülönfélébb szabályozási módok alkalmazására 

kerülhet sor. Bármely ország csődszabályozásáról legyen is szó, közös bennük az, 

hogy eleget kell tenniük a fizetési nehézségek mértéke szerinti szabályozási 

igénynek. Az eljárásoknak lehetővé kell tenniük, hogy a még visszafordítható válság 

stádiumában lévő vállalatok reorganizációt hajthassanak végre, míg a már 

kezelhetetlen krízissel érintett cégek a lehető leghatékonyabb módon, a lehető 

legkisebb veszteséget okozva hagyhassák el a piacot. Mindezek alapján az egyes 

országok szabályozásában reorganizációs típusú és felszámolási típusú 

fizetésképtelenségi eljárások különböztethetők meg. Az államok csődjogában az is 

kiemelkedő helyet foglal el, hogy milyen az átjárhatóság az eljárás formák között. 

Ezen gondolat mentén állítható fel az értekezés második hipotézise. 

H2: A reorganizációs és felszámolási típusú eljárások kapcsolódási formái 

között szabályszerűségek fedezhetőek fel, s az illeszkedési módok jól 

elkülöníthető típusokba sorolhatóak. 

Míg a zárt gazdaság (állam, háztartás, piac) keretei között nincs túl nagy jelentősége 

az egyes országok közötti szabályozási különbözőségeknek, addig a negyedik 

makrogazdasági szereplő, azaz a „külföld” bevonásával ez a kijelentés már nem állja 

meg a helyét. Az egyre globalizálódó világban a gazdasági kapcsolatok határtalanná 

válásával, a nagyszámú és sok országban történő telephelyek létesítésével, az 

országok a fizetésképtelen helyzetek nemzetek feletti kezelésének szükségességét is 
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felismerték. Ezen szabályozási követelmény hívta életre a határokon átnyúló 

fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000 EK Rendeletet. 

A közösségi jogforrásban együttesen érvényesül az univerzalitás és a territorialitás 

alapelve. Ennek mentén a fő érdekeltség központja szerinti tagállamban 

egyetemleges hatályú főeljárások, telephely(ek) szerinti tagállam(ok)ban pedig helyi 

hatályú területi eljárások indíthatók. Az ilyen határokon átnyúló fizetésképtelenségi 

eljárásokban tehát több tagállam eljárása találkozik (találkozhat) egymással. Az 

egyidejűleg több tagállam területén is folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatosan 

alapvető követelményként jelenik meg a célok – ide értve a reorganizációs avagy a 

likvidációra irányuló törekvéseket is – összehangolása iránti igény. Miután a 

Rendelet nem kívánja felülírni az egyes tagállamok csődszabályozását, s inkább 

kiegészítő funkciót tölt be, az országok közötti szabályozási különbözőségek a 

Rendelet hatályba lépését követően is fennállnak. A különbözőségek okán így 

előfordulhat, hogy az adott tagállam sajátos nemzeti eljárási rendszere miatt az 

összehangolásra nincs lehetőség. Azon kérdés alapján, hogy vajon milyen 

mélységűek az eltérések, a következő hipotézis fogalmazható meg. 

H3: A nemzetközi fizetésképtelenségi eljárásokban az egyes illeszkedési módok 

különbözősége a gazdasági érdekek érvényesülésének útját állhatja, azaz a 

főeljárásban és a hozzá kapcsolódó területi eljárás(ok)ban nem valósul meg a 

gazdaságilag célszerű összhang. 

Annak érdekében, hogy a határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások 

intézménye megfelelően működhessen, azaz mind a főeljárások, mind pedig a 

területi eljárások esetében gazdasági indokok alapján lehessen a reorganizációra vagy 

a megszüntetésre irányuló eljárásról dönteni, valamiféle egységesítésre van szükség. 

Az országok szuverenitását megtartva nem arról van szó, hogy minden tagállamban 

ugyanazon csődjogot kellene bevezetni, hanem sokkal inkább arról, hogy az 

eljárások közötti illeszkedések egyezőségére volna célszerű törekedni. A dilemma 

csak az, hogy melyik illeszkedési mód szolgálná leginkább a probléma – akár 

nemzetgazdaságok szintjén, akár Európai Unió szintén történő – hatékony kezelését, 

figyelemmel arra is, hogy amely típus a zárt gazdaság szintén nem szolgálja a 

gazdasági érdekeket, az tagállamok feletti szinten sem nyújthat jó megoldást. Ezzel 

felállítható az értekezés negyedik hipotézise. 
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H4: Zárt gazdaság, azaz egyes országok szintjén az egységes eljárás 

kiszámíthatósága biztosítja a gazdasági érdekek érvényesülését. Nemzetközi 

téren, ezen belül az 1346/2000 EK Rendelet alkalmazási területén a köztes 

illeszkedési mód biztosít jó megoldást a gazdasági érdekek érvényesülésében.  

1.3 Az értekezés célja és felépítése 

Az értekezés azon kérdés megválaszolása köré épül, hogy vajon a határokon átnyúló 

fizetésképtelenségi eljárásokban a különböző tagállamokban indult „rész-eljárások” 

minden esetben összhangban vannak-e egymással, a jogi eljárások képesek-e a 

gazdasági alapcélhoz történő igazodásra. 

Bevezetést követően a második fejezet éppen ezért a fizetésképtelenség fogalmának 

több nézőpontból történő megközelítésére tesz kísérletet a szakirodalmi feldolgozás 

segítségével. Az írás abból indul ki, hogy hitelezés, illetve hitelezői követelések 

nélkül gyakorlatilag értelmezhetetlen a fizetésképtelenség fogalma. A hitelezés 

körében nemcsak arra helyeződik a hangsúly, hogy milyen hitelt vonjon be a vállalat, 

hanem legalább annyira fontos kérdést jelent a „mennyit”. A tőkeszerkezet 

kérdésköréhez kapcsolódóan kerül bemutatásra a csődköltségek témája. Mikor egy 

vállalat nem képes eleget tenni esedékessé vált fizetési kötelezettségeinek, előbb-

utóbb csődhelyzetbe kerül, mely helyzet jogilag szabályozott kezelésére a 

csődszabályozás hivatott. A második fejezet kitér arra is, hogy miért lehet 

hatékonyabb megoldás a törvényileg szabályozott eljárás a szabályozatlannal 

szemben.  

A szabályozott fizetésképtelenségi eljárás nézőpontját bekapcsolva az értekezés azt 

vizsgálja, hogy mely esetekben a reorganizációs, s mely esetekben a felszámolási 

típusú eljárás megindítása a gazdaságilag indokolt. (A későbbiekben ezen kérdés 

központi helyet foglal el.) Mindeközben rámutat a jogi értelemben vett 

fizetésképtelenség, illetőleg a gazdasági értelemben vett fizetésképtelenség fogalmai 

elhatárolásának fontosságára. 

Miután a második fejezet több nézőpontból kiindulva körülírta a reorganizációs és 

felszámolási típusú eljárások mibenlétét, a dolgozat harmadik fejezete néhány 

európai uniós tagállam fizetésképtelenségi szabályit mutatja be a reorganizációs és a 

felszámolási típusú eljárások egymáshoz való kapcsolódása, illetőleg az egymásba 
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való átjárhatóság kérdéseinek tisztázása mentén. Az ily módon felfedezett 

szabályszerűségek alapján az értekezés az egyes eljárásokat illeszkedési módozat 

kategóriákba sorolja be. 

A tagállami szinten történő fizetésképtelenségi eljárás vizsgálatról európai szintre 

lépve az értekezés negyedik fejezete a határokon átnyúló eljárásokról szóló 

1346/2000 EK Rendelet szabályait mutatja be. 

Az ötödik fejezet képezi a dolgozat egyik legfontosabb részét, voltaképpen ebben 

ötvöződnek, illetve logikailag itt találkoznak össze a korábban leírtak. Az értekezés 

ezen része ugyanis rámutat arra a problémára, miszerint egyes illeszkedési módok – 

az EK Rendelet szabályai miatt – nem képesek megfelelően összehangolni az egyes 

fizetésképtelenségi eljárások típusát az elvi gazdasági követelményekkel. A 

problémafelvetés azért is kezelendő kiemelten, hiszen a dilemmát sem egyéb 

szakirodalom, sem az Insol Europe nemzetközi fizetésképtelenségi szakembereket 

tömörítő szervezet Akadémiai Szárnya nem fogalmazta meg.  

A dolgozat tehát elméleti problémát vet fel, amelynek a jelenlegi ismeretek szerint 

nem lehetséges a gyakorlati példákkal való alátámasztása, a probléma fennállása 

logikai levezetés segítségével azonban könnyen belátható. Lehetséges ugyan, hogy a 

gyakorlatban vannak (voltak) olyan eljárások, melyben a dilemma kiütközött, azok 

azonban többnyire rejtve maradtak, nem kerültek napvilágra. A probléma tömeges 

felmerülése estén vélhetően a szakirodalom is rámutatott volna. 

A probléma bemutatását követően az értekezés a hatodik fejezetében kísérletet tesz 

annak megoldására azzal, hogy megkeresi a felvetett problémákra választ adni képes 

eljárási rendszert. Ezt olyan módon végzi el, hogy közben a megértést elősegítve, 

mintegy illusztrációként bemutatja a magyar rendszer saját gyűjtés és kutatás során 

szerzett adatait, mint egy bizonyos eljárási rendszer tipikus adatait. 

Talán magyarázatra szorul, hogy az értekezés címében miért jelenik meg – 

meghatározó módon – a határokon átnyúló eljárás fogalma, miközben az a negyedik 

fejezet beszél róla először. Míg az egyes fizetésképtelenségi eljárások csak egy 

bizonyos tagállamban indulnak meg, addig az adott tagállamban lévő reorganizációs 

és felszámolási típusú eljárás kapcsolódási módjának különbözősége nem bír 

jelentőséggel. Miután az 1346/2000 EK Rendelet az egy időben egy vállalat ellen 

több tagállam területén folyó eljárások szabályozásáról szól, ezen a szinten 

domborodik ki az illeszkedési módok különbözőségének problémája, azaz az 



14 

 

értekezés központi dilemmája. A határokon átnyúló eljárások szempontjából történő 

megközelítés hangsúlyozása teszi tehát kellően kifejezővé a címet. Az értekezés 

során látható, hogy a nemzetközi szint elhagyásával a probléma nem lenne 

értelmezhető. 

1.4 A kutatás módszerei 

Az értekezés során alkalmazott kutatási módszerek a fejezetek, illetőleg a 

hipotézisekre adott válaszok szerint alakulnak. A dolgozat első része egy 

szakirodalmi áttekintést nyújt, mely egyrészt az alapfogalmak (úgy mint például 

kölcsön, hitel, hitelezés, csődköltség) tisztázására szolgál, másrészt a 

továbbműködés, illetve a megszűnés gazdasági kategóriáit magyarázza. A 

szakirodalom feldolgozása az abban foglalt állítások továbbgondolását, s 

kiterjesztését teszi lehetővé, alkalmat adva ezzel a reorganizációs és felszámolási 

típusú eljárások gazdasági célszerűségének meghatározására. 

A dolgozat következő része a zárt gazdaságok szintjén – konkrétan rögzített 

ismérvek alapján – betekintést nyújt néhány európai uniós tagállam 

csődszabályozásába, melynek hátterében több éves kutatómunka áll. A 

szabályozások megismerése és áttekintése rendkívül összetett feladatot jelentett. A 

vizsgált országok mindegyikére kiterjedő maradéktalan nyelvi ismerettel ugyanis 

természetesen nem rendelkeztem, mivel nem beszélem sem a szlovák, sem a román, 

sem pedig az olasz nyelvet. Ezen kívül nehézséget okozott, hogy az egyes 

tagállamok más-más csődjogi intézményrendszerének és berendezkedésének 

sajátosságai a kettős fordítás alapján rendívül torz módon jelentek volna meg. Ezen 

problémák áthidalására egyrészt az INSOL Europe, a fizetésképtelenségi szakértők 

nemzetközi szervezetének tagjaként, illetve a Felszámolók Országos Egyesületének 

kapcsolatrendszerén keresztül kerestem megoldásokat. Amellett, hogy egy-egy 

nehezen érthető részkérdésre – a távolság okán – telefonos segítséget kaptam, két 

ízben alkalmam volt a külföldi fizetésképtelenségi szakértőkkel interjúk 

lefolytatására.  

2009. őszén Szlovákiában, Nyitrán folytattam beszélgetést, dr. Ladislav Baráth PhD. 

fizetésképtelenségi szakértővel, aki egyben egyetemi tanár, illetve 2010. tavaszán 

interjút készítettem Temesváron Rolland Szabo román fizetésképtelenségi 



15 

 

szakértővel. (Míg a szlovák felszámolók egyénileg látják el ezirányú 

tevékenységüket, addig a román szakértők – akárcsak Magyarországon – cégekbe 

tömörülve. Rolland Szabo a RAVA Casa de Insolventa, Managing Partner, vállalat 

szakértőjeként dolgozik.) 

A vizsgált országok szabályozásában (a reorganizációs és a felszámolási típusú 

eljárások kapcsolódása terén) olyan ismérvek fedezhetőek fel, amelyek alapján azok 

típusokba sorolhatók. A hazai és a nemzetközi szakirodalom két eljárás-típust 

különböztet meg. A saját eredményeimből következően, álláspontom szerint 

felállítható mindemellett egy köztes eljárás-típus, amely kategorizálás alapján 

jobban leírhatók az eljárási rendszerek. 

A dolgozat további része kilép a zárt gazdaságok szintjéről, s az Európai Unió 

határokon átnyúló fizetésképtelenségének szabályait részletezi szintén a szekunder 

kutatás egyik meghatározó módszerével, a vonatkozó jogszabályok és a 

szakirodalom részletes feldolgozásával. Mindezek alapján – a fenti eljárás-

rendszerbeli tipizálásból kiindulva – az értekezés – logikai levezetések folytán – 

olyan problémákra mutat rá, amely ismereteim szerint ezidáig még nem jelent meg 

sem a magyar, sem pedig az uniós szakirodalomban. 

Az értekezés kísérletet tesz a megfogalmazott probléma feloldására azzal, hogy 

javasolja a tagállamok mindegyikében a tipizált eljárási rendszerek egyikének 

bevezetését. A választásnál az jelenti a kiindulópontot, hogy amelyik rendszer a 

gazdasági hatékonyság követelményeinek megfelelően a zárt gazdaság szintjén sem 

képes megvalósítani a jogi eljárás összhangját a gazdasági célszerűséggel, az az 

össztagállami szinten sem adhat jó megoldást.  

A tesztelést célszerűen azzal az eljárási rendszerrel érdemes kezdeni, amely – 

amellett, hogy esetlegesen más problémákra nem tud megfelelően választ adni – a 

határokon átnyúló eljárásokban a típus-összhang megteremtése nézőpontjából a 

leginkább rugalmas. A későbbiekben konkretizált jellegzetességek ugyan az adott 

rendszer (kétszintű eljárási rendszer) sajátosságaiból adódnak, megfogalmazásuk 

azonban úgy kifogástalan és megkérdőjelezhetetlen, ha legalább egy kétszintű 

rendszer adatai (illusztrációként) alátámasztja azokat. E körben a legkézenfekvőbb 

megoldást Magyarország példája adja, ahol a 2009. szeptember 01. napjáig hatályos 

Csődtörvény alapján kétszintű eljárási rendszer működött. Könnyen belátható 
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ugyanis, hogy más tagállami, ugyanolyan kategóriába tartozó rendszerek – 

sajátosságaikból adódóan – nagyjából hasonló adatokkal szolgálnának. A kutatás 

részletezése tehát voltaképpen illusztrációként szolgál, hiszen egy bizonyos eljárási 

rendszer tipikus, a rendszer sajátosságaiból adódó adatait szemlélteti. Az értekezés 

ennek elhagyásával is egészet alkotna.  

Az alátámasztáshoz saját primer kutatásomat használom. Kutatást végeztem 

egyfelől a csődeljárások vonatkozásában, a 2003-2008. évek tekintetében, mely a 

csődeljárások kimeneteleit, illetve a lezárult csődeljárások felszámolásban történő 

végződését vizsgálta. Mindezen adatokból ugyanis következtetéseket lehet levonni a 

hitelezői megtérülés irányában. Figyelemmel arra, hogy évente csak néhány 

csődeljárás indul, a kutatás mintavétele 100%-os.  

Vizsgálatokat végeztem, s adatot gyűjtöttem továbbá a felszámolási eljárások 

vagyoni helyzetének feltárása érdekében a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 

ügykörében. Más megkeresett megyei bíróság nem adott részemre engedélyt a 

kutatás lefolytatására, hivatkozva arra, hogy álláspontjuk szerint a felszámolóbiztosi 

minőségem összeférhetetlen a kutatói szándékkal. Tekintve azonban, hogy másik két 

kutató is végzett hasonló adatgyűjtést és elemzést, saját adataimat kiegészítve, 

összehasonlítva azokkal, a szekunder adatelemzés során pontosabb képet 

tudtam adni. 

A rendelkezésemre álló csődeljárásra és felszámolási eljárásra vonatkozó adatok 

alapján felállítottam egy játékelméleti modellt, mely zárt gazdaság szintjén rávilágít 

a jogi és a gazdasági összhang megvalósulásának hiányára egy adott eljárás-típusnál, 

így az kizárhatóvá vált a típus-választásnál. A kizárást követően maradó 

kategóriákból a megfelelő választás az összehasonlítás módszerével történik. 
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2 A FIZETÉSKÉPTELENSÉG GAZDASÁGI 

MEGKÖZELÍTÉSE 

2.1 Vállalatok helye a makroökonómia rendszerében 

A vállalatok gazdaságban való jelenléte – a háztartások és az állami szektor mellett – 

a makroökonómiai rendszer működésének egyik alapja. A vállalatok a termelési 

lehetőségek és igények alapján meghatározzák az árupiac kínálatát és az ehhez 

szükséges termelési tényezők (köztük a munkaerő és pénztőke) keresletét. Az állam 

az újraelosztási feladatok révén adókat szed be tőlük és transzfereket nyújt 

számunkra. A háztartások pedig munkájukért jövedelmet kapnak, s megvásárolják a 

vállalatok termékeit. 

1. ábra: A makrogazdaság szereplői és piacai főbb összefüggései 

 

Forrás: Solt Katain: Makroökonóma alapján saját szerkesztés 

Így tehát nemcsak egy új vállalat piacra történő belépése, de kilépése is hatással van 

a gazdaságra. A gazdasági folyamatok szabályozhatósága, valamint a jogbiztonság és 

az átláthatóság érdekében szükség van a gazdasági kategóriák jog általi leképezésére. 

Ezen követelmények érvényesülése érdekében olyan jog által szabályozott 
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eljárásokat kell kialakítani, amelyek egy vállalat megszűnésekor rendezik az addig 

működő, más gazdasági szereplőkkel fennálló viszonyokat.  

Jelen dolgozat nem vizsgálja a vállalatok működésének és megszűnésének 

makrogazdaságra gyakorolt hatását. A fizetési nehézségek vizsgálata körében most 

nem helyeződik hangsúly a jövőbeni jövedelemtermelő képességre, a munkavállalók 

továbbfoglalkoztatására, vagy adófizetés révén az össztársadalmi haszonhoz való 

hozzájárulásra. Az írás a vállalatot – annak tartozásaival, vagyonával és ezekben 

megtestesülő értékével – egy adott pillanatra vetítve elemzi, mégpedig a 

hitelezés, illetőleg a hitelezők viszonylatában. A vizsgálat során gazdasági 

szempontból a felvett hitelek minél nagyobb arányú teljesítése jelenti a 

célrendszert. 

Az értekezés a zárt gazdaság terminológiájából indul ki. A fogalom jelen esetben azt 

hivatott kifejezni, hogy a „külföld” mint a makrogazdaság negyedik meghatározó 

szereplője figyelmen kívül marad. Mindennek csupán azért van jelentősége, hogy a 

későbbiekben szembetűnőbb legyen a nemzeti szint elhagyása és a nemzetközi 

megközelítés bekapcsolása. 

2.2 Hitelezés és a pénzügyi nehézségek 

2.2.1 A hitelezés általános értelmezése 

A gazdasági élet több évezredes múltra visszatekintő, mára általánossá vált eleme a 

hitelezés, amely nélkül a gazdasági tranzakciók lebonyolítása szinte elképzelhetetlen. 

Már a római jogban is megjelentek a kölcsönügyletek (mutuum), melyben a kötelem 

alanyaként két fél szerepel: az adós és a hitelező. A hitelező, vagyis a jogosult az, 

„aki egy másik féltől, az adóstól valamit követelhet, valamilyen magatartást elvárhat 

akként, hogy ha az adós nem tenne eleget a kötelezettségének, akkor ezt a 

(kötelemszerű) magatartást a hitelező a jog segítségével (rendszerint perrel) 

kikényszerítheti: rászoríthatja az adóst, hogy teljesítse, amivel tartozik”. Az adós, 

vagyis a kötelezett az, aki „tartozik valamivel, aki egy másik féllel, a hitelezővel 

szemben valamilyen magatartásra köteles”. [Földi András – Hamza Gábor 1996] 

A kölcsönügylet során a hitelező helyettesíthető dolgot adott tulajdonba azzal, hogy 

az adós lejáratkor ugyanabból a dologfajtából ugyanannyit köteles visszaadni. Mivel 

a kölcsön tárgya valamiféle helyettesíthető dolog – amely akár termény, akár 
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pénzeszköz is lehetett, – a kölcsönbe vevőnek nem a kölcsönvett dolgokat kellett 

visszaadnia, hanem csak ugyanabból a dologfajtából ugyanannyit. A rómaiak a 

kölcsönszerződésből egyoldalú kötelmet keletkeztettek, hiszen a hitelezőnek 

semmiféle kötelezettsége nem állt fenn a kölcsön tárgyának átadása után. [Földi 

András – Hamza Gábor 1996] 

A modernkori kölcsönügyletek tartalmukat tekintve talán annyiban térnek el a római 

jogban ismert formától, hogy az túlnyomó részt pénzeszköz átadására irányul. A mai 

modern jogban a hitelezés a hitel tárgyát tekintve szűkebben, a hitelezés formáját 

tekintve azonban tágabban értelmezhető. A hitelezőnek ugyanis nem természetbeni, 

hanem pénzkövetelése áll fenn az adóssal szemben, ugyanakkor a pénzkövetelés 

eredhet halasztott fizetés mellett megvalósuló adásvételből és szolgáltatás 

teljesítésből vagy pénzeszköz ideiglenes átadásából.  

A hitelezési ügylet az abban résztvevő felek szempontjából sokszínű képet mutat, 

hiszen bármely oldalon bármely gazdasági személy (akár magánszemélyek, akár 

gazdálkodó szervezetek, akár pedig az állam) szerepelhet. 

1. táblázat: A hitelezésben részt vevők zárt gazdaságban 

Hitelt nyújtó fél  

(hitelező) 

Hitelt felvevő fél  

(adós) 

Állam Állam 

Vállalat Vállalat 

Magánszemély Magánszemély 

Forrás: saját szerkesztés 

A fizetésképtelenség jelen megközelítésből kiinduló témája a hitelt felvevő fél (adós) 

oldaláról közelíthető meg, azon belül pedig a gazdálkodó szervezetek számára 

nyújtott hitelek emelendők ki, hiszen ma Magyarországon jogi értelemben kizárólag 

ők válhatnak fizetésképtelenné. 

A hitelezés talán legklasszikusabb esete a kölcsönnyújtás, amikor az ügyletben 

résztvevő egyik fél a rendelkezésére álló pénzeszközt egy meghatározott időpontig 

kamatfizetés ellenében a másik fél használatába adja. Ebben az esetben a kamat a 

kölcsönügylet árának tekinthető, amely azért jár, mert a kölcsön nyújtója a jelenlegi 

fogyasztását (tehát a pénzösszeg jelenlegi felhasználását) elhalasztja egy későbbi 

időpontig. Amíg a piacon a kölcsönnyújtás tartalmi eleme a kamat, addig érvényesül 
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a pénzügytan első alapelve, vagyis, hogy egy forint ma többet ér, mint egy forint 

holnap, mert a mai forint befektethető (kölcsön adható) és kamatozik. [Brealey és 

Myers 2011] 

A hitelnyújtásnak azonban nemcsak ilyen jellegű, a kamatfizetésből fakadó, 

közvetlen profitigényű formái ismertek. Mára a hitelezési ügyletek során a hitelező 

fél motivációjában a közvetett profitigény is egyre inkább megjelenik. Ebben az 

esetben a hitelt nyújtó fél voltaképpen árut vagy szolgáltatást ad el a hitelt felvevő 

félnek későbbi fizetés ellenében. A hitelt nyújtó fél vonatkozásában a hitelezési 

ügylet gazdasági haszna – vagyis a profit – az áru vagy szolgáltatás értékesítése 

oldalán jelentkezik, nem pedig közvetlenül a hitelnyújtásból ered.  

A gazdálkodó szervezetek működése folyamán hitelezésnek tekinthető tehát minden 

olyan ügylet, amely során a hitelező pénzeszközt, árut vagy szolgáltatást bocsát az 

adós rendelkezésére úgy, hogy az ellentételezés a későbbiekben történik. A 

meghatározásból egyértelműen kitűnik, hogy a hitelezés központi eleme a bizalom. 

A gazdasági szereplők közti bizalom voltaképpen annak a várakozásnak a 

kifejeződése, hogy az adós tartozását határidőre megfizeti. [Csabina Zoltán – Kopasz 

Marianna – Leveleki Magdolna 2001] A hitelező pedig várakozásait szem előtt 

tartva, a későbbi haszon reményében vállalja a nemfizetés kockázatát. 

2.2.2 Forrásszerkezet kérdései 

A vállalat létrehozásának, a vállalat folytatásának szükségszerű eleme a források 

biztosítása. A tulajdonos a vállalat megindításakor valamekkora tőkét biztosít. A 

pénzügyi nehézségek és fizetőképtelenség témája nem értelmezhető a hitelezés 

nélkül, ahogy egy cég működése is csak rendkívül szűk körben, kizárólag valamiféle 

irreálisan szélsőséges esetben
3
. 

A vállalati finanszírozási döntések – dolgozati téma szempontjából – komplex 

vizsgálata érdekében elengedhetetlen a hitelfelvételi szükségszerűség jelenségének 

bemutatása. 

                                                 
3
 Egy olyan szélsőséges eset, mikor a vállalat semmi hitelt nem von be a gazdálkodásba, kizárólag úgy 

történhet, ha a tulajdonos maga díjazás nélkül dolgozik, ha a beszállítóktól kizárólag készpénzre 

vásárol, s ha a cég teljesen adómentes tevékenységet végez, valamint, ha semmilyen közüzemet nem 

használ. Egy ilyen állapot azonban a verseny és a profit követelményeinek nem felelhet meg, 

gyakorlati megvalósulása szinte lehetetlen. 
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A gazdasági szereplők a profitigényükből következő gazdasági szükségszerűség 

kénytelenek pénzüket valamilyen formában kihelyezni. A hitelezés olyannyira 

általánossá vált a gazdasági életben, hogy idegen források bevonása nélkül, kizárólag 

saját tőkére alapozva elképzelhetetlen a legtöbb vállalat működtetése A hitelfelvételi 

kényszerűség minél teljesebb bemutatása érdekében érdemes a szélsőséges esetből 

kiindulni. A 2. ábrán látható egyszerűsített sémájú finanszírozási mérleg egy olyan 

vállalatot mutat, amely eszközeit kizárólag saját forrásból finanszírozza. 

2. ábra: Finanszírozási mérleg saját forrásból való finanszírozás esetén 

ESZKÖZÖK FORRÁSOK 

BEFEKTETETT 

ESZKÖZÖK 

SAJÁT FORRÁS 

FORGÓESZKÖZÖK 

Forrás: Saját szerkesztés 

A kizárólag saját tőke bevonására épülő gazdálkodás nem tükrözi az általános 

realitást. Nemcsak azért, mert a tulajdonosok nagy része nem képes ilyen nagyságú 

tőkét rendelkezésre bocsátani, hanem azért, mert elkerülhetetlen a működés során az 

idegen források képződése. 

Tartós passzívák bevonása bármely vállalat számára szükségszerűnek tekinthető, 

mivel ezek a legautomatikusabban keletkező idegen források. Vannak a 

vállalatnak olyan adósságai, amelyek pénzügyi fedezete ugyan folyamatosan 

termelődik meg a bevételekben, kifizetésük azonban csak egy előre meghatározott 

időpontban történik meg. Az esedékesség napjáig tehát az eszközök 

finanszírozásához igénybe vehetők a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez 

későbbiekben szükséges pénzek
4
. Látható, hogy a tartós passzívák segítségével 

történő finanszírozás nem jöhet létre a jogosult arra irányuló bizalma nélkül, hogy a 

kötelezett esedékességkor fizetni fog. Ezek a „kvázi források” azonban nem jelennek 

meg a Számviteli Törvény általi mérlegben.  

                                                 
4
 A tartós passzívák körébe sorolhatóak a bérjellegű kifizetések, illetve az azokat terhelő 

társadalombiztosítási kötelezettségek, az adóhatóság felé rendszeres időközönként elszámolásra 

kerülő adók, a kamattartozások, valamint a tulajdonosoknak még ki nem fizetett osztalék, részesedés, 

a késedelmi kamat és a munkavállalóktól levont letiltások. Tágan értelmezve ide tartoznak a közüzemi 

szerződésekből eredő kötelezettségek is, ahol a fogyasztás folyamatos, míg az elszámolás időszakos; 

elképzelhetetlen lenne ugyanis például a fogyasztás naponta történő pénzügyi rendezése. 
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A kötelezettségek a mérlegben lejárat szerinti bontásban szerepelnek. Az idegen 

forrás bevonása a fentieken túl azért is nélkülözhetetlen, mert a gazdálkodó 

szervezetek igen csekély hányada fizet partnereinek azonnal, készpénzben. Így válik 

a külső finanszírozás másik alapvető eszközévé a kereskedelmi hitel
5
, amikor az 

árumozgás és a vele kapcsolatos pénzmozgás időben elszakad egymástól. 

Származhat a vevők előrefizetéseiből vagy a szállítók által nyújtott hitelekből. Az 

első esetben a termelő már a gyártás előtt rövid lejáratú finanszírozási forráshoz jut, s 

ezáltal mentesül a bankhitel felvételének terhe alól. Az utóbbi lényege pedig nem 

más, mint hogy a szállító a szokásos üzletmenet során halasztott fizetéssel árut vagy 

szolgáltatást ad át vevőjének. Ez a viszonylag automatikusan képződő forrás 

többnyire nyitott szállításból ered, ami azt jelenti, hogy az eladó elküldi a vevőnek az 

árut illetve az okmányokat megállapodás szerint, előre kiszabott fizetési feltételek 

mellett, s az esedékességkor várja a pénz beáramlását. Mivel ebben az esetben a 

szállító hitelezési kockázata nagy, általában érdemes alávetni a vevőt egy előzetes 

vizsgálatnak pénzügyi helyzete tekintetében. Éppen ezért a kereskedelmi hitelezés 

során szintén nagy szerepet játszik a hitelezői bizalom. A kereskedelmi hitel a 

leginkább elterjedt rövid lejáratú hitel. 

Az ilyen jellegű finanszírozási módozat azonban veszélyeket is rejt magában: mivel 

minden vállalat egyidejűleg vevő és szállító is, a finanszírozás szempontjából nem 

mindegy, hogy a vevő-, illetve szállítóállomány nagysága, valamint lejárata milyen 

viszonyban van egymással. A kereskedelmi hitel nyújtotta előnyök csak akkor 

jelentkeznek, ha a vevőkkel szembeni követelések esedékessége megelőzi a 

szállítókkal szembeni tartozások esetékességét, illetve ha a fizetési kötelezettségek 

összege nem haladja meg a kintlévőségek nagyságát. Ugyanakkor a finanszírozási 

idő lerövidülése önmagában is hasznos eredmény. Egy kevésbé tőkeerős vállalat 

esetén könnyen előfordulhat, hogy követeléseinek késedelmes kiegyenlítése a 

vállalat kötelezettségeinek késedelmes rendezését, s ezzel a cég hitelképességének 

romlását vonja maga után.  

A pénzintézetek (esetleg egyéb gazdasági szereplők) által biztosított hitelek – a 

tartós passzívákkal és a kereskedelmi hitelekkel ellentétben – nem automatikusan 

keletkeznek, illetve nem a gazdálkodás feltétlen elemei, a gazdálkodó szervezet 

vezetőinek döntésétől függően kerül sor igénybevételükre. A pénzintézetek a 

                                                 
5
 Tágan értelmezve ebbe a körbe értendő a nyújtott előleg is. 
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hitelezést megelőzően igen alapos vizsgálatnak vetik alá az adós pénzügyi helyzetét. 

Éppen ezért ezen ügyletek megkötésekor a felek közötti bizalom nem kap akkora 

hangsúlyt, mint a tartós passzívákkal vagy a kereskedelmi hitellel történő 

finanszírozás esetén. Ezek a hitelezők az adós teljesítésébe vetett bizalmunkat 

mintegy „mesterségesen megerősítve” – s ezzel kockázatukat mérsékelve – különféle 

biztosítékokat helyeznek az általuk kihelyezett hitelek mögé. A kereskedelmi hitelek 

és a tartós passzívák körében leggyakrabban nem használatosak biztosítékok, a 

hitelezők általában csakis várakozásaikra támaszkodhatnak. Ennek ellenére ez 

utóbbiak a gazdasági szereplők közt fennálló hitelek legelterjedtebb formái. A 

pénzintézetek által biztosított hitelek céljukat tekintve lehetnek rövid lejáratú, 

forgóeszköz finanszírozási hitelek, vagy hosszú lejáratú, beruházási hitelek. 

A 3. ábra az idegen források bevonására épülő gazdálkodó egység finanszírozási 

mérlegét mutatja. 

3. ábra: Finanszírozási mérleg saját és idegen forrásból való finanszírozás esetén
6
 

ESZKÖZÖK FORRÁSOK 

BEFEKTETETT 

ESZKÖZÖK 

SAJÁT TŐKE 

BERUHÁZÁSI HITEL 

FORGÓESZKÖZÖK 
FORGÓESZKÖZ-HITEL 

SZÁLLÍTÓK 

JÖVEDELEM-

TARTOZÁSOK 

Forrás: saját szerkesztés Pálinkó és Szabó alapján [Pálinkó Éva-Szabó Márta, 2006 p. 258.]  

A Magyarországon a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: 

Számviteli törvény vagy Sztv.) van hatályban, mely egyértelműen meghatározza egy 

vállalat forrásainak (azaz finanszírozási módozatainak) lehetséges összetevőit, 

melyeket négy fő csoportba sorol. 

- Saját tőke 

- Céltartalékok 

- Kötelezettségek 

- Passzív időbeli elhatárolás 

                                                 
6
 Ez a finanszírozási mérleg ideális elvi esetet tükröz. 
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A Számviteli törvény 35. § (1) bekezdése írja körül a saját tőke fogalmát. A törvényi 

meghatározás szerint „saját tőkeként csak olyan tőkerészt szabad kimutatni, amelyet 

a tulajdonos (tag) bocsátott a vállalkozó rendelkezésére, vagy amelyet a 

tulajdonos (a tag) a 36 §-ban foglaltakon túlmenően az adózott eredményből 

hagyott a vállalkozónál”. A saját tőke tehát egy eredetileg rendelkezésre bocsátott, 

viszonylag állandó tőkerészből és egy, a működés eredményeképpen alakuló változó 

tőkerészből áll. [Garajszki Zoltán 2004] 

A másik fő csoport, a céltartalékok fogalmára a Számviteli törvény nem ad 

egyértelmű magyarázatot, arra inkább következtetni lehet. Az adott cég nem 

mutathat ki olyan eredményt a beszámolójában, amely alapjául szolgáló bevétel 

pénzügyi realizálása bizonytalan.
7
 Vannak ugyanis olyan kötelezettségek, melyek a 

mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló adatok szerint biztosan felmerülnek, 

esedékességük időpontja és nagyságuk azonban bizonytalan. 

A Számviteli törvény 42. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a „kötelezettségek azok a 

szállítási, vállalati, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben 

kifejezett, elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a 

hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert 

szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz, valamint a kincstári vagyon részét 

képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódnak. A kötelezettségek hátrasorolt, 

hosszú és rövidlejáratúak”. 

A passzív időbeli elhatárolások vállalati eredményt csökkentő elszámolások, 

melyek történhetnek a bevételek vagy a költségek, ráfordítások elhatárolásával. A 

bevételek passzív időbeli elhatárolására amiatt kerülhet sor, mert az eredmény javára 

való elszámolás a tárgyévben megtörtént, de ez a következő év(ek)et illeti. A 

költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása azért történik, mivel az 

elszámolásra a tárgyévben nem került sor, de az adott tételek a tárgyidőszaki 

eredményt terhelik. [Garajszki Zoltán 2004] 

A vállalati fizetésképtelenség témája szempontjából a számviteli mérlegben 

szerepelő források II. és IV. csoportja nem bír relevanciával. A saját tőkének pedig 

addig van szerepe, amíg a kötelezettségekhez viszonyított aránya kerül vizsgálatra. A 

vállalatok számára nyújtott hitelek számviteli szempontból idegen forrásként 

említhetőek, s a mérlegben kötelezettségként szerepelnek.  

                                                 
7
 Céltartalék képzése kötelező például a garanciális kötelezettségek, végkielégítés miatti 

kötelezettségek, környezetvédelmi kötelezettségek kapcsán.  
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Mind a nemzetközi, mind a hazai szakirodalomban bőséges a vállalatok 

finanszírozását feltérképező és összefüggéseket leíró forrásmunkák száma. A 

vonatkozó szakirodalmakról általánosságban kijelenthető, hogy a források biztosítója 

szerint a saját és idegen forrásokat, lejáratuk szempontjából rövid- és hosszúlejáratú 

forrásokat különböztetnek meg. A következőkben a vállalati forrásokkal kapcsolatos 

elméletek közül a klasszikusak, s a dolgozat téma szempontjából talán leginkább 

relevánsak kerülnek kiemelésre. 

Egy vállalat finanszírozási döntéseinek középpontjában nemcsak a „mennyiből”, 

hanem a „mit miből” kérdésköre áll. Pálinkó – Szabó szerzőpáros a következők 

szerint fogalmazza meg a téma fontos alapelvét: „a vállalati pénzügyekben a 

finanszírozás alapszabályaként fogalmazódik meg a vállalati eszközök és a források 

lejárati szerkezete közötti megfelelés szabálya. A vállalati eszközök megtérülésének 

struktúrájához kell igazítani a források lejárati szerkezetét.” [Pálinkó Éva – Szabó 

Márta p. 258.] Meghatározásuk szerint a források lejáratának eszközök lejáratához 

történő igazítása során a mérlegmodellben horizontális illeszkedés történik.  

Az alapszabály szerint tehát a befektetett eszközöket lejárat nélküli saját tőkével 

vagy hosszú lejáratú forrásokkal érdemes fedezni. A forgóeszközöknek is van egy 

olyan hányada, amely tartósan jelen van a gazdálkodásban, s gyakorlatilag a 

befektetett eszközökkel egyezően viselkedik. A forgóeszközök ezen részét működő 

tőkének nevezzük, amellyel kapcsolatosan követelménynek tekinthető a hosszú 

lejáratú vagy lejárat nélküli forrásból történő finanszírozás. A forgóeszközök másik 

részének finanszírozása rövid lejáratú forrásokkal kell, hogy történjen. 

Az általános gazdasági szakirodalmak ezt az elvet többnyire lejárati illeszkedésnek
8
 

nevezik. [Andor László 2005] (Az illeszkedési elv érvényesülési követelményét a 3. 

ábra is kifejezésre juttatja.) 

Egyes elméletek szerint az illeszkedési elv a stratégiai célok és a vállalati 

életciklus adott szakasza mentén felülírható, illetőleg módosítható. Illésné 1994-

ben megjelent írásában [Illés Ivánné 1994] három finanszírozási formát különböztet 

meg. A finanszírozási stratégiák közül a konzervatív finanszírozási stratégia 

esetében a fokozott óvatosság jellemző, mikor a forgóeszközökhöz (pontosabban 

                                                 
8
 A szakirodalom a vállalatfinanszírozás témája körében a lejárati illeszkedés elve mellett ismeri még 

a kockázati illeszkedés és a devizális illeszkedés szabályait is. 
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annak működő tőkén túli részéhez) tartós források kapcsolódnak. A szolid 

finanszírozási stratégia a gazdálkodás kiegyensúlyozottabb formáját jelenti, melynek 

során a tartós eszközöket tartós forrásokkal, azaz saját tőkével és hosszú lejáratú 

hitellel fedezik. Az agresszív finanszírozás lényege abban áll, hogy a vállalat 

nemcsak az átmenetileg, de a tartósan lekötött eszközök finanszírozását is rövid 

lejáratú forrásokkal biztosítja. Pupos – Péter – Horváth szerzők 2008-ban [Pupos 

Tibor– Péter Zsolt– Horváth Gábor 2008] továbbdolgozzák az elméletet, s ennek 

keretében egy angol nyelvű cikkben grafikonon ábrázolják az agresszív 

finanszírozási stratégia mibenlétét. 

4. ábra: Az agresszív finanszírozási stratégia 

 

 

Forrás: Pupos – Péter-Horváth [2008] p. 31. 

A vonatkozó szakirodalom más részei nem a lejárat szempontú finanszírozási 

döntésekre helyezik a hangsúlyt, hanem az egyes források vállalati életben betöltött, 

egyéb szempontú relevanciájára. 

A Myers-Majluf
9
 szerzőpáros által meghatározott elmélet, az ún. finanszírozás 

hierarchia elmélete [Myers-Majluf 1984] szerint a vállalatok jobban preferálják a 

                                                 
9
 Később az elméletet – szintén 1984-ben – Myers pontosította a The Capital Structure Puzzle c. 

írásában. 
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belső finanszírozást, és inkább a kötvénykibocsátást választják a részvénykibocsátás 

ellenében, ha mégis külső forrásra van szükségük. Az elmélet kiindulópontja a 

vállalatvezetők és a befektetők (hitelezők) közötti aszimmetrikus információk 

fennállása. A vezetők többet tudnak az adott gazdálkodó szervezet lehetőségeiről, 

kockázatairól, mint a befektetők, így nem hajlandóak részvényt kibocsátani, ha 

meglátásuk szerint a részvényárfolyam túl alacsony. Az elmélet szerint a vezetők 

előnyben részesítik a hitelfelvételt, ha a részvények alulértékeltek. Összefoglalóan 

tehát 

1. a vállalatok leginkább előnyben részesített finanszírozási formája a belső, 

saját forrásra alapozó finanszírozás; 

2. az osztalékkifizetés tervezett nagyságát a vállalatok a beruházási lehetőséghez 

igazítják; 

3. ha a normál pénzáramlás több, mint a tőkekiadás, akkor a vállalat visszafizeti 

a hiteleit, ha kevesebb, felhasználja pénzfeleslegét; 

4. ha mindenképpen külső finanszírozási forrást kell bevonni, abban az esetben 

a vállalat először a legbiztonságosabb hitelfelvételi formát választja, azaz 

kötvényt bocsát ki, s csak legvégső esetben dönt a részvénykibocsátás 

mellett. 

A hierarchia elmélet választ ad arra a gyakorlati jelenségre, hogy a 

legjövedelmezőbb vállalatok miért vesznek fel kevesebb hitelt. Az elmélet 

eligazodást nyújt abban a kérdésben, hogy miért áll fenn inverz reláció a nyereség és 

a vállalati hitelfelvétel között. Mint minden elmélet, a hierarchia elmélet sem képezi 

le pontosan a valóságot, hiszen számtalan esetben olyan is előfordul, hogy a vállalat 

részvényt bocsát ki, miközben hitelfelvételi lehetőségei is nyitottak. Természetesen a 

hierarchia-elmélet nem értelmezhető úgy, hogy a vállalat kizárólag a leginkább 

preferált belső forrásra alapozva is képes működni, az elmélet inkább egy adott 

helyzet finanszírozás-szükségletének fedezése vonatkozásában írja le a döntési 

rangsort. 

Összességében rögzíthető tehát, hogy gazdálkodásba bevont hitelek (idegen források) 

nagysága nagyban függ a vállalat folyó működési tevékenységének színvonalától, 

illetőleg a forrásbevonásra vonatkozó stratégiától. Valamilyen mértékben azonban 
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méretétől és tevékenységi körétől függetlenül minden vállalat igénybe veszi ezeket a 

forrásokat. 

A vállalat az egyik oldalon hitelező, addig a másik oldalon hitelt felvevő. Ezen 

körforgási rendszerben bizonyos esetekben – valamiféle külső vagy belső zavar miatt 

– adódhatnak fennakadások, amikor a hitelt felvevő vállalat csak késve tudja 

tartozásait rendezni.
10

 Az illeszkedési elv vagy a finanszírozási stratégiák nem 

megfelelő alkalmazása nemcsak katalizátorként hathat, de akár eredője is lehet a 

pénzügyi nehézségeknek.  

Illés szerint a saját forrás az elsődleges kockázatviselő, „az abszolút veszteség 

elsődleges fedezeti forrása. A saját pénzforrások használata nem vonz kiadásokat, 

így a gyakorlat szempontjából a saját tőke használatának ára nem ölthet 

költségformát.” [Illés Mária 2008 p. 52.] Meglátása szerint az idegen források 

használatának költsége nyílt formában vagy akár rejtetten is megjelenhet. Az idegen 

tőkét olyan pénzügyi forrásnak tekinti, amelynek „használati díja költségként 

elszámolható, s amely kockázatot rendszerint csak a vállalkozás felszámolása esetén 

visel. (Némi kockázatviselés már a csődegyezség kapcsán is felmerülhet. …)” [Illés 

Mária 2008 p. 52.] 

Felvetődik a kérdés, hogy mi történik azonban akkor, ha a vállalat nemcsak 

esedékességkor, de később sem képes eleget tenni fizetési kötelezettségeinek, s a 

hitel, azaz az idegen források mely szintje (aránya) az, amely hosszútávon biztosítja 

ennek lehetséges elkerülését. 

2.2.3 Hitelfelvétel és tőkeszerkezet 

A vállalat a tulajdonosoktól és a hitelezőktől kaphat tőkeforrásokat, mely két 

forrásforma kombinációja a tőkestruktúra. [Bélyácz Iván 1997] A tőkeszerkezetre 

vonatkozó tudatos döntések elengedhetetlenek egy vállalat életében. Akár az egyes 

életszakaszokban, akár pedig a gazdasági kihívásokhoz és az aktuális 

versenyhelyzethez alkalmazkodva más-más lehet a saját tőke, illetőleg az idegen tőke 

aránya. Az optimális tőkeszerkezettől történő esetleges szélsőséges elmozdulások – 

leginkább aktuális e körben a túlzott idegen tőke bevonás – akár 

                                                 
10

 Jelen dolgozat nem foglalkozik azon esettel, amikor nem fizetés képessége, hanem a fizetés 

készsége hiányzik. 
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visszafordíthatatlanok is lehetnek. Az elmúlt mintegy 100 évben ezért kiemelkedő 

fontosságúvá vált a téma kapcsán a szabályszerűségek keresése, így több jelentős 

elmélet is született, melyek egy-egy eleme a mai napig kihatással van a tudatos 

gazdasági döntésekre, s emellett magyarázza a pénzügyi nehézségekre vonatkozó 

összefüggéseket is. 

A modern tőkeszerkezeti teóriák megalkotása Modigliani-Miller szerzőpáros 

nevéhez fűződik. 1958-ban napvilágot látott I. tételükben annak bizonyítására 

tesznek kísérletet, hogy a vállalat értékét – tökéletes tőkepiacot feltételezve és az 

adóktól eltekintve – nem befolyásolja a tőkestruktúra megválasztása. A vállalat 

értékét a mérleg eszköz oldala határozza meg, nem pedig az idegen tőke és saját tőke 

aránya. Az elmélet feltételezi, hogy a vállalatok és a magánszemélyek is ugyanolyan 

kockázatmentes kamatra vehetnek fel vagy nyújthatnak hitelt. [Modigliani és Miller 

1958] Miután azonban a gyakorlatban a vállalati hitelfelvétel nem kockázatmentes, a 

Modigliani-Miller I. tétele inkább elméleti megközelítésnek tekinthető. 

A II. tétel szerint „a tőkeáttételes vállalat részvényeinek várható hozama arányosan 

nő a piaci értéken számított idegen tőke/saját tőke hányadossal a növekedés üteme 

pedig a vállalat összes értékpapírját magában foglaló portfólió várható hozama és a 

várható kötvényhozam különbségétől függ”. [Brealey és Myers 2011 p. 500.] A 

várható hozam addig növekszik lineárisan, amíg a hitel kockázatmentes. Az idegen 

tőke bevonásának bizonyos aránya után a hitelezők kockázata megnő, így magasabb 

hozamot várnak el a hitel után. [Krénusz Ágota 2005] A várható hozam növekedése 

tehát a kockázat növekedését ellensúlyozza. Könnyen belátható, hogy a hitelfelvétel 

nem helyettesíti a saját tőkével való finanszírozást, hiszen a teljesen hitelből 

finanszírozott vállalat szükségszerűen csődbe megy. Figyelemmel arra, hogy ez az 

elmélet is tökéletes tőkepiacot feltételez, gyakorlati szempontból érthetően nem nyújt 

pontos iránymutatást. A nagyobb gyakorlati alkalmazhatóság iránti igény 

megkövetelte a modell feltételeinek fokozatos feloldását. 

Az imént ismertetett elméletek születésének helyén, az Egyesült Államokban a 

hitelből történő finanszírozás fontos előnyét jelenti, hogy a vállalat által fizetett 

kamat az adóalapot csökkenti. Modigliani-Miller 1963-ban alkotott elmélete már 

figyelembe veszi a vállalati adófizetési kötelezettséget azzal, hogy az idegen 

forrással történő finanszírozás nyomán keletkező adómegtakarítás elérése érdekében 
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lehetőleg magas adósságarányra törekszik. [Modigliani és Miller 1963] Az 

adómegtakarítás jelenértéke a hitelállomány növekedésével kezdetben nő, egy 

bizonyos pont után azonban a pénzügyi nehézségek bekövetkezési valószínűsége a 

hitelfelvétellel exponenciálisan nő, mígnem az adósságarány növekedése a csőd 

bekövetkezésének határaiba ütközik. Amíg az eladósodottság viszonylag alacsony 

szinten mozog, addig érezhetőek az adómegtakarításból származó előnyök. 

A pénzügyi nehézségek fennállása mindig további költségeket von maga után. A 

növekvő adósságállományból származó adómegtakarítást a csődkockázat 

ellentételező hatása ezért kiegyenlíti. Brealey és Myers a pénzügyi nehézségek 

költségeit figyelembe véve a vállalat piaci értékét az alábbiak szerint határozza meg. 

[Brealey és Myers 2011] 

Vállalat piaci 

értéke 
= 

Tisztán saját 

tőkéből való 

finanszírozás 

melletti érték 

+ 
Adó-

megtakarítás 

jelenértéke 
- 

Pénzügyi 

nehézségek 

költségeinek 

jelenértéke 

A pénzügyi nehézségekből származó költségek egyik része kézzelfogható. Talán a 

legáltalánosabb költségnek az tekinthető, hogy a nehezebb helyzet több jogi eljárást 

eredményez, amely nyomán szükségszerűen több jogi és adminisztrációs költség 

merül fel. Az ilyen jellegű, közvetlen csődköltségekhez tartoznak a bírósági 

eljárásokban a kirendelt szakértő díja és költségei is. A közvetlen költségek mellett 

vannak azonban ún. közvetett költségek, amelyek amiatt merülnek fel, mert a 

nehézségek következtében a vállalat az üzletmenetét nem képes a korábbi szinten 

ellátni. Ekkor a részvényesek és a kötvényesek (vagyis a tulajdonosok és a hitelezők) 

közötti érdekkonfliktusokból adódóan mind a beruházási, mind pedig a működési 

döntések alacsony színvonalúak lehetnek. Pénzügyi nehézségek esetén a 

részvényesek ugyanis tudatában vannak annak, hogy a csődköltségek esetlegesen 

őket terhelhetik, így magasabb hozamot várnak el. Ez a prémium pedig annál 

magasabb, minél nagyobb a csőd bekövetkezési valószínűsége. A részvényesek 

érdekében való cselekedetek a hitelezők kárára lehetnek, amely pedig csökkenti a 

vállalat értékét. [Katits Etelka 2000] 

Weiss [Weiss 1990] a közvetett csődköltségeket nem mérhető „opportunity cost”-

ként említi, melynek jelenségeit három csoportba sorolja.  
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1. csökkenő értékesítés és apadó árukészlet 

2. növekvő működési (operációs) költségek 

3. csökkenő versenyképesség 

Warner 1977-ben csődhelyzettel érintett vasúti társaságok vizsgálata kapcsán 

először érintőlegesen [Warner 1977/a], majd a még ugyanazon évben megjelent 

újabb cikkében [Warner 1977/b] már érdemben elemzi a csődköltségeket. Meglátása 

szerint a pénzügyi nehézségek közvetlen költségei már a csődállapot bekövetkezését 

megelőzően kimutathatók. Vizsgálatai alapján a pénzügyi nehézségek költségei a 

megelőző öt évben a piaci érték mindössze 1%-át tették ki. Álláspontja szerint a 

közvetett csődköltségek azok, amelyek nagyobb befolyással lehetnek a 

gazdálkodásra, ezek mérhetősége azonban rendkívül nehézkes. 

A csődköltségek Katits [Katits Etelka 2000] nyomán történő csoportosítását – mely 

összhangban van a nemzetközi szakirodalomban foglaltakkal – a következő táblázat 

tartalmazza. 

2. táblázat: Csődköltségek típusai 

Közvetlen csődköltségek 

(jogi és adminisztrációs költség) 

Közvetett csődköltségek 

(Opportunity cost) 

- A kirendelt vagyonfelügyelő díjazása és 

igazolt költségei 

- egyéb szakértői díjak 

- jogi költségek 

- több adminisztrációs költség 

- A csőd bejelentésének, közzétételének és 

nyilvánosságra hozatalának költségei 

- Árbevételi veszteség a bizonytalanság 

következtében 

- drágább munkaerő-pótlás 

- nehezebb pótlólagos hitelbevonás 

- A hitelezők közötti konfliktusok elkerülése 

(pl. a kisebb szállítók teljes körű 

kielégítését a nagy beszállító cégek 

nehezményezik) 

- Bizalomvesztés a vállalattal szemben 

- A potenciálisan ígéretes programok 

elejtése a pénz megóvása miatt 

Forrás: Katits Etelka [2000] A vállalati válság pénzügyi módszerei alapján saját szerkesztés 

A csőd költsége vállalatonként eltérő lehet. Ugyanakkor általános megállapításként 

rögzíthető, hogy a növekvő tőkeáttétel növeli a pénzügyi költségek jelenértékét. 

Myers szerint e körben az optimális tőkeszerkezet úgy érhető el, ha az 

adómegtakarítás határértéke éppen megegyezik a csődkockázat határveszteségével. 

[Myers 1984] Az 5. ábra ezt szemlélteti. 
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5. ábra: Csődköltségek melletti optimális tőkestruktúra 

 

 
 

Forrás: Brealey és Myres [2011] p. 527. 

A vállalati hitelek vállalati saját forrásokhoz viszonyított arányának van azonban egy 

foka, mikor szükségszerűen bekövetkezik a gazdasági értelemben vett csőd, mikor a 

hitelt felvevő vállalat már nem képes azok visszafizetésére. Brealey és Myers 

szerzőpáros szerint [Brealey és Myers 2011 p. 495.] „ha a vállalat kölcsönt vesz fel, 

nem garantálja a visszafizetést: csak akkor fizeti vissza a teljes adósságot, ha 

eszközei legalább annyit érnek, mint az adósságfizetési kötelezettsége” Elméletük 

alapján a gazdasági szempontú csőd akkor áll be, mikor a részvényesek érvényesítik 

a vissza nem fizetés jogát. Ekkor voltaképpen egy értéktranszfer következik be, 

amikor a vállalat tulajdonjoga átkerül a kötvényesekhez (hitelezőkhöz). 

Katits [Katits Etelka 2000] szerint a pénzügyi nehézségek adott fokán a 

részvényesekkel szemben a hitelezők élnek a „kvázi” vételi opciójukkal, s az 

eszközök tulajdonjoga átszáll rájuk. Mivel a csődköltségek is a tulajdonosokat 

terhelik, a hitelezők által átvett vállalat értéke a csődköltséggel csökken. 

2.3 A hitelezői jogok közgazdasági legitimációja 

Amikor egy vállalat bármely fentebb bemutatott módon hitelt vesz fel, azt 

voltaképpen – egy alku eredményeképpen kialakult feltételek szerint – szerződés 
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megkötésének keretében teszi. A hagyományos jogi közgazdaságtan elmélete szerint 

az alkuknak négy formája létezik: ígéretért pénzt; ígéretért árut; ígéretért 

szolgáltatást; ígéretért ígéretet. A felsorolt formák alapján egyértelműen látható a 

halasztott fizetés intézményének jelentősége. 

Coase elmélete szerint [Coase 2004] a szerződés létrehozása során a felek a Pareto-

hatékony állapot elérésére törekednek, vagyis egy olyan helyzet fennállására, mikor 

egyikük helyzete sem javítható tovább anélkül, hogy a másik helyzete ne romolna. A 

hatékonysági Coase-tétel alapján, egyfelől, ha az alku résztvevőinek jogai ex ante 

pontosan szabályozottak és ismertek, másfelől, amennyiben a tranzakciós költség 

nulla, a felek szabad megállapodása nyomán létrejövő végeredmény minden esetben 

Patero-hatékony lesz. A Pareto-hatékonyság elve mentén kialakított jog nem más, 

mint az alkalmazandó jog, amelynek azonban a kikényszeríthetőnek kell lennie. 

[Cooter és Ulen 2005] A kikényszeríthetőség az, ami a felek együttműködését 

lehetővé teszi, növelve ezzel a hatékonyságot. 

Miután az ígéret és a teljesítés időben elválik egymástól, ez bizonytalanságot és 

kockázatokat szülhet. Ezen időbeli eltérés miatt a szerződések részletesen 

szabályozottak kell, hogy legyenek. Ugyanakkor azonban a tranzakciós költségek 

miatt nem rögzíthető az alku minden apró eleme, ezért a szerződésekben általában 

ún. racionális hézagok kerülnek beépítésre. A szerződő feleknek mindaddig megéri a 

szerződéses hézagok jelenléte (azaz a tranzakciós költségek megtakarítása), amíg a 

hézag teljes kitöltésével összefüggő költség (azaz a totális szabályozottság) nagyobb, 

mint ezen hézag nyitva maradásából származó esetleges veszteség. 

A szerződésekre vonatkozó jog célja, hogy az ígérettevő optimális mértékben 

kötelezze el magát a teljesítés mellett. Szerződésszegés akkor következik be, mikor 

az ígérettevő számára a teljesítés költsége magasabb, mint az esetleges kártérítési 

kötelezettség nagysága. 

Szalai A szerződések közgazdasági elmélete című írásában [Szalai Ákos 2009] említi 

fel a Kaldor-Hicks kritériumot, mely szerint nem kell feltétlenül minden ígéretet 

teljesíteni, hiszen előállhatnak olyan esetek, mikor a szerződésszegés jelenti a 

hatékony megoldást. Ekkor ugyanis a szerződés teljesítése esetén vesztes fél többet 

veszítene, mint amennyit a teljesítéssel a nyertes fél nyerne.  

a teljesítés költsége 

az ígérettevő 

számára 
> 

ígéret nyertesének 

haszna a 

teljesítésből 
» 

hatékony 

szerződésszegés 
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A jogi közgazdaságtan elmélete szerint a kikényszeríthető ígéretek megszegésért 

jogorvoslat jár. Cooter és Ulen szerzőpáros [Cooter és Ulen 2005] a jogorvoslatok 

következő típusait sorolja fel: 

- elmaradt haszon megtérítése 

- ígéretre hagyatkozás költségének megtérítése 

- alternatív költség (opportunity cost) megtérítése 

- az eredeti állapot visszaállítása 

- haszonelvonás 

- teljesítésre kötelezés 

- szerződésben előre kikötött kártérítés (a felek által meghatározott jogorvoslat) 

Vannak azonban olyan esetek, amikor a jogorvoslat során kieszközölt kötelezések 

teljesítése nem várható el, vagy valamilyen okból kifolyólag nem történhet meg, s 

ekkor az ígérettevő fél mentesül a szerződéses kötelezettségek alól. Ilyen például, ha 

kényszerhelyzetek állnak elő (katasztrófa, egyéb vis major helyzet, szükséghelyzet), 

ha a szerződéses cél meghiúsul, ha a szerződés kölcsönös ténybeli tévedésen alapul, 

vagy, ha a teljesítés ellehetetlenül. Ez utóbbi körbe tartoznak azok a szituációk, 

amelyek során a teljesítés fizikailag lehetetlenné válik. A teljesítés 

ellehetetlenülésének esetéhez tartozik továbbá a téma szempontjából jelentős 

szituáció, amikor az ígéret megtartása fizikailag lehetséges ugyan, gazdaságilag 

azonban nem.  

A gazdasági lehetetlenülés a fizetési képesség hiányára utal, vagyis a közgazdasági 

értelemben vett csőd bekövetkeztére. Hiába is kényszerítené ki jogerős bírósági ítélet 

a fizetést, ha az adós gazdálkodó szervezet nem képes rá. A jogi közgazdaságtan 

filozófiája szerint [Posner 1978] a szerződésszegő nem tartozik felelősséggel a 

jóhiszeműen kötött szerződések megszegése miatt, ha a bekövetkező események 

okán érvénytelenné válik a szerződés alapjául szolgáló feltételek valamelyike.  

Mindezek alapján belátható, hogy fizetési képesség hiányának (a fizetés gazdasági 

lehetetlenülése) fennállása egy speciális – fentebb, Cooter és Ulen szerzők által nem 

említett – jogorvoslat jogrendszerbe történő épülését igényli, mely a jogilag 

szabályozott módú fizetésképtelenségi eljárások során valósulhat meg. A 

szabályozottság követelménye abból vezethető le, hogy a szerződések mintájára a 

szerződésszegéshez kapcsolódó jogorvoslatnak is kikényszeríthetőknek kell lennie. 
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Mindezt azért szükséges hangsúlyozni, mert – amint az a későbbiekben is látható – 

egyes elméletek szerint a szabályozatlan módú fizetésképtelenségi eljárás 

gazdaságilag hatékonyabb megoldást jelenthet, mint a törvényesen felügyelt változat. 

A jogorvoslat maga pedig a fizetésképtelenségi eljárás során a jogi értelemben 

vett hitelezővé válás lehetősége. (Az eddigiekben a hitelező mint gazdasági 

értelemben vett hitelező – vagyis „egyszerűen mint hitelnyújtó” – került említésre. A 

jogi értelemben vett hitelezői minőséget minden csődjogi rendszer maga definiálja.
11

)  

A hitelezővé válás a gyakorlatban voltaképpen a követelés eljárás során történő 

bejelentését jelenti. A követelés eljárásban történő bármely fokú kielégítésére a 

hitelezői minőséghez kapcsolódó jogok alapján van mód. A hitelezői jogok mögött 

Brealey és Myres valamint Katits által körülírt „értéktranszfer–felfogás” húzódik, 

tehát az, hogy egy fizetésképtelen helyzet fennállása során az adós vállalat 

eszközeinek tulajdonjoga átszáll a hitelezőkre. Az értéktranszfer-felfogás 

kiegészítendő azonban annyiban, hogy – miután a hitelezői igények mértéke 

meghaladja a rendelkezésre álló vállalati eszközök értékét
12

 – a hitelezőknek 

tulajdonjogon valamilyen rendező elv alapján osztozniuk kell. Egyes hitelezői 

minőségekhez másokkal szemben többlet-jogok
13

 kapcsolódhatnak, így korántsem 

lehet biztos az azonos mértékű részkielégítés. 

A hatékony kockázatviselés közgazdasági elmélete szerint a kockázatot annak a 

félnek kell viselnie, aki kisebb költséggel képes a teljesítés lehetetlenülésének 

veszteségét felvállalni. Ha egy csődhelyzetbe került vállalat nem teljesít, az a hitelt 

nyújtó fél oldalán okoz károkat, a veszteség valamekkora mértékét tehát neki kell 

elszenvednie. Ha a hitelező fél él a jogorvoslati lehetőséggel, vagyis igényének a 

                                                 
11

 Magyarországon a megíráskor hatályos Csődtörvény értelmező rendelkezései szerint (3. § (1) 

bekezdés c.) pont) hitelező „a csődeljárásban és a felszámolási eljárásban – a felszámolás kezdő 

időpontjáig – az, akinek az adóssal szemben jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági határozaton 

(végrehajtható okiraton) alapuló, nem vitatott vagy elismert, lejárt pénz- vagy pénzben kifejezett 

vagyoni követelése van, továbbá a csődeljárásban az is, akinek a csődeljárás iránti kérelem 

időpontjában még le nem járt, de elismert pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van; a 

felszámolás kezdő időpontja után hitelező mindenki, akinek az adóssal szemben pénz- vagy pénzben 

kifejezett vagyoni követelése van (ideértve a bankgaranciából, biztosítói garanciából vagy biztosító 

által kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényből származó, függő követeléseket 

is, amelyek beállta és esedékessége még bizonytalan), amennyiben az említett követeléseket a 

felszámoló nyilvántartásba vette”. 
12

 Elméletileg feltételezhető ugyanis, hogy ha az eszközök értéke nagyobb, akkor nincs is szükség 

jogorvoslati eljárásra (vagyis fizetésképtelenségi eljárásra), mivel ekkor a vállalat feladásával, az 

eszközök értékesítésével az összes hitelezői igény kielégíthető. A gyakorlatban persze megjelenhet a 

vállalat folytatása iránti igény. 
13

 A legtöbb országban a biztosítékkal – melyek közül a legáltalánosabb a zálogjog – rendelkező 

hitelezők többletjogokat, azaz előnyösebb kielégítést élveznek. 
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fizetésképtelenségi eljárásba történő bejelentésével, akkor az esetleges veszteség a 

következőképpen alakul. 

teljesítés 

lehetetlenülésének  
vesztesége  

= 
nyújtott hitel 

nagysága (azaz a 

követelés) 
- 

az eljárás során a 

hitelezői igény 

megtérülésének 

nagysága 

A szerződés gazdasági lehetetlenülése során a fizetésképtelenségi eljárások 

szolgálnak tehát jogorvoslatul. A fizetésképtelenségi eljárások megfelelő 

szabályozása minden nemzetgazdaság jól felfogott érdeke, melynek során az 

esetleges szabályozási anomáliának súlyos gazdasági következményei lehetnek. 

2.4 A törvényi csődszabályozás szerepe 

Az eddigiekben a csődállapot bekövetkezésével és az ennek eredményeképpen 

történő értéktranszferrel kapcsolatos elméletek kerültek ismertetésre. A hitelezőknek 

a vállalat „kvázi” tulajdonosává válása, azaz a nevezett értéktranszfer azonban nem 

képzelhető el szabályozott – jogi – háttérrel rendelkező eljárás nélkül. A 

csődhelyzetbe került gazdálkodó szervezetek jogilag szabályozott keretek között 

történő kezelésére a csődszabályozás hivatott. Természetesen vannak olyan 

elméleti meglátások, mely szerint az értékcsere külön jogi eljárás nélkül is 

végbemehet, s emellett nyilvánvalóan a gyakorlatban is akadtak már ilyen szabad 

akaratú megállapodásokat tartalmazó megoldások. Egyes elméletek szerint a csődjog 

bizonyos alacsony színvonala mellett sokszor inkább a „szabályozott eljárástól 

mentes”, de természetesen a kapcsolódó jogszabályoknak megfelelő, kötetlen 

egyezségekre helyeződik a hangsúly. 

Haugen és Senbet 1978-ban [Haugen és Senbet 1978] publikált modellje – többek 

között – a csődhelyzet szabályozatlan módon történő kezelésének előnyeire is 

rámutat. A szerzőpáros elmélete szerint a racionális gazdasági szereplők a jogilag 

szabályozott és a törvény által nem szabályozott eljárás közül azt választják, amelyik 

alacsonyabb tranzakciós költséggel jár. Miután a szabályozatlan eljárás költségei 

általában alacsonyabbak, a racionális piaci szereplő várhatóan e mellett dönt. A 

szerzők a modell feltételeként rögzítik egyrészről, hogy az értékpapírok 

forgalmazása hatékony piacon történik, másrészről azt, hogy a piaci szereplők 
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korlátozás nélkül léphetnek be a tőkepiacra és korlátozás, valamint költségek nélkül 

juthatnak információhoz. Feltevésként fogalmazzák meg továbbá, hogy a törvényes 

eljáráson kívül lehetséges a szabad akaratú megállapodás létrehozása, s ez utóbbi 

olcsóbb mint a törvényes eljárás.  

A modell szerint abban az esetben, ha a hitelezők meglátása szerint a vállalat 

likvidációs értéke nagyobb, mint a továbbélés esetén várható érték, ekkor egy eljárás 

keretében a hitelezők a vagyont pénzzé teszik. Szabályozott eljárás nélkül is hasonló 

eredmény születik azonban, ha a hitelezők a részvényeket értékesítik és a vállalatot 

likvidálják. 

A másik esetben, ha a hitelezők szerint a likvidációs érték az alacsonyabb – és ha a 

részvényesek várakozásai eltérőek – a részvényesek eladják a részvényeiket 

csődeljáráson kívül. Egy olyan eljárás, amelyben a hitelezők megegyezésre készek és 

a vállalat megmaradna, mégis a likvidációt jelentené, mivel a hitelezői igények 

kielégítését követően a továbblétezés bizonytalan volna. 

Katits [Katits Etelka 1997] ezzel szemben öt érvet sorakoztat fel a tekintetben, hogy 

a valós piaci körülmények között a szabályozott eljárások léte indokolt. 

1. Mivel a hitelezők a jog által támogatott szerződéseik teljesítését szeretnék 

elérni, ezért az igény érvényesítéséhez kikényszerítő eszközökre van szükség. 

2. Az adós vállalat értékpapírjait nem hatékony piacon forgalmazzák, így a 

megfelelő döntést csak szakértői becsléssel lehet elérni. Ezért ésszerű a 

vállalat eljárás alatti „védőernyő” alá kerülése, melynek során a biztosított 

hitelezők érvényesíthetik jogaikat. 

3. Figyelemmel arra, hogy a vállalatvezetők (és a tulajdonosok), illetve a 

hitelezők között jelentős információs aszimmetria áll fenn, amely a szabad 

megállapodást jelentősen megnehezítené, a menedzserek hajlamosak a 

továbblétezés esélyeit a valós helyzetnél jobbra becsülni. 

4. Egyes hitelezők alkupozíciója nagyobb lehet. Egy szabályozott eljárásban a 

hitelezői kisebbség abban az esetben ért egyet a többség határozatával, ha a 

meghatározott legkisebb követelésüket teljesítik. Ebből következik az a 

várakozás, miszerint az egyezségek a törvény által támogatott eljárásokban 

gyorsabban létrejönnek. 

5. A szabályozottság megkönnyíti az egyezség utáni ellenőrzési lehetőségeket, 

amely így a hatékony konfliktuskezelés része lehet. 
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Más meglátások a csődszabályozás mint gazdasági-jogi szabályozási eszköz 

piacgazdaságokban betöltött fontos szerepére helyezik a hangsúlyt. A magyar 

szakirodalomban is nagy számban találhatók olyan nézetek, amelyek a 

csődszabályozás több – nemzetgazdasági szempontú – funkcióját különböztetik meg, 

hivatkozva ezzel a szabályozott módozat jelentőségére. A funkciók az ellátott 

feladat szerint alapvetően közvetlenek vagy közvetettek lehetnek. Veress 

közgazdasági nézőpontból az alábbi táblázatban megjelenített funkciókat említi 

[Veress József 2002]. 

3. táblázat: A csődszabályozás közvetlen és közvetett funkciói 

K 

Ö 

Z 

V 

E 

T 

L 

E 

N 

a rendelkezésre álló eszközöket, erőforrásokat a hatékonyabb 

felhasználás irányába kell terelnie 

kalkulálható védelmet kell nyújtani a hitelezőknek, vagyis biztosítania 

kell a folyamatos hitelezési készséget és az adósságok behajthatóságát 

rendezett módot kell biztosítani a csődhelyzetbe került, rosszul 

működő, felszámolásérett vállalatok számára tevékenységük 

beszüntetésére, piacról történő kivonulásukra 

K 

Ö 

Z 

V 

E 

T 

E 

T 

T 

a szabályozásnak jogbiztonságot kell nyújtania valamennyi aktor 

számára 

erőteljes teljesítményorientációra, teljesítménykényszerre kell szorítani 

a business valamennyi szereplőjét 

hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a vállalatok mélyreható, piacgazdaság 

szellemének egyértelműen megfelelő folyamatos átalakulása, illetve a 

kívánatos szint fenntartása realitás legyen. 

Forrás: Veress József [2002] alapján saját szerkesztés 

A szakirodalom többnyire egységes álláspontot képvisel a közvetlen funkciók 

tekintetében. Fazekas és Mátyás a csődszabályozás alábbi hármas funkcióját emeli 

ki, amely egybevág a fentebb leírtakkal, a szerzőpáros írásában azonban nem tér ki a 

közvetett funkciók hangsúlyozására: [Fazekas Judit – Mátyás Imre 2005] 

- működésképtelen cégek kivezetése a gazdaságból, 

- felhalmozott eszközök hatékonyabb felhasználása, 

- a hitelezők védelme. 

Könnyen belátható, hogy a fizetésképtelenségi eljárások akkor működnek jól, ha a 

jog képes olyan módon szabályozni, – azaz olyan módon leképezni a gazdaságot – 

hogy az mind makroszinten, mind pedig mikroszinten (az egyes vállalatok szintjén) 
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az érintettek maximális összhasznát eredményezze. Miután egy fizetésképtelen 

vállalat megszűnése az érintettek körében többnyire negatív hasznot hoz, így 

célszerűbb a veszteségek minimalizálását célul tűzni. 

A szabályozott eljárások funkcióinak érvényesítése a jogi szabályozás 

segítségével történik tehát, amely azonban az egyes zárt gazdaságok szintjén 

vizsgálva, országonként eltérő. Az egyes országoknak csődhelyzetek szabályozása 

során figyelemmel kell lenni arra, hogy az érdekek különbözősége 

összeütközésekhez vezethet a funkciók kialakításakor. Míg makroszinten az ilyen 

érdekkonfliktus nehezen mérhető, addig vállalati szinten viszonylag könnyedén 

meghatározható. Vállalati szinten ugyanis az ilyen helyzetekben elsődlegesen az 

adós vállalat és a hitelezők érdekei kerülnek összeütközésbe. A jognak kell ezért 

valamiféle egyensúlyt teremteni a különböző érdekek érvényesülése között úgy, 

hogy eközben a funkció szerinti prioritások se sérüljenek. [Ráday Lóránt 1993] 

A hitelezők természetszerű célja, hogy kintlévő követelései minél nagyobb arányban 

kielégítést nyerjenek, míg az adós érdeke – ide értve a cég munkavállalóit is – a 

társaság működőképességének hosszú távra szóló helyreállítása, akár annak árán is, 

hogy a hitelezők követelésük egy részéről lemondanak.  

Az, hogy a fizetésképtelenségi eljárások fent ismertetett célrendszerén belül, az 

egyensúlyteremtés során mely gazdasági törekvések, illetőleg mely érdekek kerülnek 

előtérbe, a nemzeti szabályozás, illetve az adott országban uralkodó 

gazdaságpolitikai felfogás függvénye. Az egyes jogrendszerekben eltérő ezért a 

fizetésképtelenséggel összefüggő gazdasági folyamatokba való állami beavatkozás 

mértéke.  

Az erre vonatkozó állami döntések két szélső lehetősége, hogy a hatóságok csupán a 

jogi beavatkozásra szorítják szerepüket, illetve, hogy az állam akár tanácsadással, 

akár átszervezéssel vagy más módon támogatja a fizetésképtelen cégeket. [Dezsériné 

Major Mária 2002] A 4. táblázat – az egyes országok közötti szabályozási és 

célrendszeri különbözőségek példakénti bemutatása érdekében – néhány nyugat-

európai ország nemzeti csődszabályozásának főbb irányvonalait ismerteti az állami 

beavatkozás foka, valamint a védett érdekek tükrében. 
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4. táblázat: A nemzeti csődszabályozás főbb jellemzői egyes nyugat-európai 

országokban 

Ország 
Beavatkozás 

foka 
A védett 

érdekek 
A minősítés rövid magyarázata 

Ausztria XXX 
A cég túlélése és a 

hitelezők érdekei 

Kötelező preventív intézkedések, előzetes eljárás 

lehetősége. A reorganizációs intézkedések széles 

választéka. Felszámolás esetén a céget igyekeznek 

egyben értékesíteni. 

Hollandia XXX A cég túlélése 

Nincsenek preventív intézkedések. Több mint egy 

hitelező szükséges az eljárás megindításához. 

Számos csődegyezségi és átszervezetési lehetőség 

van. 

Nagy-

Britannia 
XX 

A cég túlélése és a 

hitelezők érdekei 

Preventív intézkedések léteznek. Az egyik cél a 

végrehajtók ösztönzése arra, hogy segítségért 

folyamodjanak. Csődegyezségi lehetőségek 

léteznek. A vezetők felmenthetők és személyesen 

felelősségre vonhatók. 

Németország X(X) 
1996-ig a hitelezők 

érdekei 1996 -tól a 

cég túlélése0 

Nincsenek preventív intézkedések, de reorganizáció 

lehetséges. A jogi keret 1996-ban változott. Addig a 

céget darabonkét, rövid határidőre adták el. Az új 

törvénykezés célja a céget egyben tartani, amíg csak 

lehet. 

Olaszország XX 
A cég túlélése és a 

hitelezők érdekei 

Nincsenek preventív intézkedések. A reorganizáció 

lehetséges, ha a bíróság a válságot átmenetinek ítéli. 

Ha nem, a vállalatot felszámolják. 

Forrás: Dezsériné Major Mária [2002] p. 54. 

A fenti táblázatban foglalt adatok is jól mintázzák, hogy az egyes országokban igen 

különféle lehet a szabályozás, sok esetben még az összehasonlításra alkalmas elemek 

is nehézkesen definiálhatók. Mindezeknek különös jelentősége van, hiszen a 

dolgozat témája az Európai Unió tagállamaiban az eljárási különbözőségek 

vizsgálatán alapul. 

A fenti funkciók érvényesülése és a jogszabályokkal szembeni gazdasági racionalitás 

követelményének okán szükségessé válik, hogy a szabályozás módja, illetve az 

állami beavatkozás formája a fizetésképtelenség fokával is összhangban legyen: a 

még megmenthető vállalat kerüljön valamilyen reorganizációs eljárás alá, a már 

teljesen életképtelen vállalat véglegesen szűnjön meg valamiféle likvidációs eljárás 

keretében.  

Mindez a csődszabályozás közvetlen és közvetett funkciói érvényesülésének az 

alapja, enélkül ugyanis makroszinten a gazdasági szereplők összhaszna nem lehet 

maximális. Fontos kiemelni, hogy a fentebb említett csődköltségek természetszerűen 

mind a reorganizációs, mind a felszámolási típusú eljárások körében felmerülnek. 
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2.5 A fizetési nehézségek mértéke szerinti célrendszer 

Az eddigiekben bemutatásra került a nemzeti jog által támogatott csődszabályozás 

szerepe. A továbbiakban a dolgozat eltekint a szabályozatlan csődkezelés 

lehetőségétől és kiindulási pontként a törvényileg szabályozott eljárásmódot kezeli. 

Gazdasági nézőpontból a fizetésképtelenség egy hosszabb negatív periódus 

eredménye, a vállalati válság kialakulási folyamatának végpontja. [Krytsek 1978] A 

vállalati válság a mélységének megfelelően a gazdálkodásban mind inkább 

kiütközik, ugyanakkor éppen folyamatjellegéből adódóan befolyásolható, kedvező 

esetben akár „orvosolható” is. A válság tehát nem mindig véglegesen 

visszafordíthatatlan, hanem inkább „veszély által determinált kihívás, amelyben 

benne van a túlélés lehetősége is”. [Veress József 2002 p. 90.]  

A témával foglalkozó másik hazai szakirodalom szerint [Horváth Győző 2003] a 

válság tulajdonképpen egy esemény vagy események láncolata által kiváltott 

szituáció, amely jelentősen – általában negatív irányban – befolyásolja a cég további 

tevékenységét, piaci lehetőségeit, profitkilátásait. Látható, hogy a definíciók 

mindegyike a krízist a kialakulás szempontjából közelíti meg, s az időbeliségre 

helyezi a hangsúlyt. 

Az időbeliség alapján a vállalati válság fázisokra tagolható. A vállalati válságok 

pénzügyi szempontú vizsgálatát végző hazai kutatók talán legjelentősebb, Katits – 

Krystek munkáiból kiindulva – a válságot négy szakaszra bontja [Katits Etelka 

2001]: imaginábilis krízis, fenyegető krízis, látens krízis, illetőleg a kifejlett 

krízis.  

A modell a kezdeti időszakban a normál üzletmenetből indul ki, melynek során a 

válság jeleinek fellépése nem reális, ugyanakkor lehetséges. A fenyegető krízis 

állapotában a vállalat működésében felfedezhető valamilyen belső okokból eredő, 

vagy a külső környezet által determinált zavar. A szerző álláspontja szerint a korai 

előrejelző rendszerrel
14

 történő észlelés azonban csak a látens krízis időszakában 

lehetséges, amikor a vállalat vezetése számára elérkezett a válsággal kapcsolatos 

                                                 
14

 Több matematikai modell foglalkozik a vállalati csődelőrejelzéssel, melyek arra épülnek, hogy a 

válságnak megelőző jelei vannak. Ezen modellek a vállalat múltbeli adatiból (mutatószámokból) 

kiindulva próbálnak következtetni a gazdasági értelemben vett csőd jövőbeni fennállására. Mindezek 

közül a legklasszikusabb talán a pénzügyi mutatószámokra épülő, 1988-ban megjelent ún. Altman féle 

„Z” modell [Altman 1988]. A hazai jelentősebb csődelőrejelző rendszerek kidolgozása Virág Miklós 

nevéhez köthető. 
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intézkedésekre vonatkozó döntés. Ebben a szakaszban a válság inkább csak a belső 

ügy, más érdekelt csoportok előtt még többnyire rejtve marad. Amennyiben a 

bevezetett intézkedések sikertelennek mutatkoznak, úgy a vállalat a kifejlett krízis 

állapotába jut, amikor a válság fennállása már a külső érintettek számára is 

érezhetővé válik. 

6. ábra: A vállalati válság kialakulása 

 

Forrás: Krytsek [1987] alapján saját szerkesztés 

A válság folyamatának végső pontja a fizetésképtelenség, mely „a sikertelen 

(elhibázott vagy elszalasztott) üzleti döntések pénzforgalmi vetülete”. [Ráday Lóránt 

1993 p. 649.] 

Mindezen fogalom meghatározások alapján rögzíthető, hogy a válság fokának 

megfelelően – az időben történő előrehaladás során – a pénzügyi nehézségek más-

más kezelési módot követelhetnek. A fő kérdés az kell legyen, hogy a válság 

visszafordítható-e. Amennyiben ugyanis ez lehetetlen, úgy a vállalatot a lehető 

legkisebb költséggel, az érintetteknek történő lehető legkisebb károkozással ki kell 

vezetni a piacról. A válságba került cégek egy része tehát valamiféle restrukturálással 

megmenthető, míg más részük likvidálható. Ezen kérdéskör tárgyalása mind a 

nemzetközi, mind a hazai szakirodalomban nagy súlyt kap. 

Haugen és Senbet szerzőpáros megfogalmazta [Haugen és Senbet 1978], miszerint 

az, hogy egy vállalat likvidálható-e, az csupán a vállalat likvidációs értéke és a 
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vállalat fennmaradáskori piaci értékének
15

 viszonyától függ. Megállapításukat 

függetlenítették az idegen forrás bevonásának mértékétől, melyből következik, hogy 

a likvidáció bekövetkezése független a vállalati adósság nagyságától. 

Katits szintén rögzíti [Katits Etelka 2002 p. 57.], hogy egy ideális világban „a 

vállalat fennmarad akkor, ha a továbblétezés értéke meghaladja a legjobb 

likvidációs stratégia értékét. Más esetben felszámolható”.  

Deliné álláspontja szerint [Deliné Pálinkó Éva 2005 p. 68], amikor a vállalati 

tőkeköltség tartósan meghaladja az eszközök működéséből származó hozamot, 

bekövetkezik az az állapot, mikor a vállalati adósság értéke nagyobb a vállalat 

értékénél. Ezt az állapotot a pénzügyi nehézségek végső, III. fokozatának tekinti, s a 

helyzetre adott válaszként ehhez köti a felszámolás (likvidáció) jogintézményét. Ő is 

megfogalmazza továbbá, hogy a vállalat akkor kerül felszámolási eljárás alá, ha „a 

vállalat vagyonának azonnali értékesítéséből befolyó pénzáram, a vállalat 

likvidációs értéke meghaladja a vállalat továbbműködéséből származó pénzáram 

jelenértékét, azaz a vállalat piaci értékét”. 

A fennmaradás versus megszűnés kérdéskörére adott fenti válaszok mindegyike a 

vállalat piaci értékének (VM) (vagyis a jövőbeni továbbműködésből eredő pénzáram 

jelenértékének) és likvidációs értékének (VL) (vagyis a vállalat vagyonelemeinek 

azonnali értékesítéséből származó pénzáram) egymáshoz való viszonyát vizsgálja. A 

vállalat megszüntetésére irányuló eljárás megnyitása akkor lehet ésszerű, ha az ily 

módon kifejeződő vállalatérték a továbbműködés esetén jósolható vállalatértéket 

meghaladja. Ezzel megfogalmazható a hatékony csőd gazdasági kritériuma, mely a 

      

képlettel határozható meg [Deliné Pálinkó Éva 2002]. Ez a hatékony piacon működő 

„alap-elmélet” nem foglalkozik a fizetésképtelenség kezelésére irányuló eljárás 

megindítására jogosultak esetleges információs aszimmetriáival, a „megbízó-

                                                 
15

 A vállalat fennmaradáskori piaci értékének fogalma általános a szakirodalomban. Ezt általában 

folyamatos működést feltételező értéknek nevezik, amely nem az egyes eszközök nettó értékének 

összegét veszi figyelembe, hanem a vállalatot a működő eszközök összességekét fogja fel. A 

szakirodalom a felszámolási, azaz a likvidációs értéket a folymatos működést feltételező érték 

ellentéteként kezeli. „A felszámolási érték azt a nettó összeget jelenti, amely akkor realizálható, ha az 

üzleti tevékenység megszűnt, és az eszközöket apránként kiárusítják.” [Pratt 1992] 
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ügynök” problémával vagy az esetleges tranzakciós költségekkel. Miközben a 

modell feltételezi, hogy a hitelezők és a tulajdonosok azonos módon ítélik meg a 

vállalat helyzetét, illetve, hogy a nevezett döntés a tőkeszerkezettől független, a 

következőket jelenti ki. 

      fennállása esetén a vállalat tovább működik  

      fennállása esetén a vállalat felszámolásra kerül 

A modell információs aszimmetria feloldásán alapuló változatát mind Katits, mind 

pedig Deliné ismerteti. Ezen modellek a hitelezők és a tulajdonosok között fennálló 

vélemény-eltérés vagy egyetértés szerint továbbra is „a felszámolás” vagy „a nincs 

felszámolás” esetét vizsgálják. Mindebből látható, hogy a megállapítás egy adott 

időpillanatra vonatkozik. A „nincs felszámolás” ténye azonban természetesen nem 

jelentheti egyértelműen azt, hogy „nincs pénzügyi nehézség”. Az ismertetett 

elméleteknek nem képezi vizsgálati tárgyát, hogy egyes esetekben a    

   állapothoz szükségképpen reorganizációs lépések kapcsolódnak a       

állapot elkerülése érdekében. 

Haugen és Senbet a kijelentését abban a relációban fogalmazza meg, hogy szükség 

van-e szabályozott csődeljárásra. Katits és Deliné viszont e körben a csődnyitás
16

 

optimális kritériumát (vagyis a gazdasági értelemben vett csőd megfelelő 

definiálását) taglalja. Az, hogy a gazdasági értelemben vett csőd bekövetkezését 

követően – adott feltételek mellett – milyen jogi eljárás indul (reorganizációs vagy 

likvidációs), az nem képezi a vizsgálatuk tárgyát. Deliné a pénzügyi nehézségek II. 

fokozatának feloldásaként csődelkerülő eljárásról beszél,
17

 annak szabályozott vagy 

szabályozatlan volta közti esetleges pénzügyi jellegű különbségek fennállását 

azonban nem fejti ki részletesen.  

Egyikük sem jelenti ki azonban, hogy a szabályozott eljárásnak is több útja 

lehetséges, amely utak közötti választásra – bizonyos feltételek fennállása esetén 

– szintén igazak a likvidációs és piaci érték nyomán kifejtett összefüggések. 

Egyik szerző sem rögzíti továbbá, hogy elképzelhetetlen a likvidációs eljárás 

                                                 
16

 Csődnyitáson a felszámolási eljárás kezdő időpontját értik. 
17

 A Pénzügyi Ellenőrzés c. folyóiratban megjelent munkájának 69. oldalán szereplő ábrában a csak a 

csődelkerülő eljárás (szabályozatlan reorganizáció) és gazdasági csőd esetében a felszámolási eljárás 

szerepel megoldási alternatívaként, a csődeljárás, mint szabályozott reorganizációs eljárás, az nem. 
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szabályozottság nélküli végigvitele, amelynek hiánya egyértelműen gazdasági-jogi 

anarchiához vezetne. (Könnyen belátható, hogy a piacgazdaságban elképzelhetetlen, 

hogy az adósságállományál kisebb vagyont mindenféle szabályozatlan rend nélkül 

osszák szét a hitelezők között.) 

Ráday [Ráday Lóránt 1993] a fizetésképtelenséget nem a vállalat likvidációs és piaci 

értékének viszonyából vezeti le, hanem számviteli kategóriákból. A gazdasági 

értelemben vett csődállapot beálltát (vagyis azt az időpontot, amikor a 

megszüntetésre irányuló eljárásnak meg kellene indulnia) a pénzügyi egyensúly 

fogalmához köti. Meglátása szerint a döntő szempont a kötelezettségek (passzívák) 

nagyságának teljes vagyonhoz (aktívák) viszonyított aránya. 

     í á         é         é  

   í á 
      

Amikor az (elnevezéssel a szerző által el nem látott) Fk mutató értéke meghaladja az 

1 értékét, akkor beáll a visszafordíthatatlan fizetésképtelenség állapota. Ráday 

elméletében a fizetésképtelenség bekövetkezésében nagy jelentőséggel bír az idegen 

források aránya a finanszírozásban.  

A mutató értéke kapcsán nemcsak a megszüntetési, hanem a reorganizációs típusú 

eljárás megindításának feltételeitől is szól. Abból indul ki, hogy a mutató a 

következő tartományban mozog: 

  

 
        ,  melyből 

  : saját tőke 

   az összes aktívák. 

A tartományban az alsó határ fennállását az indokolja, hogy a gazdálkodó 

szervezeteknek mindig van egy minimális kötelezettsége a tulajdonosokkal szemben. 

Az Fk mutató 1-hez közeli értéke jelenti a reorganizációs eljárásról való döntési 

szférát. Az eddig bemutatott elméletekkel szemben Ráday Lóránt tehát nemcsak a 

megszüntetésre irányuló, hanem a reorganizációra irányuló eljárás feltételeiről is 

beszél. 
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A csődnyitás gazdaságilag optimális kritériuma többnyire nem esik egybe a jogi 

kritériumokkal. A jog ugyanis természetéből adódóan a likviditás és az 

eladósodottság leegyszerűsített formái mentén fogalmazza meg az eljárás 

megnyitásának feltételeit, nem pedig konkrét számadatok alapján. (Példaként 

említhető, hogy Magyarországon a csődjog által meghatározott fizetésképtelenség 

beálltához elegendő, ha az adós – bármekkora összegű – jogerős bírósági 

határozatban megállapított tartozását teljesítési határidőn belül nem egyenlítette ki.)  

Ebből következően kijelenthető, hogy a jog nem képes pontosan leírni az egyes 

közgazdasági kategóriákat, így az eljárások megnyitása gazdasági értelemben nem 

hatékony. A jogi fizetésképtelenség fogalma tehát sokkal tágabb lehet, felölelheti 

akár a gazdasági szempontú visszafordítható és visszafordíthatatlan válság 

stádiumát is. Ha a jogi fizetésképtelenség meghatározása likviditás alapon történik, 

akkor annak fennállása ott kezdődik, ahol az adott vállalatnak lejárt tartozása van.  

7. ábra: Jogi és a gazdasági fizetésképtelenség viszonya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Attól tehát, hogy jogi értelemben vett fizetésképtelenség fennáll, nem feltétlenül 

következik be gazdasági nehézség. Ebből következőleg a jogi értelemben vett 

fizetésképtelenség – az imént bemutatott elméletek kiterjesztésével – épp úgy 

eshet a      , ahogy a       állapotára. A csődszabályozás – a már ismertetett 

funkciói alapján – kettős szerep betöltésére hivatott: a még megmenthető gazdálkodó 

szervezetek esetében a reorganizációra kell, hogy helyezze a hangsúlyt, míg a már 

meg nem menthető vállalatok esetében a piacról minél kisebb károkkal történő 

kivezetésre. Ezt figyelembe véve, ha a jogi eljárás megindításának feltételei 

jogi értelemben vett fizetésképtelenség 

súlyos látens  visszafordíthatatlan 

vagy kifejlett krízis krízis 

(visszafordítható)  

lejárt tartozás van 

gazdasági fizetésképtelenség 
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fennállnak, – a válság-stádium felfogást bekapcsolva – logikailag kijelenthető, hogy 

a  

      

relációban a cég még a visszafordítható válság stádiumában áll, s 

reorganizációra irányuló jogi eljárásra van szükség, 

míg a 

      

relációban a gazdálkodó szervezet a visszafordíthatatlan váláság stádiumában 

van, s megszüntetésre irányuló eljárásra van szükség. 

Ezen feltételrendszer mellett biztosítható a hitelezői igények mind nagyobb fokú 

kielégítése.  

Miután a piaci érték meghatározása mindvégig a jövőbeni továbbműködésből eredő 

pénzáram jelenértékével történt
18

, felvetődik egy fontos probléma: sem a bemutatott 

szakirodalmi elméletek, sem az elmélet saját kiterjesztése nem foglalkozik a VM  

értékét jelentősen befolyásoló tényező, a diszkontráta témájával. Egy adott értékből 

kiindulva csak önmagában a diszkontráta emelése képes lehet akár a       reláció 

megfordítására, így könnyen belátható meghatározó jelentősége. 

A fizetésképtelenséggel nem fenyegető helyzet esetén a jövőbeni pénzáram 

jelenértéke tekintetében 1+r értékének meghatározásához jól használható az átlagos 

tőkeköltség. [Pratt 1992] Jelen esetben azonban a diszkontráta mértékében 

tükröződnie kell annak, hogy a saját elmélet a jogi fizetésképtelenség fennálltát 

feltételezi, s emellett keresi a megfelelő (reorganizációs vagy felszámolási típusú) 

eljárást. A    értékének kifejezőbbé tétele érdekében érdemes ezért az 1+r értékét 

valamiféle kockázati prémiummal megnövelni.  

A kockázati prémium nagyságának meghatározása – a jogi értelemben vett 

fizetésképtelenségre tekintettel – a jövőbeli túlélési esélyek mentén képzelhető el. 

Ebben az esetben a rendelkezésre álló, forgalomképes vagyon
19

 és a hitelezői 

igények egymáshoz való viszonya az alapvető fontosságú tényező. Könnyen 

belátható, hogy minél nagyobb az  

                                                 
18

    
  

   
 

  

   
 

  

   
  ; ahol C az adott évi pénzáramlás, r pedig a kamatláb. 

19
 Mely vagyont meglátásom szerint nem könyv szerinti értéken, hanem piaci értéken kell tekinteni. 
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ráta értéke, annál nagyobb a kockázat, a pontos kifejezőképesség érdekében annál 

nagyobbnak kell lennie a jelenérték számítás során a nevezőnek. A diszkonttényező 

 

      
 -ra történő módosítása azonban sok esetben torz eredményt hozna, hiszen    

értéke még kedvezőbb esetben is többnyire közelít az 1-hez, mely a korábban 

alkalmazott 1+r értékét jelentősen eltérítené. (Belátható, hogy ha    mutató értéke 

alacsony, akkor pedig nincs is szükség a diszkontráta kockázati prémiummal való 

növelésére.) A jogi értelemben vett fizetésképtelenség helyzetét jellemző 

diszkontráta meghatározásához tehát nem nyújt jó megoldást az   -val való növelés. 

A másik oldalról történő megközelítést is érdemes megvizsgálni, hátha kifejezőbb 

eredményt adhat. Minél nagyobb az 

   
      

                      
 

ráta értéke, a kockázati prémiumnak annál kisebbnek kell lennie. A diszkonttényező 

 

             
 -re történő módosítása némileg pontosabb körülírással szolgál. 

Szélsőségesen alacsony, 0 vagyon mellett legfeljebb 1 lehet a kockázati prémium, 

ami ebben a helyzetben viszonylag reálisnak tekinthető. Ha a vagyon egyenlő az 

összes hitelezői igénnyel, akkor a kockázati prémium eltűnik, ami egyes 

helyzetekben szintén elfogadható eredményt jelent. A probléma jelen esetben ott 

mutatkozik, hogy, amennyiben a vagyon mértéke meghaladja a hitelezői igényeket, 

„negatív kockázati prémium” alakul ki, ami a jelenérték számítás esetében csak 

akkor értelmezhető, ha a „negatív kockázati prémium” abszolút értéken nem lehet 

nagyobb a kamatláb (r) értékénél.  

Mindezek alapján meghatározható egy olyan sáv, amelyben a 
 

             
 

diszkonttényező megfelelően működik a vállalat piaci értékének meghatározása 

során, amely  

         . 
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A dolgozat a további részeiben feltételként rögzíti azt, hogy a jogi értelemben vett 

csődnyitási kritérium bekövetkezése okán valamelyik eljárás (vagy reorganizációs 

típusú, vagy felszámolási típusú) megindul, s ex post azt vizsgálja, hogy gazdasági 

értelemben véve a megfelelő eljárás indult-e. A jogi procedúra megindulása ugyanis 

értelemszerűen nem zárja ki azt, hogy gazdasági szempontból az eljárás a piaci 

szereplők hatékonyságát biztosító mederben (vagy a reorganizáció, azaz a 

fennmaradás, vagy a likvidáció, azaz a megszűnés célzatával) folyjék. A célfüggvény 

minden esetben a hitelezők minél nagyobb fokú kielégítése, vagyis az adósság minél 

nagyobb fokú törlesztése. 

2.5.1 Reorganizációs típusú eljárások 

A reorganizációs típusú eljárások kérdéskörében összefoglalva a következők 

rögzíthetők. Amíg a válság még visszafordítható stádiumban van, feltétlenül 

szükségessé válik az olyan jellegű beavatkozás, amely a túlélést célozza meg. 

Mindez történhet a jog által szabályozatlan, s szabályozott formában is. Amíg a 

válság alacsony szinten van, s külvilág felé nem ütközik ki, addig a hatékony kezelés 

érdekében célszerű azt „belügynek” tekinteni. Az ilyen alacsony szintű válságos 

helyzetekbe jogilag nem célszerű beavatkozni.  

Az elmélyült, de még visszafordítható válság kezelésére a jog által szabályozott 

reorganizációs eljárások hivatottak.  

A továbbiakban a dolgozat kizárólag a szabályozott reorganizációs eljárásokkal 

foglalkozik, s – az uralkodó jogi szakirodalmat alapul véve – reorganizációs típusú 

eljárás alatt azon eljárások értendők, melynek célja a hitelezőkkel történő 

megegyezésen és az esetleges újjászervezésen keresztül az adós vállalat túlélése. 

2.5.2 Felszámolási típusú eljárások 

A vállalati válság – kialakulásának nézőpontja szerint – egyfajta lépcsőzetes 

folyamatként értelmezhető, amelynek során a működési nehézségek – beavatkozás 

nélkül – az idő előrehaladtával egyre fokozódnak. Mindebből következően a vállalati 

válságnak is létezik egy olyan elméleti szintje, azaz végső foka, amikor az már 
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visszafordíthatatlannak tekinthető, s ennek eredményeképpen a gazdálkodó szervezet 

fizetésképtelenné válik. 

Míg a reorganizáció jogilag szabályozott és szabályozatlan módon is elképzelhető, 

addig a visszafordíthatatlan válság stádiumában lévő vállalat piacról történő 

kivezetése csak jog által szabályozott módon képzelhető el.  

Az egyes országok jogi szabályozása is többnyire a pénzhiány (likviditáshiány) és az 

eladósodottság mentén határozza meg a fizetésképtelenség fogalmát, mint a 

fizetésképtelenségi eljárás megindítására okot adó körülményt. A fizetésképtelenség 

fennálltának likviditási alapú vizsgálata arra terjed ki, hogy az adós gazdálkodó 

szervezet megfizette-e lejárt tartozását. A fizetésképtelenség eladósodottsági vagy 

vagyon alapon történő megállapítására abban az esetben kerül sor, ha az adós 

rendelkezésre álló vagyona nem elegendő a hitelezői igények kielégítésére. [Csőke 

Andrea 2008] Ezen meghatározások azonban a jogszabályok természetéből fakadóan 

minden esetben tágan értelmezettek, s konkrét pénzügyi számmérték nélküliek.  

A továbbiakban a felszámolási (vagy likvidációs) típusú eljárások körébe azon 

eljárásokat sorolom, melynek során az adós vagyonelemeinek egyben vagy 

külön-külön történő értékesítésével a hitelezői követelések részben vagy 

egészben kielégíthetők, ideértve a likvidációs célzattal induló, de végül 

valamiféle egyezséggel végződő eljárásokat is. 

2.5.3 Fogalmi elhatárolások 

A csőd voltaképpen a válság folyamatának egy végpontja. A vállalati válság nem 

jelent feltétlenül csődöt, ugyanakkor a csőd mindenképpen egy nehéz, válságos 

időszakra utal. Dezsériné az általa végzett kutatási összefoglalóban [Dezsériné Major 

Mária 2000 p. 5.] a következőket rögzíti: „…a csőd fogalmának értelmezése Nyugat-

Európában nem egységes, nincs nemzetközileg elfogadott definíciója. Egyes 

országokban a terminológiát a vállalat fizetésképtelenségének deklarálására 

használják (pl.: Franciaország), másokban a vállalat felszámolását jelenti (pl.: 

Ausztria, Németország)”. 
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A hatályos magyar jogban használt „csőd” elnevezés sem felel meg a nemzetközi 

gyakorlatnak. Amit Magyarországon csődeljárásnak neveznek (vagyis a 

reorganizációs eljárás), az a világ számos országában a felszámolási eljárást jelenti.  

1986-ban, a gazdasági és társadalmi átalakulás kezdetén, a fizetésképtelenség 

fogalmának újbóli értelmezésekor alapvetően politikai okokból nem kerülhetett sor a 

negatív kicsengésű „csőd” kifejezés használatára, ezért azt az 1986. évi 11. 

törvényerejű rendelet megalkotásakor felszámolásnak nevezték. 

Mindebből következően fontos megkülönböztetni a gazdasági értelemben vett csődöt 

a jogi értelemben vett csődtől. Gazdasági értelemben ugyanis a csőd nem jelent mást, 

mint nehéz pénzügyi helyzetet, illetőleg fizetésképtelenséget. A csődnyitás időpontja 

pedig egyet jelent a felszámolási eljárás megindításának időpontjával. 

Jogi szempontú értelmezés során viszont kizárólag csak akkor jelenthető ki a csőd 

ténye, ha az erre irányuló eljárás megkezdődött. A többször módosított 1991. évi 51. 

törvény megfogalmazása szerint a csődeljárás olyan eljárás, amelynek során az adós 

– a csődegyezség megkötése érdekében – fizetési haladékot kezdeményez, illetve 

csődegyezség megkötésére tesz kísérletet. Tehát míg Magyarországon a csődeljárás a 

reorganizációs típusú eljárást jelenti, addig a világ más országaiban ez a felszámolási 

típusú eljárások megfelelője. 

Gazdaságilag pedig aki a visszafordíthatatlan válság stádiumában áll, az csődben 

van, vagy más elnevezéssel fizetésképtelen. Ugyanakkor jogi nézőpontból mind a 

reorganizációs, mind a felszámolási típusú eljárások fizetésképtelenségi eljárások. 

2.5.4 Levezethető és alkalmazandó feltételezések 

A dolgozat további fejezetei azt vizsgálják, hogy az egy cégen, vagy cégcsoporton 

belüli, országhatáron átnyúló gazdasági egységek esetében fennálló jogi értelmű 

fizetésképtelenség a gazdaságilag indokolt eljárási formában indul-e. 

A vizsgálat során a dolgozat következő részeiben az alábbi feltételezések 

alkalmazandóak. 

- Ha a vállalat csődhelyzetbe kerül, megindul a jogi (törvény által szabályozott) 

eljárás, az a kérdés csupán, hogy reorganizációs vagy likvidációs típusú 
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- a gazdaságilag megfelelő eljárás megindulása a hitelezői igények (vállalattal 

szembeni követelések) minél nagyobb fokú kielégítését biztosítja. 

- A reorganizációs típusú és likvidációs típusú eljárások egymáshoz való 

viszonyának vizsgálatakor a tranzakciós költségek és a csődköltségek 

figyelmen kívül hagyhatók, hiszen közel azonos mértékűek. 

- Az, hogy a gazdasági racionalitás mentén mely eljárásnak kellene indulnia, 

azt a vállalat (eszközei összességének) likvidációs értékének és a vállalat 

piaci értékének egymáshoz való viszonya határozza meg. 

- A megindult reorganizációs eljárás akkor sikertelen, ha a vállalatot gazdasági 

szempontból nem sikerül megmenteni, a hitelezői stratégiai játszmák okozta 

sikertelenség figyelmen kívül hagyható. 

- Az adósok és hitelezők között információs aszimmetria nem áll fenn, mind az 

adósok, mind a hitelezők ismerik a reorganizációs és likvidációs eljárások 

adott országbeli szabályozását és az abból adódó gyakorlati tapasztalatokat. 
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3 A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK 

KAPCSOLÓDÁSA 

3.1 A vizsgálat tárgya 

Az előzőekben leírtak szerint a fizetésképtelen helyzetek kezelésével összefüggő 

eljárások alapvetően reorganizációs vagy likvidációs típusúak lehetnek. Az előbbi 

célja, hogy az adós a hitelezőivel való megegyezés segítségével a működését 

újjászervezve talpon maradhasson, míg az utóbbi alapvetően a vagyon értékesítésén, 

illetve a követelések behajtásán keresztül a befolyó vagyon hitelezők közötti 

szétosztásával jár. 

Az egyes eljárási típusok konkrét megjelenési formája – az adott országban uralkodó 

gazdaságpolitikai célrendszer és beavatkozási szint szerint – rendkívül sokféle képet 

mutathat. A legkülönfélébbek lehetnek továbbá az eljárások közötti átjárhatósági 

viszonyok, egyszóval az eljárások kapcsolódási módjai. A következőkben néhány 

európai uniós tagállam fizetésképtelenségi eljárási rendszere kerül bemutatásra oly 

módon, hogy a vizsgálat a reorganizációs és a likvidációs típusú eljárások fajtáinak 

és kapcsolódási módjaik átvilágítása mentén történik, melynek során az alábbi 

kérdések megválaszolására teszek kísérletet. 

- Mely eljárások reorganizációs, s melyek likvidációs célzatúak? 

- Ki és milyen feltételek fennállása esetén jogosult/köteles az eljárások 

megindítására? 

- A reorganizáció, illetve az arról való döntés előfeltétele-e a felszámolásnak? 

- A reorganizáció sikertelensége automatikusan felszámoláshoz vezet-e? 

Miután sok ország fizetésképtelenségi eljárásai között nemcsak gazdasági 

társaságokat érintő eljárások találhatóak, szükségessé válik annak rögzítése, hogy a 

következőkben a gazdasági társaságok ellen folyó, bíróság
20

 által elrendelt és 

felügyelt eljárások kerülnek bemutatásra. 

                                                 
20

 Ide értve azt az esetet is, ha az adott tagállamban a fizetésképtelenségi eljárások lefolytatásával, 

illetve felügyeletével valamely közigazgatási vagy igazságügyi hatóság foglalkozik. 
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A kutatás során a statisztikai értelemben vett sokaságnak az Európai Unió összes 

tagállama tekinthető. Jelen adatfelvétel a részleges adatgyűjtés módszerén alapul, az 

Európai Unió néhány tagállamának csődszabályozását vizsgálja a fent meghatározott 

szempontok alapján. A csődszabályozásra irányuló vizsgálat jellegének 

legmegfelelőbb módszere a reprezentatív kutatásoknál használt ún. nem 

véletlenszerű kiválasztási eljárás, s ezen belül a koncentrált kiválasztási mód
21

. 

Az összevehetőség és ez alapján a kategorizálhatóság követelményeinek szem előtt 

tartásával olyan országok kiválasztására került sor, melyek jogi szabályozása a 

kontinentális jogrendszerbe és a germanista jogkörbe tartozik. A kiválasztásnál ezen 

belül szerepet játszott még egyfelől az egymáshoz való területi elhelyezkedés 

közelsége, másfelől a közös történelmi múlt. 

A kutatás mindezek alapján a következő hat európai uniós tagállam 

csődszabályozására terjed ki: Németország, Ausztria, Olaszország, Szlovákia, 

Románia, Magyarország 

8. ábra: A vizsgált tagállamok 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A nemzeti szabályok összehasonlíthatóságát nehezíti, hogy a fizetésképtelenségi 

eljárásoknak nincs nemzetközileg elfogadott, egységes definíciója. Problémát okoz 

továbbá a fentebb ismertetettek szerint, hogy míg Magyarországon a csődeljárás 

                                                 
21

 A statisztikai elnevezések használata a „Statisztikai módszerek a gazdasági elemzésben” c. írás 

[Kerékgyártó Györgyné – Mundruczó György 1999.] alapján történt. 
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alapvetően reorganizációs típusú eljárás, addig más országokban ezen terminológia a 

felszámolási típusú eljárások kifejezésére szolgál. 

Csőd meghatározását az európai országok nemzeti fizetésképtelenségi szabályozását 

bemutató ezen részben a nemzetközi elnevezéseknek megfelelően használom, 

vagyis a csőd alatt a likvidációs célú eljárást értem. A csődszabályozás ugyanakkor 

szinonim a „fizetésképtelenség szabályozása” kifejezéssel. 

3.2 Néhány EU tagállam csődszabályozásának összehasonlító 

vizsgálata 

A következőkben a megjelölt tagállamok jogszabályainak fentebb meghatározottak 

szerinti bemutatására kerül sor. 

3.2.1 Németország  

A német fizetésképtelenségi jog modern kori történelmének kezdete 1877-re, vagyis 

az új Csődkódex (Konkursordnung - KO) megalkotására tehető. Az első világháborút 

követően a bíróságok egy ún. megegyezési eljárást támogattak (Vergleichsordnung - 

VglO). Miután Németország a második világháborút követően két részre szakadt, 

kezdetben mindkét területen megmaradtak a korábbi jogszabályok. A keleti 

térségben, a szocialita tervgazdaság keretei között azonban nem igazán volt szükség 

fizetésképtelenség szabályozására. A „Konkursordnung”-ot és a 

„Vergleichsordnung”-ot egy kezdetleges kormányrendelet 

(Gesamtvollstreckungsverordnung – GesVVO) váltotta fel, amely a követelések 

közös, kollektív kikényszerítésének eszközét ajánlotta fel megoldásként. Az 

újraegyesítést követően, 1990-ben a korábbi kelet-német tartományokban – számos 

módosítással – voltaképpen ez a törvényszöveg maradt hatályban, de már egy új 

elnevezéssel (Gesamtvollstreckungsordnung – GesO.). 

Nyugat-Németországban a szétválás után a korábbi fizetésképtelenségi szabályok 

maradtak életben, bár 1978-ban egy prominens szakértőkből álló csoport átfogó 

reformlépések végrehajtását kezdeményezte. A csoport már 1985-ben, illetve 1986-

ban elkészítette a végelegesnek szánt javaslatait, azonban több nyilvános vitát és 

számos parlamenti egyeztetést követően végül csak 1994-ben született meg az új 

fizetésképtelenségi jogszabály (Insolvenzordnung –InsO), amely 1999. január 01. 
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napján lépett hatályba az ország egész területén, felváltva ezzel a korábbi keleti és 

nyugati tartományok fizetésképtelenségi jogszabályait. [Bork 2006] 

Az Insolvenzordnung szabályozása szerint a fizetésképtelenségi kereteljáráson belül 

két eljárás-szakasz különböztethető meg: egy reorganizációs célú, illetve egy 

likvidációs célú. A német fizetésképtelenségi jog jelenleg tehát egy fajta 

fizetésképtelenségi eljárást ismer, melynek kezdeményezésére mind az adós, mind 

pedig a hitelezők egyaránt jogosultak. Az eljárás abban az esetben indítható meg, ha 

az adós gazdálkodó szervezet nem képes az esedékes fizetési kötelezettségei 

teljesítésére, vagy a vagyona a fennálló kötelezettségeket nem fedezi.  

Az adósi kérelem azonban már a fenyegető fizetésképtelenség (drohende 

Zahlungsfähigkeit) beálltakor is benyújtható az illetékes bírósághoz. Ugyanakkor a 

német társasági jog kötelezést is tartalmaz az adós vezető tisztségviselői részére: 

amikor az adós társaság képviselői észlelik a fizetésképtelen helyzet bekövetkeztét, 

kötelesek – azonnal, de legkésőbb a fizetésképtelen helyzet beálltától számított 3 

héten belül – kérelmet terjeszteni az illetékes bíróság elé a fizetésképtelenségi eljárás 

megindítása iránt. A jogszabály ebben az esetben lehetőséget biztosít az adós 

vagyonkezelésére, amennyiben az eljárást megindító végzésben erről rendelkezés 

születik.  

Az eljárás azonban nemcsak önkéntesen, hanem a hitelezők által is megindítható, 

amennyiben az adós kötelezettségeinek nem képes eleget tenni (Zahlungsfähigkeit), 

vagy a kötelezettségei meghaladják a vagyonát (Überschuldung). A hitelezők általi 

kezdeményezés esetében akkor van mód az adósi rendelkezési jog megtartására, ha a 

hitelező a vagyonkezeléshez hozzájárult. [Seidl 2006] Mindkét esetben előfeltételnek 

tekinthető az eljárás elhúzódásának és a hitelezői érdekek csorbulásának elkerülése. 

A kérelmező személye okozta különbségként kell megjelölni, hogy az adós 

vagyonkezelését engedélyező eljárás esetében nem csődgondnok, hanem 

ügygondnok jár el. 

Sok más európai országhoz hasonlóan a hatóságok Németországban is elutasítják a 

kérelmet abban az esetben, ha az adós vagyona előreláthatóan a felszámolási eljárás 

lefolytatásával összefüggésben felmerült költségek fedezetére sem elegendő. [Smid 

2002] 
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Az eljárás megindulásával a vagyon feletti rendelkezési és kezelői hatáskört a 

vagyonfelügyelő veszi át. Az eljárás megindulását követően az illetékes bíróság 

összehívja a hitelezők gyűlését. Fontos a hitelezői gyűlés és a hitelezői választmány 

fogalmi elhatárolása. Ez utóbbi ugyanis a hitelezői gyűlés keretében választott, a 

hitelezői érdekek összességének képviseletére kinevezett testület. 

A szabályozás szerint a hitelezők gyűlésének komoly ráhatása van az eljárás 

lefolytatására, legjelentősebb jogosítványa az eljárás további irányának 

kérdésében való állásfoglalás. Minden esetben döntés születik tehát arról, hogy az 

eljárás az adós gazdálkodó szervezet felszámolásán keresztüli megszűnését vagy 

annak reorganizációján keresztüli életben maradását tűzze ki célul. [Koch 2008] A 

hitelezők gyűlése határozhat az adós vállalat továbbműködtetéséről, valamint a 

reorganizációs perspektíva előtérbe kerülése esetén megbízhatja a vagyonfelügyelőt 

egy reorganizációs terv kidolgozásával.  

A terv egy bemutató és egy átalakítási részből áll, melyet az esetleges jogellenes 

vagy megvalósíthatóság tekintetében kilátástalan részek kiszűrése érdekében a 

bíróság előzetesen megvizsgál. Az érintettek állásfoglalását követően a hitelezők 

döntenek az elfogadásáról. Az ún. „fenntartás nélküli” hitelezői jóváhagyást 

követően, a terv bíróság általi jogerős elfogadásával a fizetésképtelenségi eljárás 

megszüntetéséről is határozat születik. [Fónagy Sándor 2006] 

Amennyiben reorganizációs terv nem került előterjesztésre, vagy a döntésre 

jogosultak annak elutasításáról határoztak, akkor az adós gazdálkodó szervezet 

vagyona felett a fizetésképtelenségi szakértő likvidációt hajt végre, s megkezdődik a 

csődtömegbe tartozó vagyonelemek értékesítése. A bevétel a vagyonfelosztási terv 

alapján a hitelezői követelések arányában kerül felosztásra. [Bork 2006] A záró 

vagyonfelosztás végrehajtását követően a fizetésképtelenségi eljárás megszűnik. 

3.2.2  Ausztria 

Ausztriában a ’70-es évek válságát követően hozzáláttak a csődjog 

megreformálásához, amely reorganizációs törekvéseket előtérbe helyező reform-

folyamat ma is tart. A fizetésképtelenséggel összefüggő jogszabályok alapvetően a 

csődtörvényben (Konkursordnung, KO) és a reorganizációs (vagy egyezségi) 

törvényben (Ausgleichsordnung, AO) kerültek lefektetésre. [Konency 2008] 
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Lényegében tehát két fizetésképtelenségi eljárás létezik: az egyezségi- és a 

csődeljárás. 

Az egyezségi eljárás megindításának az adós fenyegető (előre látható) 

fizetésképtelensége, fizetésképtelensége, illetőleg eladósodottsága esetén van helye. 

A fizetésképtelenség és az eladósodottság jogszabályi definíciója azonban – csakúgy 

mint a lentebb bemutatott csődeljárásnál – elnagyolt. Az eljárás alapvető célja az 

adós vállalat – elsősorban a tartozások elengedésén keresztül történő – 

újjászervezése. A lefolytatására irányuló, elfogadható egyezségi javaslatot is 

tartalmazó kérelem benyújtására kizárólag maga az adós gazdálkodó szervezet 

jogosult. A kérelemhez az egyezségi javaslaton túl számos iratot: vagyonleltárt, a 

hitelezők jegyzékét, a követelésekről készült kimutatást valamint az elmúlt három év 

pénzügyi beszámolóit is csatolni kell. 

Az egyezségi eljárás ideje alatt az adós nem veszti el teljes rendelkezési 

jogosultságát a vagyon felett, ugyanakkor a rendelkezési jog korlátozódik azáltal, 

hogy egyes jogügyletekhez és cselekményekhez az egyezségi gondnok hozzájárulása 

szükségeltetik. 

A szabály szerint az eljárás megindulásától számított 90 napon belül tartott 

értekezleten az adós gazdálkodó szervezetnek kötelezettséget kell vállalnia a 

jogszabály szerint előírt minimum 40%-os arányú hitelezői kielégítés 2 éven belül 

történő teljesítésére. [Jergitsch 2006] 

A csődeljárás az előbbiekben ismertetett egyezségi eljárással szemben alapvetően 

likvidációs típusú eljárás, ugyanakkor mivel az osztrák fizetésképtelenségi 

jogszabályok a reorganizációs törekvéseket helyezik előtérbe, a likvidációs eljárás is 

magán hordozza a reorganizációs jegyeket. [Jergitsch 2006] 

A csődeljárás kezdeményezésére az adós és a hitelezők egyaránt jogosultak, 

amennyiben igazolják, hogy az adós fizetőképtelen vagy eladósodott. Fontos 

hangsúlyozni, hogy Ausztriában kizárólag abban az esetben indul meg az eljárás, ha 

a csődvagyon legalább az eljárás költségeinek fedezetére elegendő. 

Miután a reorganizációs célrendszer alapján kerülni kell a még életképes 

gazdálkodók likvidálását, a csődeljárás ideje alatt lehetőség van a kényszeregyezségi 

eljárás (Zwangausgleichsverfahren) keretében történő újjászervezésre, amennyiben a 

kijelölt egyezségi gyűlésen jelenlévő hitelezők többsége ezt jóváhagyja és ha ezen 
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jóváhagyó hitelezők követelése összegszerűen eléri az összes követelés ¾-ét. Ebben 

az esetben az adós vállalja, hogy – az elsőbbségi hitelezők
22

 teljes kielégítése mellett 

– tartozásának legalább 20%-át 2 éven belül kiegyenlíti. Ha a hitelezői igények 

részbeni kielégítésére vállalt határidő a 2 évet meghaladja, a kielégítési hányadnak el 

kell érnie a 30%-ot. [Konency 2008] A kényszeregyezség bírósági jóváhagyását, 

illetve a teljesítést követően a csőd hatálya alatt álló adós mentesül a kielégítési 

hányad feletti tartozások alól. 

A csődeljárás lefolytatása esetén a csődgondnok gondoskodik a kintlévőségek 

behajtásáról, s szabadpiacon értékesíti az adós tulajdonában álló vagyontárgyakat. A 

csődeljárás befejezésének akkor van helye, ha a bíróság részére becsatolásra került a 

végső vagyonfelosztás teljesítéséről szóló igazolás. A csődhitelezők ezzel egyenlő 

arányú kielégítéshez jutnak. Látható, hogy a reorganizációs típusú eljárás nem 

előfeltétele a likvidációs eljárásnak, a likvidációs eljárás a reorganizáció 

sikertelensége esetén nem indul meg automatikusan. 

Az osztrák csődjog ugyanakkor nem engedi a vagyontalan cégek eljárás alá vonását. 

3.2.3 Olaszország 

Olaszország Csődtörvénye 1942 óta van hatályban (RDL 16 March 1942/267). A 

fizetésképtelenségi eljárások témáját érintő legutolsó jelentős módosítást 2006-ban 

hajtották végre, mely jelentős változásokat hozott a fizetésképtelenségi eljárások 

területén. Ekkor került ki a szabályozásból az ellenőrzött igazgatás intézménye 

(l’amministrazione controllata), amely az átmeneti pénzügyi nehézségekkel küzdő 

vállalatot segítette azzal, hogy a tevékenység – adós irányítása alatt történő – 

továbbfolytatása mellett lehetőséget nyújtott a tartozások átütemezésére. 

A hitelezőkkel létrejött egyezség (concordato preventio) egy reorganizációt szolgáló 

eljárás, amely megindítására kizárólag az adós jogosult, mégpedig a 

fizetésképtelenség fennállásnak bírói megállapítását megelőzően, ha igazolja, hogy a 

létét veszélyeztető válsághelyzetben van. Az adós a beadványához köteles egy 
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Elsőbbségi igények a csődvagyonnal szemben fennálló azon igények, amelyeket a csődhitelezőket 

megelőzően kell kiegyenlíteni. Pl.: csődeljárás lefolytatásával összefüggésben felmerült költségek, 

csődvagyon fenntartásának költségei, csődgondnok jogcselekményeiből eredő követelések, 

csődeljárás megindulása utáni bérek, köztartozások. 
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fizetőképesség helyreállítását célzó programot (piano di risanamento), illetve a 

program megvalósíthatóságát igazoló szakértői véleményt csatolni
23

. 

Az egyezség megkötése iránti dokumentációt előterjesztő adós megtarthatja 

rendelkezési jogát a társaság vagyona felett, illetve tovább folytathatja üzleti 

tevékenységét, a bíróság azonban a pénzügyi folyamatok és a működés ellenőrzésére 

kijelöl egy felelős csődgondnokot. 

A törvényi reformoknak köszönhetően az adósi javaslat tágabb teret nyithat a 

megegyezés lehetőségeinek azáltal, hogy alternatívát jelenthet a követelés 

engedményezése vagy a pénzügyi eszközök és üzletrészek hitelezők részére történő 

átadása. Meghatározott feltételek fennállása esetén lehetőség van egyúttal adóügyi 

egyezség előterjesztésére is. [Orrick 2010] 

A hitelezők szavaznak a reorganizációs program és az egyezségi javaslat 

jóváhagyásáról. (A biztosított hitelezők azonban nem rendelkeznek szavazati joggal, 

mivel elvárásként jelenik meg, hogy az ő igényüket teljes mértékben ki kell 

elégíteni.) A javaslat akkor számít elfogadottnak, ha a szavazati joggal rendelkező 

hitelezők 51%-a a jóváhagyás mellett dönt. Miközben az imént vázoltak alapján a 

fizetési moratórium megadása, illetve az egyezségi eljárás megindítása a bíróság 

engedélye alapján történik, addig a reorganizációs terv csak a hitelezők jelzése 

alapján kerül bírósági felülvizsgálat alá. Amennyiben a hitelezők a reorganizációs 

programot és az egyezségi javaslatot nem fogadják el, úgy a bíróság rögtön 

megindítja a felszámolást. [Orrick 2010] 

A felszámolás (fallimento) olyan bírósági eljárás, amelynek során az adós teljes 

vagyona felett elveszti a rendelkezési jogosultságot. A felszámolás a 

fizetésképtelenség tényének bírósági megállapításával kezdődik, az ezirányú kérelem 

előterjesztésére mind az adós, mind pedig a hitelezők jogosultak. A vállalat abban az 

esetben minősül fizetésképtelennek, ha képtelen lejárt tartozásait teljesíteni. 

Ugyanakkor a rövid idő alatt orvosolható, átmeneti likviditási nehézség nem 

szolgálhat egy kérelem alapjául.  

Nem lehet felszámolni azokat az adósokat, amelyek esetében a vállalati eszközökbe 

fektetett tőke nem éri el a 300.000 eurót, illetőleg, ahol az utolsó három év 

tekintetében az éves árbevétel nem éri el a 200.000 eurót. A biztosító társaságok, 
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 Az olasz jogrendszer áttekintő bemutatása – különös tekintettel a társaságokat érintő 

rendelkezésekre, Studio Legale 2006. május (szerző nélküli szakirodalom) 

http://www.itd.hu/resource.aspx?ResourceID=it_reszletes_ismerteto 

http://www.itd.hu/resource.aspx?ResourceID=it_reszletes_ismerteto
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bankok, befektetési társaságok fizetésképtelenségének kezelésére más eljárásban van 

lehetőség (liquidatione coatta amministrativa), csakúgy, mint a válsághelyzetben 

lévő nagyvállalatok gazdasági egyensúlyának helyreállítására (l’amministrazione 

straordinaria delle grandi imprese in crisi).
24

 

A fizetésképtelenség deklarálását követően – a kinevezett csődügyvéd rendelkezési 

jogával – az adós úgynevezett „cselekvő” vagyona értékesítésre, majd a kielégítési 

rangsornak megfelelően felosztásra kerül a hitelezők között. Ezen ügyek rendezését 

követően a felszámolási eljárás lezárható. (A továbbműködésre rendkívül szűk 

körben, bírósági jóváhagyást követően van mód, ha az hozzájárul a felszámolás 

eredményességéhez.) 

3.2.4 Szlovákia 

A Szlovákiában hatályosan működő eljárási rendszer megismerésében Dr. Ladislav 

Baráth fizetésképtelenségi szakértővel folytatott interjú nagy segítségemre volt. 

A 2006. január 01. napján hatályba lépett Reorganizációs és Likvidációs törvény 

(7/2005) egy új megoldást teremtett a fizetésképtelenségi jog területén. A korábbi, 

1991-ben született jogszabályt ugyanis rendkívül sok kritika érte az eljárások 

rugalmatlansága, a bíróságok és a fizetésképtelenségi szakértő erős pozíciója, 

valamint az eljárások elhúzódása miatt.  

Az adósnak a fizetési nehézségei kezelése érdekében lehetősége van a reorganizációs 

eljárás (Restrukturalizacné) megindítására. 

A gazdálkodó szervezetek fizetésképtelenségének megelőzése a jogszabály által 

deklarált vezető tisztségviselői kötelezettség. Amennyiben a fenyegető 

fizetésképtelenség esete nyilvánvalóan fennáll, az adós gazdálkodó szervezet 

haladéktalanul köteles az eljárás megindítására vonatkozó kérelmet az illetékes 

bíróság elé terjeszteni. Ennek elmulasztása esetén az adós vezetőjének kártérítési 

felelőssége áll fenn a hitelezők és a részvényesek (tulajdonosok) irányában.  

A felszámolási eljárás (Konkurzné konanie) megindítására a hitelezőknek is 

lehetősége van. A szlovák jogszabályok értelmében az a vállalat minősül 
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 Az olasz jogrendszer áttekintő bemutatása – különös tekintettel a társaságokat érintő 

rendelkezésekre, Studio Legale 2006. május (szerző nélküli szakirodalom) 

http://www.itd.hu/resource.aspx?ResourceID=it_reszletes_ismerteto 

http://www.itd.hu/resource.aspx?ResourceID=it_reszletes_ismerteto
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fizetésképtelennek, amely 30 napon túli késedelembe esett legalább egy hitelezőjével 

szemben. Az eljárás kezdő időpontja a (Obchodny vestník-ben történő) [Orsula 2007] 

közzététel napja. Az előzőekben ismertetett nemzeti szabályozásokhoz hasonlóan 

Szlovákiában sem lehetséges a vagyontalan adóssal szembeni eljárás megindítása. 

A felszámolási eljárás megindulását követően röviddel (kizárólag) az adós felkérheti 

a fizetésképtelenségi adminisztrátort, hogy készítsen szakértői véleményt a cég 

reorganizációs lehetőségeiről, s majd a későbbiekben amennyiben úgy állapítja meg, 

hogy ezen lehetőségek fennállnak, dolgozzon ki egy reorganizációs tervet. A javaslat 

bíróság elé történő nyújtására kizárólag akkor van mód, ha a hitelezők az 

átstrukturálás révén jobb helyzetbe kerülnek, mint a felszámolás esetén. 

Az eljárás reorganizációs szakaszának – közzététellel történő – megindulásával 

egyidejűleg a folyamatban lévő likvidációs eljárás felfüggesztésre kerül. A 

reorganizációs eljárás megindulásától számított 90 napon belül a fizetésképtelenségi 

adminisztrátor reorganizációs tervet a hitelezők gyűlése elé terjeszti jóváhagyás 

végett. A 90 napos határidő alapos okkal 60 nappal meghosszabbítható. [Orsula 

2007] Amennyiben azonban a határidő eredménytelenül telik el, úgy a bíróság 

késedelem nélkül dönt a likvidációs eljárás folytatása felől. 

A likvidáció során az adós eljárás alá vonható teljes vagyonát a fizetésképtelenségi 

szakértő nyilvános pályázati felhívás útján értékesíti, majd a hitelezői kielégítési 

kategóriák szerinti sorrendben felosztja. 

3.2.5 Románia 

A Romániában jelenleg életben lévő fizetésképtelenségi eljárás megismeréséhez és 

feldolgozásához nagyban hozzájárult Rolland Szabo fizetésképtelenségi szakértővel 

folytatott interjú. 

A Ceauscescu-rendszer bukását követően újjáéledtek az 1887. évi Kereskedelmi 

Törvény rendelkezései. A szocialista gazdálkodás nyomán sokáig jelentős 

strukturális problémák nehezítették a fejlődést. A piacgazdaság modernizációs 

lépéseinek egyikeként 2004-ben bevezették az új fizetésképtelenségi törvényt 

(JRBC), melyet 2006-ban jelentősen módosítottak. Az új jogszabály a korábbinál 
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nagyobb figyelmet szentel a vállalatok fizetőképességét helyreállító, átszervezési 

jellegű eljárásoknak. 

A fizetésképtelenségi eljárás megindítására az adós és a hitelezők is jogosult, 

amennyiben a „túlzott eladósodás” vagy a „közvetlen likviditáshiány” esete fennáll. 

A román bíróságok a fizetésképtelenség vizsgálata körében matematikai képleteket 

alkalmaznak az eszközök és források összehasonlításához. Komoly jogalkalmazási 

problémát jelent, hogy az eljárás megindításához természetesen a feltételek 

fennálltának bizonyítása szükséges, miközben Romániában nehéz az adós 

likviditáshiányának hitelező általi bizonyítása. Az eljárás megindításához szükséges 

követelés minimális értéke 10.000 Lei (kb. 3000 EUR). 

A kérelem benyújtását követően az illetékes bíróság rövid határidővel kinevezi a 

vagyonkezelőt, akinek 30 nap áll rendelkezésére az adós pénzügyi helyzetének 

átvilágítására. A vagyonkezelő ennek eredményei alapján az eljárás további menetére 

vonatkozóan tervet készít. Ha az elemzés eredményei azt mutatják, hogy az adós 

reorganizációja nem lehetséges, a bíró felszámolási vagyonkezelőt nevez ki, s 

automatikusan megindítja a felszámolást, amely az eljárás második lépcsőjét jelenti. 

Ekkor előbb a vagyon védelmére (azaz az igények érvényesítésére), majd pedig a 

vagyon értékesítésére helyeződik a hangsúly. 

Amennyiben az elkészült terv szerint a reorganizációnak reális esélye van, úgy annak 

elfogadásáról a hitelezői gyűlés dönt. A tervben megfogalmazottakkal szemben a 

törvényben rögzített követelményként jelenik meg, hogy az minden hitelezői 

csoportnak
25

 tisztességes bánásmódot biztosítson, azaz egyik hitelezői csoport sem 

juthat alacsonyabb kielégítéshez reorganizáció esetén, mint felszámolás során. A terv 

jóváhagyásához minden csoportban a hitelezők többségének hozzájárulása 

szükséges. A jóváhagyást az illetékes bíróságnak meg kell erősítenie. [Borman 2007] 

Ha a hitelezők elutasítják a tervben foglaltakat, vagy a vállaltakat az adós nem 

megfelelően hajtja végre, a felszámolás automatikusan megindul. A felszámolás 

megindulásával a reorganizációs eljárást többé nem lehet megismételni. 

Romániában tehát egy fajta fizetésképtelenségi eljárás létezik, amelyben a 

reorganizációs előfeltételek vizsgálata minden esetben megelőzi a felszámolást. A 

felszámolásra pedig kizárólag a reorganizáció bármiféle sikertelenségekor kerülhet 

sor. 

                                                 
25

 A román szabályozás 5 hitelezői csoportot ismer. 
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3.2.6 Magyarország 

Hazánkban 2009. szeptember 01. napján lépett hatályba
26

 az új csődtörvény novella, 

amely – sok más egyéb mellett – a fizetésképtelenségi eljárások illeszkedésében is 

változást hozott. Míg 2009-ig két egymástól teljesen elkülönült reorganizációs és 

felszámolási típusú eljárás volt érvényben, addig ezen fordulatot követően az 

eljárások közötti kapcsolat némileg szorosabbá vált. 

A jelenleg hatályos jogi szabályozás szerint a reorganizációs típusú eljárás, vagyis a 

csődeljárás során „az adós – a csődegyezség megkötése érdekében – fizetési 

haladékot kap, és csődegyezség megkötésére tesz kísérletet” (Cstv
27

. 1. § (2) 

bekezdése). A likvidációs típusú eljárás, vagyis „a felszámolási eljárás olyan eljárás, 

amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszűnése során a 

hitelezők e törvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek”. (Cstv. 1. § (3) 

bekezdése) 

Az egyes eljárások megindításra mind az adós gazdálkodó szervezet képviselői, mind 

pedig a hitelezők egyaránt jogosultak. A jogszabály nem fogalmaz meg a 

fizetésképtelenség tényével összefüggő – különös – eljárás indítási feltételt az adósi 

kezdeményezés esetén. A csődeljárás hitelezői kezdeményezésének esete a 

felszámolási eljárás megindításakor rögzített feltételek mellett valósulhat meg, 

melyek a következők
28

: 

- az adós szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési 

idő lejártát követő 15 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az 

ezt követő hitelezői írásbeli fizetési felszólítására sem teljesítette; 

- az adós jogerős bírósági határozatban megállapított teljesítési határidőn belül 

tartozását nem egyenlítette ki; 

- az adóssal szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt; 

- az adós a fizetési kötelezettségét a csődeljárásban kötött egyezség ellenére 

nem teljesítette; 

- a korábbi csődeljárást megszüntette; 

                                                 
26

 Az új szabályozás az illetékes bíróságokhoz 2009. szeptember 01. napját követően érkezett 

kérelmek alapján elrendelt eljárások tekintetében alkalmazandó. 
27

 Többször módosított 1991. évi XLIX. Törvény a Csődeljárásról és a Felszámolási Eljárásról. 
28

 Az értekezés megírásakor hatályban lévő Csődtörvény szabályaiból kiindulva. 
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- az adós, illetve a végelszámoló által indított eljárásban az adós tartozásai 

meghaladják a vagyonát, illetőleg az adós a tartozását az esedékességkor nem 

tudta vagy előreláthatóan nem tudja kielégíteni, és az adós gazdálkodó 

szervezet tagjai felhívás ellenére sem nyilatkoznak arról, hogy kötelezettséget 

vállalnak a tartozások esedékességkor történő kifizetéséhez szükséges 

források biztosítására. 

Látható, hogy a magyar szabályozás a már bemutatott külföldi 

csődszabályozásokhoz képest egyértelműbb fizetésképtelenségi okokat is 

meghatároz. Ez nem jelenti ugyanakkor azt, hogy a hazai jogszabály pontosabban 

képes leírni a közgazdasági kategóriákat, csupán annyit, hogy másként. Egyes 

esetekben épp az ellenkezője valósulhat meg: egy munkavállalói hanyagság vagy egy 

bármikor előforduló adminisztrációs hiba is csődeljárásba vagy felszámolási 

eljárásba sodorhatja az amúgy jól prosperáló vállalatot. 

Az utolsó pontban említett adósi és végelszámolói kérelem az európai tagállamokban 

általános likviditás és vagyon alapú fizetésképtelenségi okokhoz hasonlatos, ott 

azonban ezen az alapon a hitelezők is jogosultak a fizetésképtelenségi eljárás 

kezdeményezésére. 

Amennyiben a csődeljárás megindul, a csődegyezséget azonban nem sikerül 

megkötni, úgy a hatályos szabályozás értelmében az illetékes bíróság az adós 

fizetésképtelenségét hivatalból állapítja meg, így automatikusan megindul a 

felszámolási eljárás
29

. Ez a – dolgozat témája szempontjából – legjelentősebb 

különbség a korábbi csődtörvény novellához képest.  

A korábban hatályos jogszabályok szerint kizárólag maga az adós gazdálkodó 

szervezet jogosult a reorganizációs eljárás megindítására. A csődeljárás 

sikertelensége esetén viszont a gazdálkodó szervezet nem kerül feltétlenül 

felszámolási eljárás alá, ha a hitelezők nem járultak hozzá a fizetési moratóriumhoz 

vagy a moratórium megadását követően a csődeljárás sikertelenül zárul. A Cstv. 21. 

§ (2) bekezdése szerint „ha a felek között az egyezség nem jött létre, illetve azt nem 

                                                 
29

 Cstv. 21/B. § szerint, „ha az egyezség nem jött létre, vagy az nem felel meg a törvényben 

foglaltaknak, a bíróság a csődeljárást megszünteti, ezt követően a III. fejezet szerinti felszámolási 

eljárásban az adós fizetésképtelenségét hivatalból állapítja meg” 
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hagyták jóvá, vagy nem felel meg a törvényben foglaltaknak”, az illetékes bíróság – 

minden egyéb következmény nélkül
30

 – a csődeljárást megszünteti.  

A likvidációs eljárás megindításához ekkor tehát valamely hitelezőnek külön 

kérelmet kellett benyújtania az illetékes bírósághoz. A két eljárás között így volt egy 

minimálisan egy-két hónapos átmeneti időintervallum, amikor az adós gazdálkodó 

szervezet a működését – bármiféle külső „felügyelet” nélkül – a normál mederben 

folytathatta, amely a valószínűsíthetően a már amúgy is veszteséges gazdálkodási 

keretek között hátrányosan érintette a hitelezői igények felszámolásbeni kielégítését. 

Vélhetően ugyanis nem ok nélkül – vagyis a fizetési nehézségekre tekintettel – került 

sor a csődeljárás megindítására. 

A felszámolási eljárás során is van mód a hitelezőkkel történő megegyezésre, s ennek 

folytán az adós gazdálkodó szervezet fizetésképtelenségének megszüntetésére. 

Amennyiben az egyezség megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek, az 

illetékes bíróság az egyezség jóváhagyása mellett dönt a felszámolási eljárás 

megszüntetéséről. 

3.3 Az eljárás-típusok kapcsolódásának kategorizálása 

A bemutatott eljárási rendszerek alapján látható tehát, hogy a reorganizációs és a 

likvidációs eljárások a legkülönfélébben kapcsolódhatnak egymáshoz. 

Németországban a reorganizációról való döntés minden esetben feltétlen eleme az 

eljárásnak, s csak abban az esetben kerül sor a felszámolásra, ha az újjászervezés 

sikertelen volt, vagy ha az érintettek már eredetileg is a likvidáció mellett döntöttek a 

reorganizáció ellenében. Miután Németországban a reorganizáció és a felszámolás 

voltaképpen egy eljárásban kerül szabályozásra, talán helyesebb nem külön 

eljárásokról, hanem eljárási szakaszokról beszélni. 

Ausztriában viszont külön törvényben kerül szabályozásra a reorganizációs célú 

egyezségi eljárás, illetőleg a likvidációs célú csődeljárás. A kettő között nincs is 

igazán kapcsolódási pont: az augleichsverfahren nem előfeltétele a 

konkrursverfahren-nek és a sikertelen reorganizáció esetén sem indul meg 

automatikusan a felszámolás. Ugyanakkor – talán éppen az eljárások ilyen fokú 

egymástól való függetlensége miatt – a felszámolási eljárás is tartalmaz egy 

                                                 
30

 Kivételt képez ez alól, amikor a csődeljárás miatt felfüggesztett felszámolási eljárás folytatását 

rendeli el az illetékes bíróság. 
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menekülési lehetőséget az adós számára a kényszeregyezségi eljárás lehetőségén 

keresztül. 

Az osztrák rendszerhez hasonlatos a 2009. szeptember 01. előtti magyar szabályozás, 

mely szerint a reorganizáció sikertelensége nem felétlenül vezetett felszámoláshoz, s 

a felszámolás előtt sem volt kötelező a reorganizációs szakasz. Emellett a 

Csődtörvény is tartalmazta a felszámolási eljáráson belüli hitelezőkkel történő 

megegyezési lehetőséget, amely azonban a módosított szabályozásban is hatályban 

maradt. Az új novella hatályba lépését követően az eljárási rendszerek kapcsolódási 

pontjai tekintetében annyiban következett be változás, hogy a reorganizáció 

sikertelensége esetén már nem szükséges az arra jogosult félnek egy új kérelmet 

benyújtania a felszámolás lefolytatása iránt, hiszen az automatikusan megindul. 

Szlovákiában mindezekhez képest egy más megoldás rajzolódik ki. Ott ugyanis 

„kvázi” a felszámolási eljárásba ékelődik a reorganizációs szakasz, olyan módon, 

hogy a felszámolási eljárás megindulását követően születhet döntés a 

reorganizációról, s annak időtartama alatt a felszámolást felfüggesztik. Amennyiben 

az újjászervezés sikeres, úgy az eljárás megszűnik, ellenkező esetben a korábban 

felfüggesztett likvidációs típusú eljárás folytatódik tovább. 

Látható, hogy számtalan – az adott ország által kialakított, a fizetésképtelenségi 

szabályozásra vonatkozó célrendszer szerinti – megoldás létezik a reorganizációs és 

likvidációs eljárások összehangolására. A szabályszerűségek keresésekor érdemes 

ezért elsődlegesen a kapcsolódási lehetőségek szélsőséges megvalósulásaira 

koncentrálni. 

A legszorosabb az illeszkedés a német szabályozásban. Egyes szakirodalmak a 

világban megtalálható ilyen jellegű fizetésképtelenségi modelleket egyszintű vagy 

egységes eljárásnak nevezik. Miskolczi Bodnár Péter – aki szintén a német modellt 

említi példaként az egységes eljárások elemzésekor – az egyszintű eljárások 

ismérveként rögzíti, hogy az „jól alkalmazkodik a konkrét körülményekhez, mindig 

az az eljárási szak aktiválható, amelynek alkalmazásához adottak az adós cég 

lehetőségei”. Az ilyen eljárási rendszerekben ugyanis nem fordulhat elő, hogy a még 

visszafordítható válság időszakában lévő céget likvidálják, illetve az sem, hogy egy 

sikertelen reorganizációt követően „időhézag” keletkezik, míg a likvidáció megindul. 
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[Miskolczi Bodnár Péter 2005 p. 260.] Ezt az elnevezést használja és szintén a német 

modellt veszi alapul Török Gábor is egy 2006-ban megjelent cikkében. 

Más szakirodalmak az egybementű eljárás terminológiáját használják az ilyen 

típusú eljárási rendszerek leírására. Az ilyen eljárások ugyanis egy módon 

indulhatnak, s „majd csak az eljárás menete szabja meg, hogy reorganizációra, vagy 

felszámolásra kerül sor.” [Csőke Andrea 2008] A Közpénzügyi Államtitkárság a 

fizetésképtelenségi eljárásról szóló törvény módosításának koncepciójában
31

 ezen 

eljárási rendszereket egy-eljárásos modellnek nevezi. A koncepció az egy-eljárásos 

modell ismérveként rögzíti, hogy az eljárás első szakasza reorganizáció, mely 

kérelemre vagy hivatalból indulhat. Mindkét módon megindított eljárás feltétlen 

eleme a hitelezői gyűlés, ahol a hitelezők eldönthetik, hogy milyen módon kívánják 

továbbfolytatni az eljárást, azaz hitelezői rendelkezés születik az adós gazdálkodó 

szervezet további sorsáról. 

A nemzetközi szakirodalom is megkülönbözteti az ilyen jellegű eljárásokat, s azokat 

többnyire egész egyszerűen „single procedure”-ként nevezi. [Porzycki 2010] 

Ugyan az elnevezések sokfajták lehetnek, a különféle szakirodalmak ugyanazokat a 

momentumokat tekintik a szoros illeszkedésű eljárások sajátosságainak. A következő 

ábra az egységes fizetésképtelenségi eljárások sémáját mutatja be. 

9. ábra: Az egységes fizetésképtelenségi eljárás 

 

Forrás: saját szerkesztés 

                                                 
31

 A fizetésképtelenségi eljárásról szóló törvény koncepciója (szerző nélküli szakirodalom) 

http://www.meh.hu/szolgaltatasok/kodifikacio/fizeteskeptelensegi  

megszűnés 

Reorganizációs szakasz Likvidációs szakasz 

Egységes fizetésképtelenségi eljárás 

Élő cég 

Sikeres 
reorg. 

http://www.meh.hu/szolgaltatasok/kodifikacio/fizeteskeptelensegi
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Az illeszkedés „erősségének” másik szélső pontja az egymástól független 

reorganizációs és likvidációs eljárás. Ezen eljárási forma a bemutatott szabályozás 

közül a korábbi magyar, illetve az osztrák rendszerben jelenik meg. Miskolczi 

Bodnár Péter az ilyen jellegű fizetésképtelenségi rendszereket kétszintű eljárásnak 

nevezi. Alapvető jellemzőként rögzíti, hogy „a két eljárás között nincs közvetlen 

összeköttetés, a reorganizációs eljárás nem előfeltétele a likvidációs eljárásnak és a 

reorganizáció sikertelensége nem eredményezi automatikusan a likvidációs 

eljárást”. [Miskolczi Bodnár Péter 2005 p. 257.] A függetlenségből adódóan az ilyen 

eljárásokban előfordulhat egyfelől az, hogy a sikertelen reorganizáció nem 

eredményez feltétlen megszűnést, másfelől az, hogy azért nem valósul meg egy „még 

megmenthető” cég reorganizációja, mert a felszámolást előbb megindították. 

A szakirodalomban a Miskolci Bodnár Péter által kétszintű eljárásként megjelölt 

eljárási kapcsolódási rendszernek is több elnevezése jelent meg. Juhász László egy 

2006-os írásában az akkor hatályban volt magyar szabályozást „két bemenetelű” 

jelzővel illette
32

. [Juhász László 2006] A Közpénzügyi Államtitkárság a fentebb már 

említett törvény koncepcióban az „egy-eljárásos modell” analógiájára a „két-

eljárásos modell” kifejezést használja annak leírására, hogy két külön eljárás 

indítható a fizetésképtelenségi helyzet megszüntetésére. A reorganizációs eljárás az 

újjászervezés révén – az adós életben maradása mellett – szünteti meg a 

fizetésképtelenséget, míg a felszámolási eljárás az adós gazdaságból történő 

kivezetése által teszi mindezt. Az alábbi ábrán – mely a független eljárások sémáját 

mutatja be – jól látható, hogy az egységes fizetésképtelenségi eljárásokhoz képest 

jóval bonyolultabb és többsíkú rendszert ír körül. 

                                                 
32

 http://pp.ajk.pte.hu/HPDOC/csodvegleges2006.aug.doc 

http://pp.ajk.pte.hu/HPDOC/csodvegleges2006.aug.doc
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10. ábra: A kétszintű fizetésképtelenségi eljárás modellje 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Az eddig bemutatott szélső esetek egyikébe sem sorolható a szlovák, az olasz, 

valamint a jelenlegi (2009. szeptember 01. utáni) magyar rendszer, hiszen azok 

bizonyos egységes és bizonyos kétszintű sajátosságokat is magunkon hordoznak. 

Magyarországon a felszámolási eljárás a reorganizációt megelőzően is indítható, 

ugyanakkor a sikertelen reorganizáció esetén automatikusan megindul a felszámolás. 

Ugyanez az eljárási rend Olaszországban is. Szlovákia rendszere annyiban 

különbözik tőlük, hogy ott a felszámolási típusú eljárás megindítását követően egy 

rövid ideig az adósnak lehetősége van arra, hogy reorganizálja vállalatát. 

Közös vonásuk tehát az, hogy a reorganizációról szóló döntés nem feltétlen eleme a 

folyamatnak, de van az eljárások között kapcsolódási pont. Ezen rendszereket – a 

szakirodalom nem említi – talán célszerű „egységesbe hajló” eljárásoknak nevezni. 

A dolgozatban ismertetett eljárások kapcsolódásának tipizálását foglalja össze a 

következő táblázat. 
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5. táblázat: Az egyes országok csődszabályozásának tipizálása 

Eljárási rendszer megnevezése alkalmazó állam megnevezése 

egységes fizetésképtelenségi eljárás 
Németország 

Románia 

„egységesbe hajló” eljárás 

Szlovákia 

Olaszország 

Magyarország jelenleg 

kétszintű fizetésképtelenségi eljárás 
Ausztria 

Magyarország korábban
33

 

Forrás: saját összeállítás 

Különösen a kétszintű fizetésképtelenségi eljárás kifejezés használatakor felmerülhet 

a kérdés: vajon az egymástól független eljárásokkal rendelkező jogrendszerekben 

minden esetben egy reorganizációs típusú és egy felszámolási típusú eljárás jelenik 

meg, azaz minden esetben csupán két szint van? Hiszen nyilvánvalóan olyan jogi 

megoldások is elképzelhetőek, amelyekben egymás mellett több reorganizációs vagy 

felszámolási eljárás él.  

Itt emelendő ki Franciaország példája, ahol a szigorú értelemben vett bírósági 

fizetésképtelenségi eljárásokon túl egyéb, a bíróságoknak csak laza felügyeletét 

igénylő, ugyanakkor a jogszabályok által kezelt fizetésképtelenségi eljárás ismert. A 

figyelmeztető eljárás a könyvvizsgáló ténymegállapítása következtében indul, s 

csak akkor kerül a bíróság elé, ha a működés folytonosságát a legfőbb szerv felhívás 

ellenére sem biztosítja. Az ún. „ad hoc megbízás” esetén a bíróság az érintettek 

kérelme alapján – a pontos célkitűzés és az időtartam egyedi eset szerinti 

meghatározásával – megbízottat jelöl ki a problémás helyzet kezelésére. A békés 

rendezési eljárás nem hivatalos átszervezési és szerkezetátalakítási eljárásnak 

tekinthető, melyben szintén a bíróság által kijelölt megbízott, az ún. békéltető jár el. 

Ezen túl a szigorú értelemben vett reorganizációs eljárás szerepét a szanálási eljárás, 

míg a likvidációs eljárás szerepét a felszámolási eljárás tölti be 
34

.  

Látható egyfelől, hogy előállhatnak olyan esetek, amikor nem határozhatók meg 

egyértelműen eljárási szintek, másfelől pedig olyan helyzetek is elképzelhetők, 

amikor három- vagy akár négyszintű eljárásokról lehetne beszélni. 

                                                 
33

 2009. szeptember 01. napja előtt indult eljárások 
34

 http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy_fra_hu.htm 
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Miután a világban rengeteg eljárási rendszer létezik, s ezek összességében történő 

megismerése természetszerűen lehetetlen, – ahogyan arra a fentebb bemutatott 

példák is rávilágítanak – csupán az jelenthető ki bizonyosan, hogy az államok 

többségében egy fajta bíróság által kezelt (vagy felügyelt) reorganizációs és egy féle 

felszámolási típusú eljárás
35

 létezik. Amennyiben ezek független illeszkedést 

mutatnak, úgy ezek kétszintű eljárásnak tekinthetők, amennyiben viszont olyan 

szoros a kapcsolódásuk, hogy egymás feltétlen elemeivé válnak, úgy egyszintű 

eljárásokról beszélhetünk. 

A dolgozat – a modellek számának kezelhetősége okán – ezért az egyes államokban 

leginkább jellemző egy reorganizációs és egy felszámolási eljárást tartalmazó 

eseteket vizsgálja. 

A világban nincs két egyforma jogszabály és jogi megoldás a fizetésképtelen helyzet 

kezelésére irányuló eljárások vonatkozásában. Az eddig bemutatott államok 

fizetésképtelenségi szabályaiból azok kerültek kiemelésre, melyek a belső – zárt 

gazdaságban jellemző – viszonyokat szabályozzák. A globalizálódó világban 

azonban egyre több olyan helyzet áll elő, amely megköveteli a nyitott gazdaság 

elmélete szerinti gondolkodást, azaz közgazdasági nyelven szólva (a háztartás, a 

vállalat és az állam után) a negyedik gazdasági szereplő, azaz a „külföld” bevonását. 

A fizetésképtelenség témakörében sem kerülhető meg a nemzetközi szinten való 

gondolkodás. 

                                                 
35

 Ide értve tehát azt az esetet is, amikor a felszámolási típusú eljáráson belül a hitelezőkkel történő 

megegyezésen keresztül lehetővé válik az adós cég életben maradása. 
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4 AZ EURÓPAI UNIÓ FIZETÉSKÉPTELENSÉGI 

SZABÁLYOZÁSA 

4.1 A nemzetek feletti szabályozás szükségessége 

Napjaink globalizálódó világában egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a nemzeti 

határokon átnyúló gazdasági összefonódások. A tér és az idő mesterséges 

leszűkülésével a vállalatok korlátok nélkül, a gazdasági racionalitás mentén 

dönthetnek telephely kialakítási stratégiájukról. A határokat átívelő tulajdonlás 

mellett a nemzetközi üzleti partneri kapcsolatok minél hatékonyabb működése 

érdekében olyan kiszámítható gazdasági környezet kialakítására van szükség, ahol a 

piac szereplőinek – a szokásosnak nevezhető veszélyhelyzetek mellett – nem kell 

tartaniuk a jogi szabályozás elégtelenségéből fakadó kockázatoktól.  

Éppen ezért mind nemzeti, mind nemzetközi színtéren nagy hangsúly helyeződik a 

fizetésképtelenség szabályozására. Enélkül ugyanis nemcsak a hitelezők érdekeinek 

hatékony védelme nem valósul meg, de a nehézségekkel küzdő vállalat sem kap 

esélyt a fennmaradásra. 

A nemzetközi gazdasági kapcsolatokban egy vállalat fizetésképtelenné válásakor 

olyan problémák is felmerülnek, amelyek a zárt, egy joghatóság alá tartozó piacokon 

nem. Ha egy fizetésképtelenségi eljárás alá került gazdálkodó egységnek több ország 

területén található a vagyona, az könnyen a különböző jogrendszerek és eljárási 

módok összeütközéséhez vezethet.  

Problémát jelenthet egyrészt a Forum Shopping jelenség, vagyis: „a joghatóságok 

versenye”. Ekkor a piac szereplői bizonyos vagyontárgyakat vagy a jogviták 

rendezését más államba helyezik annak érdekében, hogy az így eljáró fórum 

megválasztásával kedvezőbb jogi helyzetbe kerüljenek. Megjelenik ugyanakkor az 

eljárást megindító államok azon jellemző szándéka is, hogy más államok területén 

található vagyon tekintetében is rendelkezési jogot „alkossanak” magunknak. A 

nehézségeket a nemzetközi egyezmények hivatottak kiküszöbölni, amelyek 

működőképessége azonban főként a részt vevő államok hajlandóságán múlik.  
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Az utóbbi években az eltérő nemzeti szabályozások miatt egyre inkább megjelent a 

meglévő szabályok olyan módon történő összehangolása iránti igény, hogy az ennek 

eredményeként kialakuló jogszabály a meglévő nemzeti jogokat ne helyettesítse vagy 

módosítsa, hanem azokkal együtt váljon érvényessé és egyben lehetővé tegye az 

egyes országok jogalkalmazási együttműködését. 

A jogilag szabályozott fizetésképtelenségi eljárásokon keresztül valósulhat meg a 

hitelezők és az adós vállalatok érdekeinek védelme, amely az elérhető társadalmi 

összhaszon legmagasabb fokát biztosítja. A fizetésképtelenség témája szempontjából 

a nemzetközi (vagy külföldi) elem négy szinten jelenhet meg: 

- az adós gazdálkodó szervezet több államban rendelkezik telephellyel, 

- az adósnak más államban is találhatók vagyontárgyai, 

- az adós hitelezője külföldi, 

- az adós vállalatnak tartozó fél külföldi. 

Megállapítható, hogy a fizetésképtelenségi jog milyensége szoros összefüggésben 

van az egyes országok nemzetgazdasági érdekeivel, gazdaságpolitikai felfogásával, 

illetve a vállalati kultúra színvonalával. [Fazekas Judit – Mátyás Imre 2005] Ebből 

következően az európai tagállamok szerveződésének viszonylag magas fejlettségi 

foka megköveteli egy nemzeti jogszabályok feletti fizetésképtelenségi szabályozás 

kialakítását. 

4.2 A fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000 EK Rendelet 

A fejlettebb, s egyben gazdaságilag nyitottabb országok már a XX. század elején 

felismerték a nemzetek feletti szabályozás szükségességét, s két- vagy többoldalú 

megállapodásokat kötöttek a határokon átnyúló fizetésképtelenségi helyzetek 

szabályozására. Elsőként 1925-ben Belgium és Hollandia hozott létre kétoldalú 

egyezményt, majd 1969-ben Belgium és Ausztria között is életbe lépett. [Fónagy 

Sándor 2002]  

Az Európai Gazdasági Közösség alapdokumentumául szolgáló Római Szerződés 

220. cikke felhatalmazza a tagállamokat olyan nemzetközi egyezmény létrehozására, 

mely megkönnyítené a bírósági határozatok kölcsönös elismerésének és 

végrehajtásának feltételeit. A tagállamok ráébredtek, hogy a Közös Piac megfelelő 
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működéséhez jelentős segítséget nyújtana a fizetésképtelenségi jog európai szintű 

egységes szabályozása, s már a 60-as évektől megkezdődtek az előkészítő 

munkálatok, s elkészültek az első tervezetek. [Darázs Lénárd 2003] A ’90-es évek 

elejéig a tagállamok ellenállása miatt nem igazán sikerült előrelépést elérni. 

A fizetésképtelenségi helyzetek kezeléséhez szükséges európai szintű közös elvek 

kialakítása végül a 90-es évek derekán indult meg, mikor egy ad-hoc bizottság 1992-

ben az EK Tanács elé terjesztette a fizetésképtelenségi jogra vonatkozó európai 

egyezménytervezetet. [Darázs Lénárd 2003] Az egységes szabályozás irányába tett 

következő lépésként 1995-ben elfogadták a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 

egyezményt, amely azonban Nagy-Britannia Gibraltárral fennálló területi problémái 

miatt – az előírt határidő eredménytelen eltelte okán – 1996. május 26-án érvényét 

vesztette. [Aszódi Ilona 2003] Ennek ellenére – mivel a később megalkotott Rendelet 

az egyezmény szövegének nagy részét átvette – a hozzá kapcsolódó értelmező-

magyarázatoknak (Report on the Convencion on Insolvency Proceedings vagy 

Virgós-Schmit Report) ma is kiemelkedő jelentősége van a jogértelmezési kérdések 

eldöntésében. [Csőke Andrea 2008] 

2000. május 29-én az Európai Unió Tanácsa elfogadta a fizetésképtelenségi eljárásról 

szóló 1346/2000. sz. EK Rendeletet. A 2002. május 31. napján hatályba lépett 

közösségi jogi aktus kötelező érvényű és közvetlenül alkalmazandó; a Tanács által 

hozott rendeletek ugyanis a törvény erejével bírnak a tagállamok területén. Míg az 

Egyesült Királyság és Írország is részvételi szándékát fejezte ki a Rendelet 

alkalmazásában, addig Dánia az elfogadásban nem vesz részt, a jogszabály így rá 

nézve nem kötelező. 

A jogalkotók elismerték, hogy a jelentősen eltérő anyagi jogszabályok következtében 

az Unió intézményének jelen „fejlettségi fokán” nem lehetséges egységesen, az egész 

Közösségre kiterjedő egyetemes hatályú fizetésképtelenségi eljárásokat bevezetni. 

Ezért az alkalmazandó jogszabályok elismerésén túl a Rendelet az eljárás 

megindítása tekintetében irányadó joghatósági rendelkezésekre és az olyan 

határozatokra korlátozódik, amelyeket közvetlenül az eljárás alapján hoznak.  
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4.2.1 A közösségi jogforrás hatálya és rendező elvei 

Amíg egy vállalat határokat átlépő gazdasági vagy jogi kapcsolatokat nem épít ki, 

addig fizetésképtelenségére is kizárólag az adott tagállam belső jogszabályai az 

iránymutatóak. A közösségi jogszabály abban az esetben alkalmazható, ha az adós 

gazdálkodó szervezet valamiféle külföldi vonatkozással, valamiféle nemzetközi 

elemmel rendelkezik, legyen az akár vevői, akár szállítói, akár tulajdonosi szintű. 

A Rendeletet az összes fizetésképtelenségi eljárásra alkalmazni kell, függetlenül 

attól, hogy az adós természetes vagy jogi személy, kereskedő vagy magánszemély.
36

 

Magyarországon ugyan még nem jelent meg a természetes személyek csődjének 

jogintézménye, az európai államok többségében ez széles körben alkalmazott jogi 

megoldásnak tekinthető. 

Miután az egyes tagállamokban rendkívül különféle megoldások alakultak ki a 

fizetésképtelen adósok helyzetének rendezésére, a Rendelet meghatározza azon 

eljárások körét, melyek hatálya alá tartoznak. Az 1. cikk (1) bekezdése szerint „a 

rendeletet valamennyi hitelezőre kiterjedő (kollektív) fizetésképtelenségi eljárásokra 

kell alkalmazni, amelyek az adós vagyon feletti rendelkezési jogának részleges vagy 

teljes elvonását és felszámoló kijelölését foglalják magunkban”. 

Azt, hogy konkrétan egy adott tagállam mely eljárásai tartoznak a Rendelet hatálya 

alá, a Rendelet „A” melléklete tartalmazza a nemzeti kormányok közlésének 

megfelelően. A „B” melléklet a felszámolási típusú eljárásokat, a „C” melléklet 

pedig az eljárni jogosult fizetésképtelenségi szakértőket nevezi meg. 

A szabályozás alapelve, hogy a megindult fizetésképtelenségi eljárás joghatását 

bármely más tagállamban automatikusan el kell ismerni. Más tagállam nem vitathatja 

és vizsgálhatja az eljárást megindító tagállam határozatát. A közösségi jogforrás nem 

az idevágó jogterületek teljes harmonizációjára alapozva készült, így nem kívánja a 

fizetésképtelenségi jogot a maga teljességében szabályozása alá vonni
37

. Főként a 

fizetésképtelenségi joggal kapcsolatos kollíziós jogi problémákat rendezi, s emellett 

számos eljárásjogi kérdést is a hatókörébe von. 

                                                 
36

 Nem tartoznak a Rendelet hatálya alá a harmadik személy számára pénzeszközöket és 

értékpapírokat kezelő biztosítók, hitelintézetek és befektetési vállalatok, valamint kollektív befektetési 

forma. 
37

 Freshfields Bruckhaus Deringer Ügyvédi Iroda konferencia anyaga 2004. január 28. 
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A Prembulum (15) bekezdése szerint „az e rendeletben rögzített joghatósági 

szabályok csak nemzetközi joghatóságot hoznak létre, azaz kijelölik azt a tagállamot, 

amelynek bíróságai fizetésképtelenségi eljárást indíthatnak. Adott tagállamon belüli 

illetékességet a tagállam nemzeti joga határozza meg”. 

A Rendeletben ezért az univerzalitás és a territorialitás elve együttesen jelenik meg. 

Míg az egyetemlegesség (univerzalitás) elve szerint egy tagállam irányítja a többi 

tagállamot is érintő eljárást, s a teljes vagyon vonatkozásában csak egy eljárás 

folyhat, addig a területi elv alapján – a nemzeti szuverenitás égisze alatt – az egyik 

tagállam nem (vagy csak korlátozottan) ismeri el a másik tagállam eljárási 

jogosultságát. Főként az egyes tagállami vállalatokra irányuló általános jogi 

szabályozások eltérései miatt a közösségi jog korlátozásokat irányoz elő, hiszen 

bármely elv kizárólagos alkalmazása veszélyeztetné az általános elfogadottságot. 

Egy kizárólagosan univerzális elv mentén szabályozott eljárás a tagállamok 

szuverenitását sértené, míg a területi elv érvényesülése hitelezők részéről volna 

méltánytalan. [Fónagy Sándor 2002]  

A jogszabály az érdekek esetleges összeütközésének elkerülése miatt két szinten – az 

egyetemlegesség és a territorialitás elveinek összehangolásával – szabályoz: az 

egyetlen egyetemes hatályú fizetésképtelenségi főeljárás mellett párhuzamosan 

engedélyezi az olyan nemzeti (területi) eljárásokat is, amelyek csak az eljárás 

megindításának helye szerinti államban lévő vagyontárgyakra terjednek ki.  

A Rendelet területi hatályát illetően a Premabulum a következőket rögzíti: „csak 

azokban az eljárásokban lehet alkalmazni, amelyek esetében az adós fő 

érdekeltségének központja a Közösségben található”. A későbbiekben látható, hogy 

a fő érdekeltség központja szerinti tagállamban indul meg a főeljárás, míg a 

telephelyeken területi eljárások indíthatók. Nehézségekhez vezethet tehát egy olyan 

eset fennállta, mikor a fő érdekeltség központja az Európai Unió területén található, 

miközben a telephely(ek) azon kívüli államokban helyezkednek el. A közösségi 

jogforrás tehát a tagállamok egymás közötti viszonyaiba szól bele, az Európai Unión 

kívüli, harmadik államhoz fűződő kapcsolatok vonatkozásában nem bír szabályozó 

erővel. 
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4.2.2 A fizetésképtelenségi főeljárás 

Az egyetemleges érvényű főeljárás az adós gazdálkodó szervezet fő érdekeltségeinek 

központja (Centre of Main Interest, COMI) szerinti tagállamban indulhat meg. 

Megdönthető vélelem szól amellett, hogy a COMI voltaképpen az adós székhelye. A 

Rendelet preambulumának (13) bekezdése szerint a COMI „az a hely, ahol az adós 

érdekeltségeinek kezelését rendszeren végzi és ez harmadik személyek részéről 

megállapítható”.  

Ezen alapvető fontosságú megfogalmazás nem határozza meg egyértelműen a 

kérdéses tagállamot. Az eljárások megindítására jogosult bíróságok ezért ugyanazon 

körülmények vizsgálata során – akár a saját jog- és érdekrendszerük miatti 

befolyásoltságuk okán – eltérő következtetésekre juthatnak a meghatározás 

tekintetében. [Nagy Adrienn 2006] Éppen emiatt a szabályozás bevezetése óta 

felmerült vitás kérdések nagy részét a COMI-ra vonatkozó vélelem megdöntésével 

kapcsolatos problémák teszik ki. A joghatósági összeütközések kezelésére azonban a 

közösségi jogforrás nem tartalmaz pontos eljárási rendelkezéseket. A közösségi 

jogforrás azon rendelkezéséből kifolyólag, miszerint a „joghatósággal rendelkező 

tagállam bírósága által hozott, fizetésképtelenségi eljárást megindító határozatot az 

összes többi tagállamban attól kezdve el kell ismerni amikor az hatályossá válik az 

eljárás megindításának helye szerinti tagállamban” egyértelműen következik az 

időbeli elsődlegességen alapuló szabály, vagyis, hogy az esetleges joghatósági 

összeütközésekkor azt az eljárást kell elismerni, amelyet elsőként megindítottak. (Az 

összevetésnél az eljárás megindításának időpontjaként a 2. cikk f.) pontjának 

megfelelően azt az időpontot kell tekinteni, „amikor az eljárást megindító határozat 

hatályba lép”) 

Az Európai Bíróság számos ügyben történő döntéshozatala nyomán meghatározhatók 

a COMI ismérvei, amelyek közül a legfontosabbak talán a következők: [Csőke 

Andrea 2008] 

- az a hely ahol az adós különféle kereskedelmi érdeke koncentrálódik, 

- az a hely, ahol az adós vagyontömegének nagyobb része található, 

- az a hely, ahol az adóst képviselő személyek az adós ügyeit naponta vitték 

(általában az adós irodája), 
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- az adós vezetése naponta ott történik és ez harmadik személyek számára is 

látható, 

- az adóssal kapcsolatos épületek hiányában a COMI helyeként a vezető 

lakhelyét kell meghatározni. 

A főeljárás az univerzalitás elve mentén az adós teljes vagyonára kiterjed, s a 

joghatások tekintetében annak a tagállamnak a jogát kell alkalmazni, ahol az eljárást 

megindították. [Csőke Andrea 2003] A főeljárásban részt vevő fizetésképtelenségi 

szakértőnek joga van tehát ahhoz, hogy az adós más tagállamban található 

vagyontárgyit elmozdíthassa, illetve értékesíthesse a saját csődjoga szerint. Egyfelől 

a megdönthető vélelem fennállásából kifolyólag, másfelől, mert annak a tagállamnak 

a fizetésképtelenségi eljárását kell főeljárásnak tekinteni, aki elsőként megindította
38

 

azt, az érintett tagállamok között gyakran kvázi versengés alakul ki.  

Az esetleges tagállamok közötti joghatósági összeütközések során arra kell 

figyelemmel lenni, hogy a főeljárás megindítására irányuló bírósági döntést követően 

a többi tagállam ezt a határozatot nem kérdőjelezheti meg. Amennyiben mégis ezt 

tenné, úgy az csak a bírósági döntés meghozatala szerinti államban lehetséges az 

ottani jogorvoslatok útján. 

4.2.3 A területi eljárás 

A jogszabály preambuluma szerint „az érdekek sokféleségének védelme érdekében e 

rendelet lehetővé teszi a főeljárással párhuzamos másodlagos eljárások 

megindítását”. A Preambulum (19) szakasza fogalmazza meg azt, hogy a területi 

eljárás megindítása a helyi érdekek védelme mellett gazdasági megfontolásokat is 

szem előtt tart. Előállhatnak ugyanis olyan esetek, „mikor az adós vagyona túl 

összetett ahhoz, hogy egy egységként lehessen kezelni”. A jogalkotó a főeljárás 

dominanciája mellett, a teljesen egyetemleges főeljárás korlátjaként területi eljárások 

megalkotását látta indokoltnak. 

                                                 
38

 Az eljárás megindításának az időpontja az Eurofood IFSC ügyben hozott Európai Bírósági ítélet 

szerint az az időpont, amikor az adós (részben vagy egészben) elveszti a rendelkezési jogát a vagyon 

felett. 
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A területi eljárás ott indítható, ahol az adós telephellyel rendelkezik. A 3. cikk h.) 

pontja alapján „telephely bármely olyan működési hely, ahol az adós nem átmeneti 

gazdasági tevékenységet végez emberi erőforrásokkal és eszközökkel”.  

Az ilyen jellegű fogalom meghatározás szerint a területi eljárás megindításához nem 

szükséges az, hogy a nevezett telephely önmaga valamiféle jogi egységbe, illetőleg 

külön gazdasági formába szerveződjön. Ezzel a Rendelet a fizetésképtelenség témája 

szempontjából képes választ adni a regionális mikroökonómia vizsgálati körébe 

tartozó telephelyelméletek kérdéskörére. Miután a gazdasági egységek – alapvetően 

a természeti erőforrásokból adódó előnyök, a térbeli koncentráció gazdaságossága és 

a szállítási, kommunikációs költségek megtakarításait szem előtt tartva – 

tevékenységeiket regionális módon szervezik meg [Hoover 1999], fontos, hogy 

csődhelyzetük is regionális alapon legyen kezelve. A regionális mikroökonómia 

egyik neves kutatójának megfogalmazása összhangban van a Rendelet telephely 

fogalmával: „a telep egyértelműen egyetlen helyhez kapcsolódik, azaz a vállalat 

többi részétől térben elkülönülő, pontszerűnek elképzelt, földrajzilag pontosan 

megadható helyet jelent”. [Lengyel Imre – Rechnitzer János 2004 p. 115.] A telep 

közgazdasági és jogi szempontú fogalmának hasonlósága a határokon átnyúló 

fizetésképtelenségi eljárások hatékony működésének alapja.  

A Rendelet szabályai alapján – a telephely fogalmából következően – előállhat 

azonban olyan eset, amikor a COMI-ra vonatkozó vélelem megdöntése miatt nem a 

székhely tagállamában indul a főeljárás, ugyanakkor a székhely nem felel meg a 

telephely feltételeinek. Ebből következően voltaképpen pont az adós cég székhelyén 

nem indul meg semmilyen fizetésképtelenségi eljárás. A fogalom-meghatározási 

anomália feloldására a Rendelet nem tartalmaz semmiféle megoldást. Problémát 

jelenhet egy ilyen helyzetben, hogy a likvidációs eljárás során, a cég jogutód nélküli 

megszűnése esetén egy másik tagállam szereplőinek kérelmére kell az illetékes 

cégbíróságnak a székhely törléséről intézkednie. 

A területi eljárás csupán az érintett tagállam területén található vagyontárgyakra 

korlátozódik, s az érintett terület jogi rendelkezései alapján folyik. [Csőke Andrea 

2003] A területi eljárás felszámolója még abban az esetben sem intézkedhet például 

egy külföldi kötelezettel szembeni követelés behajtásáról, ha a követelés szorosan a 
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telephely működéséből fakadt. Elvégre a követelés „elhelyezkedését” a kötelezett 

COMI-ja határozza meg, az pedig más tagállam területén van. 

A szabályozás alapján belátható, hogy a másodlagos területi eljárások megindítása 

korlátozza a főeljárásban részt vevő fizetésképtelenségi szakértő mozgásterületét, 

hiszen csak addig rendelkezhet az adós másik tagállamban fekvő vagyona felett, míg 

ott a területi eljárás meg nem indul.  

Bizonyos feltételek fennállása esetén a területi eljárások a főeljárás megindulása előtt 

önállóan, elsődlegesen is indíthatók. Az elsődleges kifejezés az időbeni elsőbbségre 

utal. Néhány szakirodalom az ilyen eljárásokat független vagy partikuláris, míg a 

másodlagos eljárásokat függő területi eljárásoknak nevezi. [Siposné Herédi Erika 

2007] 

Az elsődleges vagy független eljárások megindítására korlátozottan van lehetőség. 

Akkor van mód erre, ha a COMI szerinti tagállam joga alapján nem lehet 

megindítani a főeljárást (például Magyarországon az egyéni vállalkozókkal vagy 

magánszemélyekkel szemben) vagy, ha a területi eljárás megindítását olyan hitelező 

kérte, akinek lakóhelye, székhelye vagy szokásos tartózkodási helye területi eljárás 

tagállama szerinti helyen van. A Preambulum (17) szakasza szerint az elsődlegesen 

megindított területi eljárás a főeljárás megindulását követően értelemszerűen 

másodlagossá válik, azaz a 36. és 37. cikk előírja az átalakítást. 

4.2.4 Reorganizációs és felszámolási típusú eljárások rendeletbeli 

meghatározása  

Az 1346/2000 EK Rendeletet keretjogszabályként – kollíziós jellegű előírásokat 

tartalmazva – van érvényben az egyes tagállami jogszabályok mellett. A 4. cikk (1) 

rögzíti, hogy „amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik, a fizetésképtelenségi 

eljárásra és joghatásaira annak a tagállamnak a jogát kell alkalmazni, amelynek 

területén az ilyen eljárást megindítják”. A 4. cikk (2) bekezdése konkrétabban is 

megjelöli azon rendelkezések körét, melyet maguk a tagállami törvények írhatnak 

körül, mikor a következőket mondja ki: „az eljárás megindításának helye szerinti 

állam joga határozza meg az ilyen eljárások megindításának, lefolytatásának és 

befejezésének feltételeit. Különösen meg kell határozni
39

: 
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 A Rendelet 4. cikkében található hosszas felsorolásból azokat az elemeket emelem ki, amelyek 

relevanciával bírnak a dolgozat témája szempontjából. 
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a.) mely adós ellen lehet fizetésképtelenségi eljárást indítani;… 

c.) az adós és a felszámoló jogait;… 

j) a fizetésképtelenségi eljárás – különösen egyezség által történő 

befejezésének feltételeit és joghatásait; 

k.) a hitelezőket a fizetésképtelenségi eljárás befejezése után megillető 

jogokat.” 

Látható tehát, hogy a 4. cikk biztosítja a tagállami jogszabályok – nemzeti 

érdekeknek megfelelően kialakított – sajátosságainak érvényesülését. Az egyes 

tagállami fizetésképtelenségi normáknak vannak olyan részterületei, amelyek egy 

határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárás lefolytatása esetén is közvetlenül 

alkalmazhatóak. A citált jogszabályhelynek köszönhető az, hogy az államokban az 

egyes problémákra különféle megoldással szolgáló reorganizációs és felszámolási 

célzatú eljárások lehetnek érvényben. A közösségi jogszabály alkalmazhatósága 

azonban megköveteli az egyes eljárások pontos kategorizálását. 

Az 1346/2000 EK Rendelet 3. cikkének c.) pontja a felszámolási típusú eljárások 

körét olyan eljárásként határozza meg, „amely az adós vagyonának értékesítését 

foglalja magában, beleértve az olyan eljárást is, amely egyezséggel vagy 

fizetésképtelenséget lezáró egyéb intézkedéssel zárult, vagy amelyet a vagyon 

hiányos volta miatt zártak le”. Első megközelítésben kissé ellentmondásosnak 

tűnhet, hogy a közösségi jogszabály olyan eljárásokat is felszámolási típusúnak 

minősít, melyek végül egyezséggel zárulnak. Közelebbről nézve azonban az 

ellentmondás feloldható. [Csőke Andrea 2008] Az eljárás meginduláskori célja 

ugyanis minden esetben a likvidáció és a vagyonértékesítés, csak több ország – 

vélhetően annak érdekében, hogy a folyamat ne váljon teljesen irreverzibilissé – 

hagyott egy utolsó menekülési útvonalat.  

A Rendelet ugyanakkor nem adja a reorganizációs típusú eljárások meghatározását, 

arra a kizárás logikája alapján lehet következtetni. Azon eljárások tartoznak ide, 

amelyek az „A” mellékletben szerepelnek, de a „B” mellékletben nem. A jogszabály 

közvetett módon tesz utalást a reorganizációs eljárásokra, mikor a 3. cikk (3) 

bekezdésében, illetőleg a 27. cikkben rögzíti, hogy a másodlagos fizetésképtelenségi 

eljárásoknak a „B” mellékletben felsorolt eljárások között kell szerepelniük, azaz 

csak felszámolási típusú eljárások lehetnek, reorganizációs típusúak nem. 
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Ha feltételként kerül rögzítésre, hogy az érintettek racionálisan döntenek a 

fizetésképtelenségi eljárás típusát illetően, akkor a gazdasági hatékonyság 

érvényesülése megköveteli, hogy a főeljárás típusa (azaz, hogy reorganizációs vagy 

felszámolási) összhangban legyen a területi eljárások típusaival. Amennyiben 

azonban a jog bármely szabálya típus-kötöttséget ír elő, úgy előfordulhat, hogy ez az 

összhang mesterségesen megbomlik, s a jog a gazdasági értelemben vett hatékonyság 

gátjává válik. 

Mivel tehát az egyes tagállamok eljárási formái, s főként a reorganizációs és 

likvidációs típusú eljárások kapcsolódása nagyon sokféle lehet, felmerül a kérdés: 

vajon az eljárási rendszerek különbözősége miatt a fenti szabályozás okozhat-e 

nehézséget (s ha igen milyet) a fizetésképtelenségi eljárás céljának 

megvalósulásában; minden esetben megvalósul-e a gazdasági ésszerűség. 
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5 AZ ELJÁRÁSI FUNKCIÓK ÉRVÉNYESÜLÉSE A 

RENDELET SZABÁLYAI TÜKRÉBEN 

5.1 A másodlagos eljárások „típus-kötöttsége” 

A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokról szóló közösségi jogszabály 

azért határozza meg a felszámolási típusú eljárás, s a kizárás logikájával a 

reorganizációs eljárás fogalmát, hogy a másodlagos területi eljárásra nézve „típus-

kötöttséget” határozzon meg. A Rendelet 3. cikkének 3. bekezdése rögzíti, hogy a 

főeljárás bármely „A” melléklet szerinti eljárás lehet, a másodlagos eljárásnak 

azonban a „B” mellékletben rögzített, felszámolási típusú eljárásnak kell lennie.  

6. táblázat: Eljárási típus-lehetőségek 

főeljárás másodlagos területi eljárás 

reorganizációs típusú 

felszámolási típusú 
felszámolási típusú 

Forrás: saját összeállítás 

Könnyen belátható, hogy vagy egy reorganizációs típusú főeljáráshoz kapcsolódnak 

a felszámolási típusú másodlagos eljárás(ok), vagy egy felszámolási típusú 

főeljáráshoz az ugyancsak felszámolási típusú másodlagos eljárás(ok). E körben más 

lehetőség nincs. A későbbiekben látható, hogy ez a kötöttség – amely voltaképpen 

egy szabályozási szükségszerűségre adott életszerű válasz eredménye – viszonylag 

sok ellentmondásos és nehezen kezelhető helyzetet teremt. 

A szabály vélhetően azon a logikán alapul, hogy amennyiben az adós vállalat a fő 

érdekeltség központja szerint a likvidációs eljárás végén – a vagyon hitelezők közötti 

szétosztását követően – a központi nyilvántartásból törlődik, (azaz megszűnik 

létezni) nincs értelme a telephely – a törlést követően immár jogi keretek nélküli – 

reorganizáció eredményeképpen történő fenntartásának. Kezelhetetlen helyzet állna 

fenn ugyanis, ha a telephelyen lévő vagyonelemek tulajdonos nélkül, a 
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munkavállalók pedig munkáltató nélkül maradnának. A szabályozás ebből a 

nézőpontból tehát ésszerű és célszerű. 

A közösségi jogszabály 36. cikke rendelkezik az elsődlegesen megindított területi 

eljárások esetén alkalmazandó szabályokról. E szerint, ha egy főeljárást utólagosan 

indítottak meg, „a 31-35. cikket kell alkalmazni az elsődlegesen megindított 

eljárásra, amennyiben az eljárás menete ezt lehetővé teszi”. Miután ezen 

jogszabályhelyek nem tesznek megkötést az elsődleges területi eljárás típusát 

illetően, felmerülhet a következő kérdés. Mi történik azonban abban az esetben, 

ha az elsődleges területi eljárás formája reorganizációs, hiszen a 3. cikk csak a 

másodlagosan indított területi eljárások vonatkozásában teszi kötelezővé a 

likvidációs formát?  

A közösségi jogszabály 37. cikke rendelkezik arról, „hogy a főeljárás felszámolója 

kérheti, hogy az A. mellékletben felsorolt, egy másik tagállamban korábban 

megindított eljárást alakítsanak át felszámolási eljárásra, ha ez a főeljárás 

hitelezőinek érdekében áll”.  

A jogszabály megengedő jellegéből következően az átalakítás nem kötelező, csupán 

egy lehetőség. Előfordulhat egyfelől, hogy a hitelezői érdekeket megtérülési 

szempontból a reorganizáció jobban támogatja, mint a megszűnés, másfelől, hogy a 

főeljárás felszámolója a szubjektív tényezők miatt nem pontosan méri fel a hitelezői 

érdekek érvényesülését segítő eljárási formát. Amennyiben az elsődlegesen 

megindított területi eljárás a főeljárás megindulását követően a főeljárás 

felszámolójának kérelme hiányában reorganizációs típusú marad, az rendszertanilag 

ellentétben áll a 3. cikk (3) bekezdésének rendelkezéseivel. Elvégre ha a főeljárás 

lezárultával a telephely életben marad, a fentiek alapján az ugyanúgy kezelhetetlen 

abban az esetben is, ha elődlegesen indult a területi eljárás, és abban az esetben is, ha 

másodlagosan. 

Az elsődleges területi eljárás mindvégig reorganizációs szabályok szerinti 

lefolytatásának kizárólag akkor van értelme, ha annak lezárultáig nem indul 

főeljárás, hiszen így az életben maradt telephely – mivel az adott cég jogi identitása 

fennáll – továbbra is jogi keretek között működhet. 



86 

 

5.2 A típus-átalakítás követelménye 

A Rendelet szabályai szerint az Európai Unió területén fő érdekeltségi központtal 

rendelkező vállalatsal szemben kizárólag egy főeljárás indítható, mely eljárást a többi 

tagállamban automatikusan el kell ismerni. Ugyanakkor több tagállam bírósága is 

arra a következtetésre juthat, hogy a COMI az ő területén található, s illetékessége 

megállapítására tekintettel megindíthatja a fizetésképtelenségi főeljárást. A Rendelet 

preambulumának (22) bekezdése szerint minden más tagállam az elsőként 

megindított eljárást ismeri el főeljárásként. Az ilyen joghatósági összeütközéskor, 

abban az optimális esetben, ha a később indító tagállam elismeri a korábban indult 

eljárást, ezen későbbi eljárást át kell alakítani másodlagos területi eljárássá. Az 

átalakítás azonban természetesen csak akkor lehetséges, ha a telephely feltételei 

fennállnak, ellenkező esetben az eljárás megszüntetéséről szükséges határozni. 

Az átalakításnak még egy esete lehetséges akkor, amikor az elsődlegesen megindított 

területi eljárás – a főeljárás megindulását követően – másodlagos eljárássá válik, s 

kérik a felszámolási típusúvá alakítást. Erről szól a fentebb már idézett 37. cikk. Míg 

ezen átalakítás szabályait a Rendelet közvetlenül is megfogalmazza, addig 

álláspontom szerint az előző esetet csak közvetetten. Bármiféle átalakításról ugyanis 

csak a 37. cikk beszél, amely azonban a III. fejezetben, a másodlagos 

fizetésképtelenségi eljárások témakörénél kapott helyet. Ezt támasztja alá a 37. cikk 

inkább megengedő, mint kötelező hangvétele is, amely a főeljárások összeütközése 

esetén semmiképpen sem értelmezhető. 

Mindezek alapján rögzíthető, hogy az 1346/2000 EK Rendelet szabályozásából 

kifolyólag két esetben van helye az eljárások átalakításának. 

- A Rendelet szabályaiból közvetetten következik, hogy két főeljárás 

joghatósági összeütközésekor a később indult eljárást – amennyiben 

lehetséges – területi eljárássá kell alakítani. Ebben az esetben másodlagos 

területi eljárásról van szó, amely csak felszámolási típusú lehet. Ezért ez az 

átalakítás magában hordozhat egy típus-átalakítást is, hiszen előfordulhat, 

hogy a területi eljárássá alakítandó főeljárás reorganizációsként indul. 

Kérdéses lehet, hogy az illetékes bíróság a főeljárás területi eljárássá 

alakítását, illetve a reorganizáció felszámolássá történő alakítását egy 

határozattal teszi, vagy a két átalakításról külön rendelkezik. 
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- Az elsődlegesen indított területi eljárás másodlagos lesz, ha a főeljárás 

megindul. Az elsődlegesből másodlagossá válás teljesen automatikusan 

történik, még arra sincs szükség, hogy az illetékes bíróság ezt deklarálja. A 

37. cikk rendelkezései szerint a főeljárás felszámolójának kérelmére a 

reorganizációs módon indult elsődleges területi eljárás felszámolási típusúvá 

alakítható. Ez az átalakítás a főeljárás felszámolójának mérlegelése alapján 

történhet. 

Az elsődleges területi eljárás másodlagossá válása teljesen automatikusan – 

bármiféle bírósági deklaráció nélkül – történik, míg a főeljárás területi eljárássá 

történő átalakítása önmagában szintén nem jelent problémát, mivel ez nem más, mint 

egy deklaratív jogi aktus. Ez tehát csak „kvázi” átalakításként értelmezhető.  

A két esetben az átalakítási kötelezettség más jogszabályi rendelkezésből fakad, 

közös azonban bennük, hogy végső soron mindkét esetben felmerül a reorganizációs 

típusú eljárás felszámolási típusúvá történő alakításának esete. Álláspontom szerint 

ez tekinthető tehát az átalakítás „valódi” formájának. 

Az átalakítás valódi fajtája viszont egyes esetekben nehézségekhez vezethet. A 

fentebb ismertetettek alapján ugyanis a különböző eljárási rendszerek (azaz az 

eljárások kapcsolódása) különböző megoldásokat szülhetnek, amelyek logikájukban 

nem biztos, hogy tökéletesen illeszkednek a Rendelet előírásaihoz. 

5.2.1 Típus-átalakítás egységes fizetésképtelenségi eljárásban 

Az egységes fizetésképtelenségi eljárásnak a fentebb ismertetettek szerint az 

tekinthető, ahol az eljárás feltétlen eleme a reorganizációról való döntés, s az 

automatikus felszámolás csak abban az esetben indul meg, ha a reorganizáció 

lehetőségét a döntésre jogosultak elutasították, vagy sikertelenül zárult. 

Az egységes fizetésképtelenségi eljárásoknál valószínűsíthetően úgy kezelik a típus-

átalakítást, mintha a már megindult reorganizációs eljárás sikertelenül zárult volna és 

automatikusan megindítják a felszámolást. Az ilyen típusú eljárási rendszerek 

alapszemlélete az, hogy a felszámolásra csak akkor kerüljön sor, ha reorganizációra 

nincs mód. Amennyiben azonban a típus-átalakítás kötelezettsége fennáll, a 

reorganizáció bárhol tart és bármilyen sikeresnek mutatkozik, azt felszámolássá kell 
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alakítani. Illetve, amennyiben a két főeljárás összeütközése miatt van szükség erre, 

úgy valóban kötelező, amennyiben viszont az elsődleges területi másodlagossá 

„avanzsálása” miatt következik be, úgy csak egy lehetőség. A kérdés csak az, hogy 

például a német jogrendszer ismeri-e a reorganizáció megszüntetésének okaként az 

eljárás-átalakítási kötelezettséget, vagyis: kinek a kérelme alapján tud az eljárás 

átalakulni.  

Érdemes lehet e körben is megvizsgálni a főeljárás felszámolójának szerepét. A 

főeljárás felszámolójának egyik alapvető joga, hogy a 29. cikk alapján megindíthatja 

a másodlagos területi eljárást. Jelen esetben viszont ezen jogosítvány nyilvánvalóan 

nem bír relevanciával, mivel – mire a típus-átalakítási probléma felmerül – az eljárás 

mindkét esetben már folyamatban van, illetve folyamatban marad, nincs tehát 

szükség egy új eljárás kezdeményezésére. 

Az egységes fizetésképtelenségi eljárás sajátosságából következően mindenkor 

ugyanaz az eljárás válik területi eljárássá, amely főeljárásként megindult, valamint – 

az átalakítás másik alapesetekor – a főeljárás megindulását követően ugyanaz a 

területi eljárás marad érvényben, csak nem elsődlegesnek, hanem másodlagosnak 

tekinthető. Egyszóval nincs szükség bármiféle új eljárás megindítására az 

átalakításhoz. 

A kérdés azonban még mindig nyitott maradt: kinek a kérelme szükséges az 

átalakításhoz. A főeljárások összeütközésénél – miután a főeljárás területi eljárássá 

alakítása is hivatalból történik – véleményem szerint minden tagállamnak hivatalból 

kell elrendelnie a reorganizáció megszüntetésével a likvidációt.  

Az elsődleges eljárás másodlagossá válásakor a 37. cikk szabályai alkalmazhatók, a 

főeljárás felszámolójának itt a Rendeletben biztosított lehetősége a típus-átalakítási 

kérelem előterjesztése, melyet az egyes tagállamoknak – elvileg – bele kellett 

építeniük saját belső szabályozásukba. 

A főeljárások összeütközésénél problémát jelenthet az átalakítás a gazdasági 

racionalitás hiánya miatt, amely abban áll, hogy egy sikeresnek mutatkozó 

reorganizációt is felszámolássá kell alakítani. A másik esetben azonban a főeljárás 

felszámolója mérlegelheti a hitelezők érdekeinek reorganizáció által történő 

megvalósulását, s így dönthet az átalakítás mellőzéséről is. Ekkor – feltételezve, 

hogy a főeljárás felszámolója a gazdasági érdekeket szem előtt tartja – az 
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átalakításnak elvileg nem lehet korlátja, hiszen a 37. cikk által a kérelmező személye 

is megoldott.  

Egy kérdés azonban még mindig nyitott marad. Például a német jogrendszerben, ahol 

a hitelezők jogosultak döntést hozni a reorganizációt illetően, nem minősül-e az 

egységes fizetésképtelenségi eljárás kudarcának az, hogy az ő jogukat csorbítva egy 

harmadik személy dönt a folyamatban lévő reorganizáció megszüntetéséről. 

5.2.2 Típus-átalakítás kétszintű fizetésképtelenségi eljárásban 

A kétszintű eljárásoknál nincs kapcsolódási pont az egyes eljárások között. A 

reorganizációról szóló döntés nem előfeltétele a felszámolási eljárás megindításának, 

s a reorganizáció megszüntetésével sem indul meg a felszámolás, vagyis a 

felszámolási eljárás egy teljesen új eljárásnak minősül.  

A kétszintű eljárás jellemzőiből adódóan, míg az egyszintű eljárásoknál az átalakítás 

– amennyiben a nemzeti jogszabály a rendelet ezen szabályait beépítette és 

amennyiben a gazdasági ésszerűségi követelmények figyelmen kívül maradnak – 

viszonylag könnyen megtörténhet, addig a kétszintű eljárásoknál egyéb problémák is 

felmerülhetnek. A típus-átalakítás ugyanis természetszerűen automatizmusokat 

kíván, amelyek nyilvánvalóan megvannak az egységes eljárásokban, a kétszintű 

eljárásokban azonban ez a mechanizmus nem működik. 

Mikor a főeljárást területi eljárássá alakítják, illetve mikor az elsődleges területi 

eljárás automatikusan másodlagos területi eljárássá alakul, akkor folyamatban van 

valamiféle eljárás, jelen esetben reorganizációs eljárás. Ahhoz, hogy a típus-

átalakítás is megtörténjen, azaz a felszámolási eljárás meginduljon, a reorganizációs 

eljárás megszüntetése és új kérelem benyújtása szükséges. A kétszintű eljárásoknál 

így nem a szó szoros értelmében vett átalakításról beszélhetünk, hanem inkább új 

eljárás megindításáról. Az ilyen illeszkedési rendszerekben ezért a nemzeti 

csődjogszabályokban a felszámolási eljárás elrendelésének okaként kellene 

szerepelnie a főeljárás felszámolója átalakítási kérelmének, valamint a típus-

átalakítási kötelezettség esetén a hivatalból történő elrendelésnek. 

Az egységes eljárásokkal ellentétben tehát – mivel a típus-átalakításhoz minden 

esetben a folyamatban lévő eljárás megszüntetésére és egy új eljárásnak minősülő 

felszámolási eljárás megindítására van szükség – nem az az eljárás lesz a másodlagos 
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területi eljárás, amely korábban főeljárásként megindult; illetve végül nem az lesz a 

másodlagos területi eljárás, amely elsődlegesként megkezdődött. 

A kétszintű fizetésképtelenségi eljárások körében felmerült típus-átalakításoknál is 

fontos lehet a főeljárás felszámolójának lehetőségeit vizsgálni. Az egységes 

fizetésképtelenségi eljárásoknál bebizonyosodott ugyan, hogy az átalakításban nincs 

jelentősége a főeljárás felszámolójának 29. cikk szerinti másodlagos eljárás 

megindítására vonatkozó jogosítványának, a kétszintű eljárásoknál azonban – mivel 

a típus-átalakítás minden esetben egy új eljárás megindítását vonja maga után – 

jelentőséggel bírhat.  

A kérdés az, hogy az átalakítási kérelmet (ide értve a hivatalból történő 

átalakítást) helyettesítheti-e a főeljárás felszámolójának 29. cikk szerinti 

másodlagos területi eljárás lefolytatása iránti kérelme akár a főeljárások 

összeütközése előidézte, akár a 37. cikk szerinti típus-átalakításra nézve. 

Első megközelítésben a főeljárások összeütközésénél – mivel új eljárás 

megindulásáról van szó – helyettesítheti, de nem pótolhatja. A főeljárás 

felszámolójának területi eljárás lefolytatása iránti kérelme semmikor sem kötelező, 

hanem egy lehetőség, amellyel adott esetben bizonyos megfontolások miatt nem áll 

érdekében élni. A területi eljárások ugyanis korlátozhatják az ő mozgásterét, s gátat 

szabhatnak az országhatárokon átnyúló vagyon egyben történő kezelésének.  

Az első megközelítésen túl a következőket is érdemes végiggondolni. A főeljárások 

összeütközésénél a „kvázi átalakításnak” vagyis a területi eljárássá alakításnak, 

valamint a típus-átalakításnak vagyis felszámolási eljárássá alakításnak elvileg 

(egyidejűleg) egyetlen jogi aktussal kellene történnie. Az illetékes bíróságnak 

ugyanis nemcsak a főeljárás területi eljárássá alakításának szükségét kell észlelnie, 

hanem ezzel együtt azt is, ha az átalakítandó főeljárás reorganizációs típusú. Ebből 

adódóan nem lehet értelme a főeljárás felszámolója külön, kizárólagosan a 

típus-átalakításra vonatkozó kérelmének a főeljárások összeütközése esetén. 

Mivel a kvázi átalakításra hivatalból kerül sor, szükségszerű, hogy az ezzel egyidejű 

típus-átalakítás is hivatalból történjen. A nemzeti szabályozásban nem engedhető 

meg tehát, hogy a reorganizáció megszűnésével a felszámolás megindulása a 

főeljárás felszámolójának kérelméhez legyen kötve, feltétlenül szabályozni 

szükséges a hivatalból történő típus-átalakítást is. 
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A 37. cikk szerinti átalakításnál viszont kardinális a főeljárás felszámolójának 

szerepköre, hiszen egyedül ő jogosult a kezdeményezésre. Ekkor viszont, mire a 

típus-átalakítás felmerül, addigra a másodlagos eljárás (a Preambulum (17) szakasza 

értelmében) már minden esetben folyamatban van. Így ebben a helyzetben nem bír 

relevanciával az, hogy a főeljárás felszámolójának kérelmét tartalmilag minek (típus-

átalakítási kérelemnek, vagy a 29. cikk szerint másodlagos területi eljárás 

lefolytatása iránti kérelemnek) tekintjük, hiszen a reorganizációs típusú másodlagos 

eljárást meg kell szüntetni, s egy új, felszámolási típusú másodlagos eljárást kell 

indítani. Ha tehát a kétszintű fizetésképtelenségi eljárást alkalmazó ország nem építi 

bele jogrendjébe a 37. cikk szerinti átalakítás intézményét, véleményem szerint a 

helyzet akkor is kezelhető.  

E tekintetben a kétszintű fizetésképtelenségi rendszereknél egyszerűbb a helyzet, 

mint az egységes eljárásoknál. Ez utóbbinál ugyanis, ha a nemzeti jogszabály nem 

tartalmazza a 37. cikk szerinti átalakítási kérelmet, mint a felszámolást megindító 

okot, akkor rendkívül kaotikus helyzet állhat elő. 

Ha a nemzeti szabályozásoknak sikerül kezelniük az átalakítás kérelmezésének 

módját és az arra jogosultak körét, akkor is nehézséget okozhat az átalakítás 

időtartama. Miután kétszintű fizetésképtelenségi eljárás esetén kizárólag úgy 

képzelhető el az átalakítás, hogy a reorganizációs eljárás megszűnik, s a felszámolás 

pedig új eljárásban elindul, a Rendelet szerinti kezdet
40

 – egyfelől a helyi 

(bürokratikus) határidők, másfelől a telephely meglétének vizsgálata miatt – 

hosszabb időbe telhet. 

5.3 Reorganizáció a másodlagos eljárásokban 

Amikor egy főeljárás megindul, az reorganizációs és felszámolási típusú is lehet. A 

fentiek alapján látható, hogy a másodlagos területi eljárás, amennyiben az a főeljárást 

követően indult, úgy kizárólag felszámolási típusú lehet. Ha viszont a területi eljárás 

a főeljárás előtt megindult, s csak a főeljárás megindulását követően vált 

másodlagossá, úgy ez az eljárás nem feltétlenül felszámolási típusú. 

                                                 
40

 Az Európai Bíróság döntései a főeljárásra nézve határozzák meg a az eljárás megindulás 

időpontjaként azt az időpontot, amikor a felszámoló átveszi a rendelkezési jogot a vagyon felett. 

Álláspontom szerint analóg módon a másodlagos területi eljárás megindulásának az időpontja is a 

helyi felszámoló rendelkezési jogának keletkezési időpontjára tehető. 
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Elvi követelmény, hogy a területi eljárások típusukat tekintve is összhangban 

legyenek a főeljárással. A jogszabály által megfogalmazott összhang gazdasági 

leképezése a gazdasági szerelők összhasznának maximuma. A főeljárás határozza 

meg ugyanis a teljes eljárás-rendszer irányvonalát, s a gazdasági célokat. Jogilag nem 

feltétlenül, de gazdaságilag indokolt, hogy a másodlagos eljárások alkalmazkodjanak 

a főeljáráshoz. Ha a főeljárás reorganizációs típusú, azaz célja az adós vállalat 

talpraállítása, akkor megkövetelhető, hogy a másodlagos eljárások is e célt 

szolgálják, s legfeljebb csak azok legyenek felszámolási típusúak, amelyek a teljes 

vállalategység „beteg” részeinek tekinthetők. A fentiekben ismertetett típus-kötöttség 

azonban eltérítheti a gazdasági célokat a jog által definiált követelményektől. 

Miután a típus-kötöttség a felszámolási eljárások irányába hat, a felszámolási típusú 

főeljáráshoz könnyen hozzáigazíthatók a szintén felszámolási típusú területi 

eljárások. A következőkben ezért a felszámolási típusú főeljárások figyelmen kívül 

maradnak, s csak a reorganizációs típusú főeljáráshoz kötődő területi eljárásokkal 

kapcsolatos nehézségek és anomáliák kerülnek bemutatásra. 

5.3.1 A főeljárás után indult területi eljárások 

Egy felszámolási típusú főeljáráshoz kapcsolódóan nem jelent problémát, hogy a 

területi eljárások szintén felszámolási típusúak. Az eljárások formai összhangja, 

vagyis a jogilag „ideális” helyzet a gazdasági szerepelőkre nézve is ésszerűnek és 

hatékonynak tekinthető, akik célfüggvénye a veszteségeik minimalizálása. 

Mi történik azonban akkor, ha a főeljárás reorganizációs típusú, s az ezt 

követően indult területi eljárás pedig – a jogszabályi kötöttségek miatt – 

felszámolás? Természetszerű ugyanis, hogy nem szolgálja a gazdaság szereplőinek 

az érdekét az, ha a főeljárás alapján újjáépítendő gazdasági egység egy szerves része 

– csak azért, mert az más tagállamban helyezkedik el – megszűnik, a többi pedig 

enélkül a rész nélkül működik tovább. E szempontból annál nagyobb a gazdasági és 

jogi hatékonyság közötti szakadék, minél több telephellyel rendelkezik egy vállalat. 

Minél több rész esik ki ugyanis a gazdasági egységből, annál kevesebb értelme van 

csupán a „központ” (azaz a főeljárás szerinti vagyon) reorganizációjának. Vagyis: 

lehet, hogy bizonyos helyzetekben (a főeljárás után indult másodlagos területi 

eljárások esetén) a Rendelet által előírt típus-kötelezettség a gazdasági ésszerűség 

gátjává válik? 
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A gazdasági érdekek és a jogi szabályozás között feszülő anomália kezelésére a 

Preambulum (20) szakasza követelményként határozza meg a főeljárás másodlagos 

eljárásokkal történő összhangjának megteremtését. Ezért előírja, hogy „a 

fizetésképtelenségi főeljárás meghatározó szerepének biztosítása érdekében az ilyen 

eljárás felszámolója számára különböző lehetőségeket kell biztosítani az egyidejűleg 

folyamatban lévő másodlagos fizetésképtelenségi eljárásokba való beavatkozásra. 

Például lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a fizetőképesség helyreállítását célzó 

tervet vagy egyezséget javasolhasson, vagy a másodlagos fizetésképtelenségi 

eljárások tárgyát képező vagyontárgyak értékesítésének felfüggesztését kérhesse”. A 

Preambulumban rögzített szemléletmód a rendelkező részben 33. cikkben és a 34. 

cikkben jelenik meg.  

A 33. cikk a főeljárás felszámolójának azon jogát biztosítja, mely szerint „a 

másodlagos eljárást megindító bíróság a főeljárás felszámolójától kapott kérelem 

kézhezvételekor az értékesítést egészében vagy részlegesen felfüggeszti”.  

Logikailag talán célszerűbb lett volna először a 34. cikkben foglaltak szerepeltetése, 

mivel a 33. cikkben foglalt jogosítvány a 34. cikk szerinti cél megvalósítását segíti 

elő. A 34. cikk értelmében, „ha a másodlagos eljárásra alkalmazandó jog lehetővé 

teszi az ilyen eljárások felszámolás nélküli, fizetőképesség helyreállítását célzó 

tervvel, egyezséggel vagy hasonló intézkedéssel történő lezárást, a főeljárás 

felszámolója jogosult arra, hogy ilyen intézkedést javasoljon”. A 34. cikk szerinti 

„talpraálláshoz” tehát a felszámolási eljáráson belüli reorganizációs megoldási 

lehetőségek szükségesek. Különbséget kell tenni a kizárás logikája alapján fentebb 

már definiált reorganizációs típusú eljárások
41

 és a felszámoláson belüli 

reorganizációs lehetőségek között. 

Ha az adott nemzeti szabályozás az ilyen felszámoláson belüli egyezségi 

eljárások megindítását az adós vagy a hitelezők kérelméhez köti, vajon a 

főeljárás felszámolója jogosult-e ezeket mégis megindítani? A Rendelet 

értelmezésében alapvetőnek számító Virgós-Schmit Report ismeretében kijelenthető, 

hogy a főeljárás felszámolójának is joga van a 34. cikk szerinti eljárások 

megindítására. [Csőke Andrea 2008] 

A megértéshez a már bemutatott nemzeti szabályozásokat segítségül hívva 

rögzíthető, hogy a 34. cikk nyilvánvalóan a felszámoláson belüli egyezségre vagy 
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 Azon eljárások, amelyek a Rendelet „A” mellékletében szerepelnek, de a „B” mellékletben nem. 
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kényszeregyezségre utal. A tagállamok eljárási rendszerének vizsgálatakor láthatóvá 

vált, hogy Ausztriánál és Magyarországnál fedezhetők fel ilyen megoldások. 

Ausztriában a Konkursordnung a kényszeregyezségi eljárás intézménye 

(Zwangausgleichsverfahren) által lehetőséget teremt a hitelezőkkel történő 

megegyezésen keresztüli életben maradásra, míg Magyarországon a Cstv. 41-45.§ 

szabályozzák mindezt.  

A példák alapján is látható, hogy a kétszintű eljárások a felszámolási eljáráson belül 

a vállalat megmentésére újabb megoldási lehetőséget tartalmaznak az adós részére. 

Ez alapján pedig könnyen megvalósítható a 34. cikkben leírt cél. Ez azonban 

nemcsak a tipikusan kétszintű eljárások sajátossága, hiszen a jogalkotók például 

Magyarországon sem törölték el a felszámolási eljárásban kötendő egyezség 

lehetőségét a 2009. szeptember 01. napjától hatályos új rendszerben. 

(Magyarországon ettől kezdve nem tisztán kétszintű, hanem inkább „egységesbe 

hajlónak” nevezhető eljárási kapcsolódási rendszer él.) Érdemes megvizsgálni a 

szlovák szabályozást is, ahol a fizetésképtelenségi eljárás megindulásával az arra 

jogosultak döntése alapján az eljárásban a felszámolás felfüggesztésével megindul a 

reorganizáció. Magyarország és Ausztria példájával ellentétben Szlovákiában a 

csődszabályozás egy féle „túlélési” lehetőséget ismer. Ezzel egy újabb kérdés 

merülhet fel: ha egy jogrendszer nem tartalmaz a felszámoláson belüli 

reorganizációt, csak reorganizációs típusú eljárást, alkalmazhatók-e a 34. cikk 

lehetőségei? Álláspontom szerint a jogalkotónak nem lehet célja, hogy olyan 

értelmetlen megkötést alkalmazzon, hogy a 34. cikk kizárólag a felszámoláson belüli 

egyezségre vonatkozna. Miután pedig a Virgós-Schmit Reportban foglaltak alapján a 

főeljárás felszámolója is jogosult a kérelmezésre, úgy tűnik, a 34. cikk rendelkezései 

Szlovákiában is alkalmazhatók. 

Ugyan a dolgozatban bemutatott nemzeti szabályozási rendszerek közül a kétszintű 

fizetésképtelenségi eljárások mindenhol lehetővé teszik a felszámolási eljáráson 

belüli „menekülési” lehetőséget, elképzelhetők olyan elvi esetek, ahol erre nincs 

mód. Ilyenkor – ha a főeljárás a reorganizációt célozza meg – nincs mód a 

másodlagos eljárás és a főeljárás összhangjának megteremtésére. 

Németországban, a tisztán egységes fizetésképtelenségi eljárás keretei között csak 

akkor kerül sor felszámolásra, ha a reorganizáció nem lehetséges. Ebből következően 

értelmetlen lenne ugyanazon eljárásban, a felszámolási szakaszon belül egy újabb 
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„menekülési utat” nyitni az adós vállalatnak. Miután az egységes 

fizetésképtelenségi eljárásokban a felszámolást már nem lehet visszafordítani, 

adódik a kérdés: lehetséges-e egyáltalán a 34. cikk szerinti megoldás 

alkalmazása?  

Álláspontom szerint a visszafordíthatatlanság okán az egységes fizetésképtelenségi 

eljárásban nem lehetséges a 34. cikk szabályainak alkalmazása. Azáltal, hogy „ha a 

másodlagos eljárásra alkalmazandó jog lehetővé teszi” feltétel beleépül a 

szabályozásba, maguk a jogalkotók is tudják, hogy vannak olyan eljárási rendszerek, 

amelyek nem illeszthetők be a 34. cikk kereteibe. Az ilyen esetekben a jogi 

szabályozás a gazdasági ésszerűség útjában áll. 

Fontos leszögezni, hogy bár a probléma ott csúcsosodik ki a leginkább, a kérdés nem 

kizárólag az egységes eljárásokra vonatkozik, hiszen az egyes „egységesbe hajló” 

eljárási rendszerekben egy korábban lefutott sikertelen reorganizáció után nehezen 

képzelhető el a főeljárás felszámolója által indított újabb reorganizáció. Ez azonban 

inkább egy elméleti jellegű probléma, a gyakorlatban kevés az esély a 

megvalósulásra.  

A reorganizációs típusú főeljárás megindulását követően indult – ezért feltétlen 

felszámolási típusú – területi eljárások főeljárással való érintkezésének és a 

gazdasági értelemben vett összhang megvalósulásának eseteit az 7. táblázat foglalja 

össze. 

7. táblázat: A reorganizációs főeljárás és a főeljárás után indult területi eljárások 

összhangja 

Főeljárás típusa 
Főeljárás után indult 

másodlagos területi eljárás 

illeszkedési módja 

A főeljárás és a területi 

eljárás összhangjának 

megvalósulása 

reorganizációs kétszintű 
alkalmazható a 34. cikk, az 

összhang megvalósul
42 

reorganizációs egyszintű 
nem alkalmazható a 34. cikk, 

az összhang nem valósul 

meg 

Forrás: saját összeállítás 

                                                 
42

 Figyelmen kívül hagyva azt az esetet, mikor a kétszintű rendszerben a felszámolási eljáráson belül 

nem létezik menekülési lehetőség 
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5.3.2 A főeljárás előtt indult területi eljárások 

A Rendelet Premabulumának (17) szakasza szerint az előbb indult területi eljárás a 

főeljárás megindulását követően automatikusan másodlagossá válik. A fentiekben 

részletezettek szerint a 37. cikk alapján ez esetben a főeljárás felszámolója dönt arról, 

hogy a másodlagossá vált területi eljárást (amennyiben az reorganizációsként indult) 

felszámolási típusúvá alakítja-e. 

Nyilvánvalóan, amennyiben a főeljárás reorganizációs típusú, s az elsődlegesként 

indult területi eljárás is ilyen, úgy a főeljárás felszámolója az átalakítást mellőzi, 

hacsak a területi eljárás által érintett vagyonrész nem hatékonyan működik, azaz 

akadályozza a reorganizációt. Ha a területi eljárással érintett vagyonrész a 

reorganizáció gátját képezi, úgy jobb azt az értékesítéssel – immár valaki más 

tulajdonlása alatt – a hatékony működés irányába terelni, tehát felszámolni. 

Egyértelműen látható, hogy ez esetben a főeljárás felszámolójának döntési 

jogosultsága alapján megvalósulhat a főeljárás és területi eljárások összhangja. 

Mi történik azonban akkor, ha az elsődlegesen indult területi eljárás felszámolási 

típusú, míg a később megindult főeljárás reorganizációs típusú? A 37. cikk szerinti 

átalakítás ugyanis csak a reorganizációsból felszámolásivá alakításról szól, a fordított 

irányú mozgásról azonban nem beszél. Miután a „fordított” átalakítás nem 

lehetséges, így előfordulhat, hogy a másodlagos eljárás a jogi determinációk 

eredményeképpen nem képes a főeljárást gazdasági értelemben való támogatatására. 

A Rendelet oly módon próbálja kezelni a helyzetet, hogy az elsődlegesből 

másodlagossá vált területi eljárásokra nézve is irányadónak tekinti a 31-35. cikk 

rendelkezéseit. Így tehát ez esetben van megoldási lehetőség. 

Az elsődleges területi eljárásként indult eljárások reorganizációs főeljárással való 

érintkezésének eseteit a 8. táblázat foglalja össze. Az elsődleges területi eljárások 

felszámolási és reorganizációs típusúak is lehetnek, így az 7. táblázatban foglalt 

lehetőségeken túl újabb más esetek is előállhatnak. 
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8. táblázat: A reorganizációs főeljárás és a főeljárás előtt indult területi eljárások 

összhangja 

Főeljárás típusa 
Elsődleges 

területi eljárás 

típusa 

Főeljárás után 

indult másodlagossá 

vált területi eljárás 

illeszkedési módja 

A főeljárás és a területi 

eljárás összhangjának 

megvalósulása 

felszámolási reorganizációs kétszintű 
a főeljárás felszámolójának 

átalakítási kérelme alapján az 

összhang megvalósul 

felszámolási reorganizációs egyszintű 
a főeljárás felszámolójának 

átalakítási kérelme alapján az 

összhang megvalósul 

reorganizációs felszámolási kétszintű 
alkalmazható a 34. cikk, az 

összhang megvalósul
43 

reorganizációs felszámolási egyszintű 
nem alkalmazható a 34. cikk, 

az összhang nem valósul meg 

Forrás: saját összeállítás 

5.3.3 Megoldási alternatívák a 34. cikk alkalmazhatatlansága esetén 

A reorganizációs és felszámolási típusú eljárások egymáshoz történő illeszkedésének 

olyan formái is lehetnek, amelyek a Rendeletben foglalt jogi korlátozások miatt nem 

feltétlenül a gazdasági célszerűség irányába hatnak. Ha azonban a jogi szabályozás 

közvetlenül nem támogatja a reorganizációt, fontos lehet számbavenni a jog által 

közvetten támogatott, ugyanakkor a gazdasági céloknak is megfelelő megoldási 

lehetőségeket.  

A kérdés tehát az, hogy, ha az egységes fizetésképtelenségi eljárások nem 

ismerik a felszámolási szakaszon belüli menekülési vonalakat, vajon milyen 

lehetőségek maradnak az adós vállalat megmentésére, ha a főeljárás 

reorganizációs típusú?  

Azon vállalatok esetén, ahol a telephelyek szerinti tagállamok jogszabályai a 34. 

cikkben foglalt egyezséget nem támogatják, a főeljárás viszont reorganizációs típusú, 

az egyetlen gazdaságilag hatékony megoldás az, ha valamilyen módon 

megakadályozzák a másodlagos területi eljárások megindítását. Amíg ugyanis csak 
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 Figyelmen kívül hagyva azt az esetet, mikor a kétszintű rendszerben a felszámolási eljáráson belül 

nem létezik menekülési lehetőség 
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egyetlen főeljárás van folyamatban, addig a teljes vagyonra nézve a főeljárásban 

meghatározott célrendszer érvényesülhet. Az ilyen esetekben tehát a másodlagos 

eljárások megindításával nem valósul meg a Preambulumban rögzített gazdasági 

cél
44

 még akkor sem, ha a vagyon az egy eljárásban történő kezeléshez túl nagy. 

A legvégső esetben – ha a másodlagos eljárások megindítását semmilyen módon nem 

lehet megakadályozni – elképzelhető egy olyan megoldás, melyben a reorganizációs 

típusú eljárás felszámolója javaslatot tesz a másodlagos eljárás vagyonának egyben 

történő értékesítésére, s – ha a nemzeti szabályozás lehetővé teszi – az adós vállalat 

újabb vállalatot alapít, aki megvásárolja egyben a vagyont. 

5.4 Problémák speciális forrása: a „COMI-szerzés” 

Az 1346/2000 EK Rendelettel, illetve a határokon átnyúló fizetésképtelenségi 

eljárásokkal kapcsolatos nehézségek főleg a tagállamok közötti vitákban 

nyilvánulnak meg. A tagállamok a megoldatlan problémáikat az Európai Bíróság elé 

viszik, amelynek döntései az elkövetkezendő időszakra nézve iránymutatásul 

szolgálnak a jogalkalmazók felé. Amely nézeteltérések vagy jogalkalmazási 

nehézségek nem kerülnek ezen jogi fórum elé, azok viszonylag kis nyilvánosságot 

kapnak és többnyire rejtve maradnak. A fizetésképtelenségi eljárásokhoz kötődő 

típus-anomáliák természetüknél fogva ritkán váltanak ki az Európai Bíróság előtti 

döntési kényszert, inkább csak az érintett tagállamok „belügyeként” jelentkeznek. 

Az Európai Bírósági döntések túlnyomó részét az eljárás megindításával és a COMI 

meghatározásával kapcsolatos kérdések teszik ki. A következőkben egyértelműen 

láthatóvá válik azonban, hogy a COMI meghatározása és ezáltali „megszerzése” 

okán fennálló tagállami versengés voltaképpen – a fentebb ismertetett – eljárási 

típus-kapcsolódási gyakorlati problémák legtipikusabb forrásának tekinthető. 

Az előző fejezetekben bemutatott, az egyes tagállamok fizetésképtelenségi 

eljárásainak illeszkedési különbözőségén alapuló problémakör vizsgálata során az 

adós vállalat fő érdekeltségi központjának és a székhelyének egymáshoz való 

viszonya háttérben maradt. Látható, hogy a nehézségek abban az esetben is 
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 Preambulum (19) szakasz, 4.2.3. fejezetben ismertetve. 
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jelentkezhetnek, ha a COMI és a székhely azonos tagállamban van, vagyis, ha a 

főeljárás a székhely szerinti tagállamban indul.  

Az adott vállalat COMI-jának és székhelyének elkülönülése az egyes tagállamok 

közötti eljárások még szorosabb összhangját kívánná meg, így az ilyen esetekben az 

illeszkedési problémák még fokozottabban jelentkezhetnek, ezen elkülönülés 

„generátorként” hathat az eddig vázolt problémákra. A továbbiakban az eljárás-

illeszkedési problémakör gyakorlati szintű „generátor-jelensége” kerül ismertetésre. 

A COMI megjelölése körében, Európában az első olyan esetet
45

 követően, amikor a 

társaság ellen a bejegyzett székhelyéhez képest másik tagállamban indították meg a 

főeljárást, az ún. „head office function” szemlélet gyökeresedett meg a bírósági 

döntések során [Csőke Andrea 2008]. Ezen szemlélet alapján a COMI-t a főként a 

befektetői (tulajdonosi) döntések helyére alapítva határozták meg.  

Miután a befektetési döntések meghozatalának a helye többnyire a tulajdonos 

székhelye, a megközelítés sajátosságából következően könnyen belátható, hogy akár 

csak egy külföldi tulajdonossal rendelkező vállalatoknál is jó esély mutatkozhat nem 

a székhely, hanem a tulajdonos tagállama szerinti főeljárás megindítására. Ekkor 

azonban a székhely tagállama szerint nem feltétlenül indulhat területi eljárás, 

kizárólag csak akkor, ha a Rendelet 2. cikkének h.) pontja alapján a telephely 

feltételei fennállnak. Jelen fejezetben ez utóbbi lehetőség nem kerül szóba, a 

probléma bemutatásakor minden esetben feltételként rögzül, hogy a székhelyen 

termelő tevékenység folyik emberi és tárgyi erőforrások felhasználásával; s így a 

székhely megfelel az 1346/2000 EK Rendelet telephely követelményeinek. 

A gazdasági racionalitás alapján, többnyire a komparatív előnyök kihasználásának 

célul tűzésével sokszor előfordul, miszerint egy anyacég több tagállam területén 

létesít elkülönült jogalanyisággal rendelkező leányvállalatot. A következő ábrán egy 

„tagállam 1-ben” elhelyezkedő anyavállalatnak 4 másik különböző tagállam területén 

vannak leányvállalatai. (Összesen tehát 5 elkülönült vállalatról van szó.) 
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 A nevezett eset az Enron Directo Sociedad Limitada céggel szembeni fizetésképtelenségi eljárás 

volt (gyakorlatilag rögtön a Rendelet hatálybalépését követően), mely ellen a főeljárás Angliában (az 

anyavállalat székhelyén) indult, annak ellenére, hogy az adós vagyontárgyai, alkalmazottai 

Spanyolországban voltak. [www.iiiglobal.org/country/european_union/Enron_Directo_Skel.pdf] 
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11. ábra: A határon átnyúló cégcsoporti rendszer 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Feltételezve, egyfelől, hogy sem a leányvállalat, sem az anyavállalat nem rendelkezik 

telephellyel további tagállamokban, másfelől, hogy a cégek COMI-ja a 

székhelyükkel egybeesik, amennyiben a cégcsoport minden tagja fizetésképtelenné 

válik, 5 különböző tagállamban 5 különböző – egymástól független – 

fizetésképtelenségi főeljárás megindítására kerül sor, 5 különböző szabályozás 

alapján. Mivel a fenti ábrán az egyes leányvállalatok a Rendelet szerinti telephelyet 

más tagállamban nem létesítettek, így területi eljárás lefolytatására nem kerül sor. 

Miután a tagállamok fizetésképtelenségi szabályozásának mindegyikében van 

reorganizációs és felszámolási eljárás egyaránt, az egyes vállalatok esetében az ottani 

vállalati válság fokának megfelelően megvalósulhat az egyes zárt gazdaságok 

szintjén optimális eljárási megoldás: amely vállalat önmagában – a vállalatcsoport 

többi tagja nélkül – is életképes, az ellen reorganizációs típusú eljárás indulhat, míg a 

visszafordíthatatlan válság stádiumában álló vállalatok ellen felszámolás. Ennek 

alapján a cégcsoport egyes vállalatai reorganizálhatók, míg mások felszámolandók.  

Jelen esetben a vállalatszintű racionalitáson túl arra is lehetőség van, hogy egy 

önmagában gazdasági nézőpontból felszámolandó vállalatot mégis megmentsenek, 

amennyiben a csoportszintű érdek ezt kívánja. Előfordulhat ugyanis, hogy, 

amennyiben a csoport egy releváns tagja kiesne, úgy az az egész cégcsoport 

reorganizációját hátrányosan érintené, s így a „felszámolásérett” céget még akkor is 
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érdemes reorganizálni, ha csak az adott céget tekintve nem ez lenne a követendő 

megoldás. 

Ha a vállalatcsoport tagjainak székhelye és COMI-ja ugyanaz, a fizetésképtelenségi 

eljárások között nincs közvetlen jogi függőségi kapcsolat. Ennek okán, ha minden 

tag a felszámolás útjára tér, a korábbi gazdasági függőségek elszakadnak, a 

kölcsönös elszámolások – a lehetőségekhez mérten – megtörténnek. Fontos épp ezért 

rögzíteni, hogy az egyes tagállamok szintjén kialakuló optimális megoldás nem jelent 

feltétlenül egyúttal a teljes cégcsoportra nézve hatékony módszert. 

A cégcsoporton belül kialakulhat egy közös – reorganizációs – gazdasági cél, amely 

cél megvalósulását a független eljárások nem szolgálják megfelelően. Ilyen 

helyzetekben nehéz lehet ugyanis 5 különböző fizetésképtelenségi szakértő 

együttműködése, melyet vélhetően a különböző tagállami eljárási rendszerek sem 

támogatnak.  

A „head office function” szemlélet meggyökeresedésével és alkalmazásával 

lehetőség nyílik arra, hogy ilyen esetekben a leányvállalatok elleni 

fizetésképtelenségi eljárások is az anyavállalat tagállamában induljanak, annak 

bizonyításával, hogy a leányvállalatok COMI-jai az anyavállalat tagállamában 

találhatóak. Így tehát az 5 fizetésképtelenségi főeljárás mindegyike az anyavállalat 

tagállamában indul. Miután a székhelyeken a Rendelet 2. cikkének h.) pontjában 

meghatározott telephely („bármely olyan működési hely, ahol az adós nem átmeneti 

jellegű gazdasági tevékenységet folytat emberi erőforrásokkal és termékekkel”) 

feltételei fennállnak, a leányvállalatok székhelye szerinti tagállamokban pedig 

másodlagos területi eljárások kezdeményezhetőek. 
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12. ábra: A „head of function” elv érvényesülése cégcsoportokon belül 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Az anyavállalat tagállamában indult főeljárások így ugyanazon jogi szabályozás 

alapján folytathatók le, akár ugyanazon fizetésképtelenségi szakértő kijelölésével, 

ami által a vagyon összefogása, illetve egységként történő kezelése révén mindegyik 

cégben lehetővé válik a „közös gazdasági cél” hatékony érvényesülése. A 

gyakorlatban sok példa volt már arra, hogy a cégcsoport minden tagja ellen egy 

tagállamban indult fizetésképtelenségi főeljárás (Eurotunnel Group, Parmalat, Emtec, 

MG-Rover). 

A cégcsoportok egységként történő szemlélésének létjogosultságát mutatja az is, 

hogy az Európai Unión kívül, az USA bírósági gyakorlatában kialakult az ún. 

„substantive consolidation” elnevezésű jogi megoldás, melyben a bíróság az 

elkülönült jogi személyeket egyként kezeli. (Az USA csődtörvénye nem rendelkezik 

kifejezetten a „substantive consolidation” jogintézményéről, azt az eljáró bíróságok 

a 11 U.S.C. § 105 a.) pontjából vezetik le.) [Packman 2006] Ekkor a jogi személyek 

minden vagyona és kötelezettsége összevonásra kerül
46

, így a hitelezők is kvázi egy 

gazdasági személlyel szemben lépnek fel. Természetesen mindez nem szolgálja 

feltétlenül a hitelezők érdekét: különösen akkor fordulhat elő hitelezői hátrány, ha az 

egyik adós nagyban egy adott hitelező követelésétől függ. Az „Owens Corning eset” 

                                                 
46

 Kivételt képeznek ez alól a vállalatok közötti kölcsönös elszámolások. 
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[Sargent 2005] rámutatott a jogintézmény alkalmazási határaira, mikor a 

jogalkalmazók rögzítették, hogy abban az esetben kell a „substantive consolidation” 

intézményét alkalmazni,  

- ha maguk az ügyletek során maguk a hitelezők is az adósok közötti határok 

elmosódását tapasztalták, s beépítették akár az ügyletbe, akár a 

gondolkodásukba; 

- ha az adósok vagyonelemei és kötelezettségei olyan mértékben „kuszák”, 

hogy mesterséges elkülönítésük a hitelezők érdekeit sértené. 

A megoldás révén tehát egy látszatilag is kialakított kötődés jön létre, amely a 

fizetésképtelenségi eljárások anyavállalati tagállamban történő indításánál jóval 

szorosabbnak tekinthető. 

Sok előnye van ugyan a vállalatcsoportok egyben történő kezelésének, azonban 

éppen a COMI és a székhely elkülönülése miatt könnyen gazdasági 

hátrányokkal is járhat az imént ismertetett megoldás. Míg az anyavállalat 

székhelyén megindulnak az elkülönülő főeljárások (5 db), addig a leányvállalatok 

székhelyein – az arra jogosultak kérelme alapján – megindulhatnak a másodlagos 

fizetésképtelenségi eljárások. A 1346/2000 EK Rendelet már többször említett 27. 

cikkének előírásai szerint „ha egy tagállam bírósága a 3. cikk (1) bekezdésében 

említett eljárást indít (főeljárás), amelyet egy másik tagállam elismer, a másik 

tagállamnak a 3. cikk (2) bekezdése alapján joghatósággal rendelkező bírósága 

másodlagos fizetésképtelenségi eljárást indíthat, anélkül, hogy az adós 

fizetésképtelenségét megvizsgálnák. Ezeknek az utóbbi eljárásoknak a B. 

mellékletben felsorolt eljárások között kell szerepelniük”. Ebből következőleg a 

székhelyen indított eljárásoknak mindenképpen fizetésképtelenségi típusú 

eljárásoknak kell lenniük.  

Az eddigiek alapján kijelenthető tehát, hogy amennyiben a vállalatcsoporti szintű 

reorganizációs cél mellett megindulnak a székhelyeken (azaz a Rendelet szerinti 

telephelyeken) a másodlagos fizetésképtelenségi típusú eljárások, az éppen az 

újjászervezést akadályozza. Különösen akkor okozhat gazdasági hátrányt ezen típus-

kötöttség, ha a felszámolási típusú eljárás nem tartalmaz „menekülési elemet”.  

A fentebb már vázoltak alapján abban az esetben van megoldás, ha alkalmazható a 

34. cikk, azaz megvalósítható a fizetésképtelenségi típusú eljáráson belüli 

egyezségkötés. Amennyiben azonban a telephely tagállamában egyszintű 
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fizetésképtelenségi szabályozás van érvényben, úgy a reorganizációt az adott 

leányvállalatnál nem lehet elérni. 

Az előző fejezetekben ismertetett, az eljárási illeszkedési különbözőségek miatti 

problémakör egyik gyakorlati forrása lehet tehát, ha a COMI elválik a 

bejegyzett székhelytől, vagyis, ha a „COMI-vélelem” megdől. Az érintettek 

vélelem megdöntésére irányuló motivációja pedig leginkább a vállalatcsoportok 

egyben történő kezelése esetén csúcsosodik ki. 

A problémát az okozza, hogy a Rendelet nem szabályozza a cégcsoportok 

fizetésképtelenségi eljárását. A leghatékonyabb megoldást az jelentheti azonban, ha 

az anyavállalat tagállamában lefolytatandó főeljárások mellett nem indulnak meg a 

székhely szerinti tagállamokban a másodlagos területi eljárások. A világban 

tapasztalható „nemzetköziesedés” azonban a fizetésképtelenségi eljárások területén is 

naprakész válaszokat igényel, s nem lehet elegendő az „ügyeskedések” révén történő 

megoldás keresés. 
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6 A TÍPUS-ÖSSZHANG MEGTEREMTÉSÉNEK 

LEHETŐSÉGEI 

Az 1346/2000 EK Rendelet hatálya alá tartozó több tagállam eljárási szabályainak 

kutatása, s ebből való – eljárási rendszerekre vonatkozó – következtések levonása 

után a reorganizációs és a felszámolási típusú eljárások illeszkedése tekintetében az 

alábbi 3 eljárási csoport került kialakításra. 

- egyszintű eljárási rendszer 

- „egységesbe hajló” eljárási rendszer 

- kétszintű eljárási rendszer 

Az értekezés – az EK rendelet szabályaiból adódóan – rávilágított egyfelől olyan 

problémákra, amelyek relatív kisebb súlyúak, s magunknak a tagállami belső 

szabályozásoknak kell kezelni őket. Például az országoknak magunknak kell 

törvényeikbe illeszteniük a főeljárás felszámolójának az átalakítási kérelem iránti 

jogosultságát vagy a reorganizációs típusú eljárás megszüntetésének okaként a típus-

kötöttséget. 

Bemutatásra került másfelől, hogy a Rendelet egyes szabályaiból adódóan a 

tagállamok eljárási rendszereinek különbözősége a határokon átnyúló 

fizetésképtelenségi eljárások során bizonyos esetekben a gazdasági racionalitás 

érvényesülésének gátját képezi. Mindez abban nyilvánul meg, hogy a reorganizációs 

versus likvidációs eljárás kérdésére a jogszabályi előírások meghatározott választ 

biztosítanak, amely nem feltétlenül esik egybe a gazdasági szempontból adandó 

válasszal. Hiába is volna gazdaságilag indokolt a reorganizációs típusú főeljáráshoz 

kapcsolódva egy reorganizációs típusú másodlagos területi eljárás megindítása, ha ez 

utóbbi a jogszabályi előírások miatt kizárólag felszámolási típusú lehet. 

Amíg a kisebb súlyú problémák oly módon is megoldhatók, hogy azokra a 

tagállamok egyéni kezelési módokat vezetnek be, addig a főeljárás és a területi 

eljárás közötti esetleges típus-disszonancia csak uniós szinten vizsgálható. A 

jogszabályok olyan jellegű módosítása vált ezért szükségessé, amely felváltja a 

probléma különféle „okoskodással”
47

 történő, nem túl hatékony kezelését, s hosszú 

távú megoldást biztosít. Ennek vonatkozásában Siposné megfogalmazza az elvet, 

                                                 
47

 A fentebb említettek szerint például a másodlagos eljárás megindításának akadályozásával 

próbálják az érdekeltek kezelni a problémát. 
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miszerint „a határokon átnyúló fizetésképtelenség kezelése szükségszerűen 

megköveteli a nemzeti jogok közelítését és a gátló tényezők fokozatos 

lebontását.”[Siposné Herédi Erika 2007 p. 5.] 

Az Európai Unión belül a gazdasági unió kereteit túllépve, a jogi harmonizáció 

következő lépcsőjének „egyik építőköveként” igény volna tehát arra, hogy a 

tagállamok – a fizetésképtelenségi jogszabályuk nemzeti sajátosságait és 

súlypontjait megtartva – az imént felsorolt eljárási rendszerek közül 

mindannyian egy félét alkalmazzanak: vagy az egységes, vagy az egységesbe 

hajló, vagy a kétszintű rendszert. A kérdés az volna csak, hogy melyiket.  

A válasznak azonban nem a jogi egyszerűség, hanem mindenképpen a gazdasági 

ésszerűség alapján kellene nyugodnia. Éppen ezért leszögezhető, hogy amely eljárási 

rendszer az egyes zárt gazdaságok szintjén nem ad megfelelő megoldást, az az 

Európai Unió szintjén sem biztosítja a gazdasági hatékonyságot, így az kizárható.  

A tesztelést célszerűen azzal az eljárási rendszerrel érdemes kezdeni, amely – 

amellett, hogy esetlegesen más problémákra nem tud megfelelően választ adni – a 

határokon átnyúló eljárásokban a típus-összhang megteremtése nézőpontjából a 

leginkább rugalmas. A vizsgálat kiindulópontjának kiválasztása tehát egy jellemző 

mentén történik. Az 5. fejezetben részletesen körülírt probléma alapján ez a rendszer 

a kétszintű eljárási rendszer. (A kétszintű rendszer adataiból kiinduló tesztelés amúgy 

is célravezetőbb, hiszen a két szélső megvalósulási forma összevetését teszi 

lehetővé.) 

A kétszintű rendszer legsajátosabb jellemzője a két eljárás közötti időhézag, vagyis 

az, hogy egy sikertelen reorganizációs típusú eljárás után nem automatikusan, hanem 

külön kérelemre indul meg a felszámolási típusú eljárás. Könnyen belátható, hogy 

ezen időhézag lehetőséget biztosít mind a hitelezőknek, mind az adósnak az 

eljárásokon kívüli külön alkuk létrehozására, illetve akár – egy sikertelen 

szabályozott reorganizáció után – egy szabályozatlan megegyezési folyamat 

megindítására. A szereplők döntései pedig ezen lehetőségek ismeretében alakulnak. 

Az adós vállalat és a hitelezők viselkedése legjobban a játékelmélet segítségével 

írható le, oly módon, hogy az adott eljárási rendszer jellemzői „játékszabályként” 

(továbbiakban: szabályként) rögzülnek. 

A későbbiekben konkretizált szabályok ugyan a kétszintű rendszer sajátosságaiból 

adódnak, megfogalmazásuk azonban úgy volna kifogástalan és 
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megkérdőjelezhetetlen, ha legalább egy kétszintű rendszer adatai (illusztrációként) 

alátámasztanák azokat. E körben a legkézenfekvőbb megoldást Magyarország 

példája adja, ahol a 2009. szeptember 01. napjáig hatályos Csődtörvény alapján 

kétszintű eljárási rendszer működött.  

A mind nemzeti, mind pedig nemzetközi szinten megfelelően működő eljárási 

rendszer kiválasztásának logikai menetét foglalja össze a 13. ábra. 

13. ábra: A kiválasztás menete 

Csődeljárások 

kimeneteleinek empirikus 

vizsgálata  a magyarországi 

kétszintű  eljárásban

Felszámolási eljárásokban 

a hitelezői megtérülések 

empirikus vizsgálata 

magyarországi kétszintű 

eljárásban

Fogoly-dilemma játékhoz szabályok 

felállítása a kétszintű modellre nézve

A kétszintű modell tesztelése 

játékelmélettel

Szabályok módosítása az egységes és az 

egységesbe hajló modellre nézve

Az egységes és az egységesbe hajló 

modell tesztelése játékelmélettel

Tesztelés eredményeinek értékelése 

összehasonlítással
 

Forrás: saját szerkesztés 

6.1 Az eljárási rendszerek értékelése zárt gazdaságban 

A kiválasztáshoz megfogalmazott elv – miszerint, ha az adott eljárási rendszer 

tagállamon belül sem képes a gazdasági és a jogi célok összehangolására – 

determinálja annak menetét. Először tehát a tagállami szinten való tesztelés történik 

meg, mely közben beláthatóan nem bír relevanciával az, hogy az illusztrációként 

szolgáló, vizsgált eljárások határon átnyúlóak-e. Jelen fejezet kizárólag a kétszintű 

rendszer sajátosságaira koncentrál, melyre nincs ráhatással az, hogy az adott 

országban ezen rendszeren belül folyó eljárások átlépik-e a határokat. 
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6.1.1 A kétszintű rendszer sajátosságainak illusztrálása 

A 2. fejezetben ismertetett érték-transzefer felfogásból kiindulva mind a 

reorganizációs típusú, mind a felszámolási típusú eljárások meghatározó szereplői a 

hitelezők, akiknek a döntések meghozatalához ismerniük kell mind a reorganizációt 

támogató, mind pedig az elvető ítéleteik várható következményeit. Ennélfogva a 

kétszintű rendszert jellemző szabályokat a következő két kérdés megválaszolása köré 

érdemes építeni. 

- Milyen kimenetellel zárulnak a megindított reorganizációs típusú eljárások, s 

az egyes kimeneteleket mennyiben követik likvidációs eljárások? 

- Likvidációs eljárásokban milyen hitelezői megtérülés várható? 

Magyarországon 2009. szeptember 01. napjáig volt hatályban a kétszintű eljárás 

Csődtörvénye. A reorganizációs típusú eljárást, azaz csődeljárást – legyen az akár 

egy később be nem tartott egyezséggel vagy megegyezés nélkül záruló – nem követte 

feltétlenül felszámolási eljárás. A másik oldalról viszont az is elképzelhető volt, hogy 

a sikeres csődeljárást követően felszámolási eljárás indul. A játékelméletből ismert 

fogoly-dilemma játék szabályainak felállításához fontos ezért egyrészt a csődeljárási 

kimenetelek, s az azt követő felszámolások, másrészt a felszámolási eljárásokat 

jellemző kielégítési arányok vizsgálata. 

6.1.1.1 A csődeljárások kimenetelei 

A csődeljárás keretében lefolytatott reorganizáció „speciális” helyzetnek tekinthető, 

mert az adós vállalat „sorsáról” nem maga a vállalat vezetése, illetve tulajdonosai, 

hanem a hitelezők határoznak saját véleményük, ítéletük, illetőleg információik 

alapján. Ahhoz, hogy a hitelezői döntésekben szerepet játszó tényezők „torzító” 

hatása vizsgálható legyen, szükséges egy objektív, elméleti modell felállítása. Egy 

adott vállalatot érintő reorganizációs folyamatok ex post két lépcsőben, azaz két 

kérdés megválaszolása mentén ítélhetők meg. 

I. Megmenthető volt-e a vállalat? 

II. Sikeres volt- e a reorganizáció? 

Az első kérdés voltaképpen egyfajta helyzetértékelés: a vállalati válság mélységét 

vizsgálja, illetve arra kérdez rá, hogy gazdasági szempontból volt-e értelme 
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egyáltalán bármiféle intézkedésnek, visszafordíthatók voltak-e a negatív folyamatok. 

A második kérdés magának a válságkezelés folyamatának minőségi értékelését adja. 

A következő ábra a kérdésekre adott válaszok tükrében vizsgálja a vállalat jövőjét. 

Tekintve, hogy logikailag nem értelmezhető olyan eset, mikor a vállalat már nem 

megmenthető, a reorganizáció mégis sikeresnek tekinthető, a válságkezelési 

eljárásnak 3 kimenetele lehetséges. Ugyanakkor, ha a vállalat nem megmenthető, a 

vállalat jövője minden esetben a megszűnés. 

14. ábra: A reorganizációs döntések elméleti modellje 

 

 
 megmenthető volt-e a vállalat? 

 
 igen nem 

Reorganizál-

ható volt-e a 

vállalat? 

igen továbbműködés -------------- 

nem megszűnés megszűnés 

Forrás: saját szerkesztés 

Látható, hogy a vállalat túlélése csak abban az esetben garantált, ha a válság 

mélysége a még kezelhető szinten maradt, s emellett a reorganizáció is sikeres volt. 

Megállapítható továbbá, hogy az elméleti modell szintjén logikailag nem 

értelmezhető olyan eset, mikor a gazdálkodó egység már nem megmenthető ugyan, a 

reorganizáció mégis sikeresen zárult. 

A hatályban volt rendszerben a csődeljárás lefolytatása iránti kérelem benyújtását 

követően az eljárás több irányba folytatódhatott tovább. A csődeljárás során legalább 

két tárgyalásra került sor a hitelezőkkel. Az első tárgyaláson a hitelezők arról 

döntöttek, hogy hozzájárulnak-e a Csődtörvény által biztosított 90 napos fizetési 

haladékhoz. Amennyiben a hitelezők a moratóriumhoz való hozzájárulást nem adták 

meg, úgy a csődeljárás megszűnt. A csődeljárás fizetési haladék nélkül szűnt meg 

továbbá akkor is, ha az adós nem megfelelő kérelmet nyújtott be a bírósághoz, s 

annak hiányait nem pótolta. 

Az adós a moratórium ideje alatt, a reorganizációs program, az egyezségi javaslat, 

illetve a kapcsolódó végrehajtási tervek alapján egy újabb tárgyalás keretében próbált 

megegyezni hitelezőivel. Az adós fő célja volt meggyőzni hitelezőit arról, hogy az 
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alapos helyzetelemzés és tényfeltárás eredményeképpen felállított reorganizációs terv 

alapján képes a vállalat talpra állítására és hosszú távú továbbműködtetésére, 

valamint ennek eredményeképpen a hitelezői igények (legalább valamely részbeni) 

kielégítésére. A csődeljárási döntési szintek formálisan összhangban vannak az 

elméleti modellben felállított kérdésekkel. A hitelezők ugyanis az eljárás során első 

lépésben arról döntenek, hogy álláspontjuk szerint van-e egyáltalán értelme 

bármiféle reorganizációnak, képes lehet-e az adós talpra állni, vagyis: megmenthető-

e a cég. Második lépésben az adós által előterjesztett reorganizációs tervet és 

egyezségi javaslatot értékelik, tehát a reorganizációt minősítik. 

Mindezek alapján tehát az adós által kezdeményezett csődeljárás is 3 féle 

kimenetellel végződhetett. Az egyes kimenetelekhez pedig a csőddel érintett cég 

további sorsára vonatkozóan elméleti következmények társíthatók. Ha ugyanis a 

hitelezők akár a fizetési haladékhoz, akár az egyezségi javaslathoz nem járulnak 

hozzá, úgy – elvileg – ítéletük szerint a cég a gazdasági fizetésképtelenség állapotába 

jutott, így megszűnés prognosztizálható, felszámolási eljárás megindulása várható. 

9. táblázat: Csődeljárások kimenetelei és elvi következményei 

KIMENETEL
48

 
ELMÉLETI 

KÖVETKEZMÉNY 

Az eljárás fizetési haladékhoz való hozzájárulás 

nélkül szűnik meg 
Megszűnés 

Az eljárás a fizetési haladékhoz való hozzájárulást 

követően hitelezői egyezség nélkül szűnik meg 
Megszűnés 

Az eljárás a fizetési haladékhoz való hozzájárulást 

követően hitelezői egyezség megkötésével zárul 
Fennmaradás 

Forrás: saját összeállítás 

Mindezek gyakorlati megvalósulásának feltárása érdekében a 2003-2008. évek 

tekintetében kutatást végeztem. A vizsgálat tárgya a csődeljárások kimeneteleire, 

illetőleg az ezt követő megszűnésekre irányult. Miután a kétszintű rendszerben az 

adósok viszonylag szűk körben kezdeményeztek csődeljárást, így a minta 100%-os, a 

kutatás az adott évek vonatkozásában a teljes sokaságot felöleli. A csődeljárást 

érintő leglényegibb bírósági végzések a Cégközlönyben közzétételre kerülnek, így az 

adatfelvétel a Cégközlöny újság (akkor még hetente megjelenő) számainak 

                                                 
48

 A bírói joggyakorlat szerint az első két esetben a csődeljárás „megszűnik”, míg az egyezség 

létrejötte esetén „befejeződik”. 
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áttanulmányozása segítségével zajlott. A csődeljárást követően megindult 

felszámolási eljárások vizsgálatához az Opten céginformációs rendszert használtam. 

(A megindulás évének – a technikai kezelhetőség okán – a közzététel évét tekintem.) 

A kutatás a következő kérdésekre keres magyarázatot. 

- Az adós által kezdeményezett csődeljárások milyen kimenetellel zárulnak? 

- A bármely kimenetelű csődeljárással érintett cég felszámolási eljárás alá 

kerül-e? 

- Milyen szabályszerűség fedezhető fel a kimenetelek és a felszámolási 

eljárások között? 

- Mennyivel később indul meg a felszámolási eljárás a csődeljárás megszűnése 

vagy befejeződése után? 

A későbbi felszámolási eljárás megindulását fontos megkülönböztetni attól az 

esettől, mikor a csődeljárás kérelmezése és valamilyen formájú lezárását követően 

végelszámolás indul. A végelszámolás a fizetőképes adó jogutód nélküli 

megszüntetésére irányuló eljárás, tehát a megszűnés ezen esetében a céggel szemben 

fennálló követelések kiegyenlítésre kerülnek. Korábban a végelszámolási eljárást is a 

Csődtörvény szabályozta, a jogalkotók azonban felfedezvén – a szakirodalomban is 

sokat emlegetett – azon anomáliát, hogy a végelszámolás megszűntetésre irányuló 

eljárás ugyan, de mégsem tartozik a fizetésképtelenségi eljárások közé, [Prugberger 

2004] a Cégtörvénybe helyezték át. (2006. évi V. törvény a cégnyilvántartásról, a 

bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról) 

Abból kiindulva, hogy a végelszámolásban a követeléseket teljesen
49

 ki kell 

elégíteni, az igények megtérülése szempontjából a végelszámolási eljárás a kutatás 

nézőpontja alapján azonos a csődeljárás után, ma is életben lévő céggel. A kutatás 

eredményeinek összefoglalásakor ezen tény figyelembe vételére is sor került. A 

következő táblázatok a kutatás eredményeit foglalják össze évek szerinti 

megoszlásban. 

                                                 
49

 Természetesen a végelszámolási eljárás keretei közé is „belefér” olyan eset, hogy az érintett cég a 

hitelezővel valamiféle alkut köt a tartozás egy részének elengedésére. 
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10. táblázat: Csődeljárások adatai évek szerinti bontásban 

 2003 2004 

  

kezdem. 

csődeljárás 

ebből 

felszámolás 

felsz.-ig 

eltelt 

napok sz. 

átlagosan 

kezdem. 

csődeljárás 

ebből 

felszámolás 

felsz.-ig 

eltelt 

napok sz. 

átlagosan50 

  
19 15 __ 22 19 __ 

ebből fizetési haladék 

nélkül megszűnt 
4 4 900,75 9 8 435,13 

ebből fizetési haladék 

után megszűnt 
8 8 40,25 9 9 267,78 

ebből sikeresen 

befejeződött 
7 3 510 4 2 523,50 

ebből folyamatban lévő 

csőd 
0 __ __ 0 __ __ 

 

 2005 2006 

  

kezdem. 

csődeljárás 

ebből 

felszámolás 

felsz.-ig 

eltelt 

napok sz. 

átlagosan 

kezdem. 

csődeljárás 

ebből 

felszámolás 

felsz.-ig 

eltelt 

napok sz. 

átlagosan 

  
23 20 __ 19 12   

ebből fizetési haladék 

nélkül megszűnt 
10 9 398,78 6 5 201,8 

ebből fizetési haladék 

után megszűnt 
10 10 133,80 7 5 64,4 

ebből sikeresen 

befejeződött 
3 1 294,00 5 2 465,5 

ebből folyamatban lévő 

csőd 
0 __ __ 1 __ __ 

 

  
2007 2008 

  

kezdem. 

csődeljárás 

ebből 

felszámolás 

felsz.-ig 

eltelt 

napok sz. 

átlagosan 

kezdem. 

csődeljárás 

ebből 

felszámolás 

felsz.-ig 

eltelt 

napok sz. 

átlagosan 

  
19 11 __ 10 5   

ebből fizetési haladék 

nélkül megszűnt 
14 8 125,63 6 3 223 

ebből fizetési haladék 

után megszűnt 
4 3 0,00 1 1 814 

ebből sikeresen 

befejeződött 
1 0 __ 2 1 473 

ebből folyamatban lévő 

csőd 
0 __ __ 1 __ __ 

Forrás: saját adatgyűjtés (Cégközlöny újság, Opten céginformációs rendszer alapján) 

                                                 
50

 A kutatás a csődeljárás megszűnésének közzététele és a felszámolási eljárás kezdő időpontja közötti 

időt vizsgálja. A kutatás figyelembe veszi az időközbeni jogszabályváltozást, miszerint 2006. évi 

csődtörvény módosítás előtt a felszámolás kezdő időpontja a fizetésképtelenséget megállapító végzés 

jogerőre emelkedésének napja, a módosítást követően pedig a Cégközlönyben való közzététel napja. 
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A táblázatok adatait összesítve megállapítható, hogy a vizsgált évek mindegyikében 

a kezdeményezett csődeljárásokból jelentős részt képviselnek a „sikertelen” 

végződésűek, vagyis azok, amelyeknél a hitelezők a fizetési haladék vagy az 

egyezségi javaslat megtagadása mellett döntöttek. A kérdés csak az, hogy ezen 

eljárások lezárulását követően vajon a hitelezői igények – legalább valamilyen 

mértékben – megtérülnek-e. A másik kérdés az lehet, hogy a viszonylag kevés 

számú, „sikeresen” végződő csődeljárásban valóban megtérülnek-e a 

követelések. A következő diagram az egyes években a csődeljárások kimenetelek 

szerinti bontását szemlélteti. 

15. ábra: A csődeljárások kimenetelei a vizsgált években 

 

Forrás: saját összeállítás 

Az előbbiekben feltett kérdések megválaszolásához útmutatóul szolgálhat a 

csődeljárást követően megindult felszámolási eljárások vizsgálata. Érdekes lehet 

egyfelől az, hogy az egyes kimenetelek után milyen arányban indul meg a 

felszámolási eljárás, másfelől pedig az, hogy mennyi idő telik el a két eljárás között. 

A felszámolás kezdő időpontja után ugyanis az adós korábbi képviselője elveszti a 

rendelkezési jogát az adós vagyona felett, innentől kezdve a pénzkövetelések 

érvényesítésére kizárólag a felszámolási eljárás keretében van lehetőség. A hitelezői 

igények érvényesítése a felszámolóhoz való bejelentéssel történik, s a kielégítés 

szabályozott módon, kielégítési kategóriák szerint valósul meg. Vagyis: A 

felszámolási eljárás kezdő időpontját megelőzően az adós céggel szembeni 

követelések behajtására egyszerűbben, automatikusabban, a kötelezett cég szabad 

szándéka szerint kerülhet sor. 
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11. táblázat: Csődeljárás utáni felszámolási eljárások 

  

összes 

kimenetel 

2003-2008 

ebből összes 

felszámolás 

2003-2008 

megindult 

felszámolások 

aránya 

csőd 

megszűnése és 

a felsz. között 

eltelt napok 

száma átl. 

fizetési haladék nélkül megszűnt 49 37 75,51% 381 

fizetési haladék után megszűnt 39 36 92,31% 220 

egyezséggel befejeződött 22 9 40,91% 453 

Forrás: saját adatgyűjtés (10. táblázat kivonata) 

A fenti adatok rávilágítanak arra, hogy azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a 

csődeljárás lefolytatása iránti kérelem benyújtását követően nem kapták meg a 

fizetési moratóriumot, s így a csődeljárás sikertelenül zárult, nem teljes arányban, 

csupán az esetek 75,51%-ában kerültek felszámolási eljárás alá. A fennmaradó 

24,49% esetében a vállalatok nem szűntek meg. Egyértelműen megállapítható az is, 

hogy azon vállalatok egy része is likvidációs eljárás alá kerül, azaz várhatóan 

megszűnik, amely korábban sikeresnek tekinthető csődeljárást folytatott le. 

A gyakorlatban tehát a „sikertelen” csődeljárás nem feltétlenül jelent jogi és 

gazdasági fizetésképtelenséget, hiszen a cég nem kerül felszámolási eljárás alá. 

Az is kitűnik továbbá, hogy viszonylag magas arányban a „sikeres” csődeljárás 

után mégis felszámolás alá kerülhet a vállalat. Amint az a 12. táblázatban is 

látható, a 9. táblázatban ismertetett elméleti követelmények tehát a gyakorlatban nem 

minden esetben valósulnak meg. A csődeljárásra vonatkozó hitelezői döntések 

valóságos következményei logikailag nincsenek feltétlenül összhangban a 

csődeljárás megszűnésétől várt eredménnyel. 

12. táblázat: Csődeljárások kimenetelei és gyakorlati következményei 

KIMENETEL 
GYAKORLATI 

KÖVETKEZMÉNY 

Az eljárás fizetési haladékhoz való hozzájárulás 

nélkül szűnik meg 

Megszűnés:75,51% 

Fennmaradás: 24,49% 

Az eljárás a fizetési haladékhoz való hozzájárulást 

követően hitelezői egyezség nélkül szűnik meg 

Megszűnés: 92,31% 

Fennmaradás: 7,69% 

Az eljárás a fizetési haladékhoz való hozzájárulást 

követően hitelezői egyezség megkötésével zárul 

Megszűnés: 40,91% 

Fennmaradás 59,09% 

Forrás: saját összeállítás 
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Azon esetekben, ahol a felszámolási eljárás megindul, figyelembe kell venni az eltelt 

idő hosszát. Feltételezhető ugyanis, hogy az átlagban több száz napos idő nem a 

hitelezők türelmének köszönhető, hanem vélhetően annak, hogy a csődeljárásban 

részt vevő hitelezői követelések kiegyenlítésre kerültek. Erre utal az átlagosan eltelt 

napok száma, amely – a háromból két kimenetel esetében is – az egy évet 

meghaladja. Ezt támasztja alá továbbá az is, hogy a felszámolási eljárást akár egy 

hitelező kérelme alapján, akár 1 Ft követeléssel meg lehetett volna indítani rögtön a 

csődeljárás lezárulását követően. (A felszámolás későbbi megindulásának pedig az 

lehetett az oka, hogy az új tartozásokat az adós azonban már nem tudta rendezni.) 

Mindezekre figyelemmel a korábbi megállapítás – miszerint a sikertelen 

csődeljárást nem feltétlenül követi felszámolás – kiegészíthető azzal, hogy a 

hitelezői követelések nagy valószínűséggel sikertelen csődeljárás után is 

megtérülnek. 

6.1.1.2 Megtérülés a felszámolási eljárásban 

Magyarországon jelenleg nincs egységes statisztika a felszámolási eljárással érintett 

adós vállalatok vagyoni helyzetéről, valamint a hitelezői kielégítések nagyságáról. A 

Felszámolók Országos Egyesülete (FOE) is úgy nyilatkozott
51

, hogy erre nézve 

legfeljebb becsléssel tud szolgálni, pontos számadattal nem rendelkezik. A vizsgálat 

alapját ezért különböző kutatóknak a 13. táblázatban foglalt kutatásai adják. 

Kérdéses lehet, hogy nem okoz-e torzulást az, hogy az egyes kutatások más-más 

megyékre és eltérő időszakokra vonatkoznak. Meglátásom szerint – miután a kutatási 

eredményeket mindhárom kutató ugyanazon eljárással szerezte, illetve ugyanazon 

viszonyrendszerben vizsgálta – az adatok összehasonlíthatóak, és ebből következően 

az eltérő időben, eltérő helyen végzett felmérések inkább kiegészítik, mintsem 

gyengítik egymást. Ezt támasztja alá az is, hogy az értekezés témája szempontjából 

az általános megtérüléseken van a hangsúly, s nincs jelentősége az egyes évek, 

illetve időszakok közötti változásnak. 

A Győr-Moson-Sopron megye felszámolási ügyeit illetően a bíróság vezetőjének 

írásbeli engedélye alapján több hónapon keresztül vizsgáltam a felszámolási aktákat. 

                                                 
51

 A FOE ügyvezetőjével, Korompay Rékával, 2011. április 27. napján folytatott személyes 

egyeztetésen elhangzottak szerint. 
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Az irattárban lévő aktákból a részleges adatfelvétel a véletlenen alapuló 

kiválasztás statisztikai módszerével történt. 

13. táblázat: Felszámolási eljárások vizsgálata 

Vizsgált terület 
Minta 

nagysága 
Időszak 

Vizsgálat 

elvégzője 

Hajdú-Bihar megye 100 db 
2000-2002 

indult és lezárt ügyek 
Buga Tamás Imre 

Heves megye 100 db 
2000-2002 

indult és lezárt ügyek 
Buga Tamás Imre 

Főváros 419 db 
2001-2006 

indult és lezárt ügyek 
Dr. Csőke Andrea 

Győr-Moson-Sopron megye 207
52

 db 
1997-2005 

indult és lezárt ügyek 
Piller Zsuzsa 

Forrás: saját összeállítás 

A felszámolási eljárások a jogerőssé válásukat követően alapvetően egyszerűsített 

vagy rendes szabályok szerint zárulhatnak. Ezeken túl ide tartozik még a felek közt 

létrejött egyezség is, ebben az esetben azonban az adós vállalat nem szűnik meg, 

hanem tartozásainak kifizetése után tovább működhet. 

A Cstv. 63/A. § (1) bekezdése szerint, ha „a vagyon a várható felszámolási költségek 

fedezetére sem elegendő
53

, vagy a nyilvántartások, illetve a könyvvezetés hiányai 

miatt az eljárás technikailag lebonyolíthatatlan, a bíróság a felszámoló kérelmére és 

írásbeli előkészítése alapján végzésben elrendeli az adós vagyonának hitelezők 

közötti felosztását, valamint az adós megszűntetését”. Az egyszerűsített felszámolás 

elrendelésének tehát két oka lehet: egyrészt az adós gazdálkodó egységhez 

kapcsolódó iratok, másrészt a vagyon hiánya. Éppen ezért az egyszerűsített 

eljárások adott területre jellemző nagyságából a felszámolási eljárások vagyoni 

helyzetére vonatkozóan érdemi következtetések vonhatók le. A 14. táblázat a 

vizsgált megyékben az egyszerűsített felszámolási eljárások nagyságát, illetve fajtáját 

mutatja. 

                                                 
52

 Ez a számadat a – többi kutatással ellentétben – mind az érdemi, mind az ügyviteli befejeződésű 

felszámolási eljárásokat magában foglalja. A felszámolási eljárások vagyoni helyzetének 

vizsgálatakor azonban csak az érdemi eljárások figyelembe vétele szükséges. Tekintve, hogy a 207 db 

felszámolási eljárás közül 99 végződött érdemi módon, a továbbiakban a Győr-Moson-Sopron 

megyére jellemző helyzet bemutatásakor csak ezeket vizsgálom. 
53

 A felszámolási költségek a Cstv. 57. § (1) bekezdésének a.) pontja szerinti, részletesen a (2) 

bekezdésben körülírt követelések, amelyek a kielégítési sorrendben a legelső helyet foglalják el. 
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14. táblázat: Az egyszerűsített szabályok szerint zárult felszámolási eljárások 

 
Hajdú-B. 

m. 
Heves m. Főváros 

Győr-M.-S. 

m. 

Minta nagysága 100 100 419 99 

Egyszerűsített eljárások sz. 42 (42%) 69 (69%) 397 (94%) 84 (85%) 

  - csak iratok hiánya miatt 6 1 8 - 

  - csak vagyonhiány miatt - 19 95 - 

  - mindkettő miatt 36 49 293 84 

Forrás: saját adatgyűjtés  

A táblázat adataiból kiszámítható, hogy összességében a vizsgált felszámolási 

eljárások 82,45%-ban végződtek egyszerűsített szabályok szerint. Ahhoz, hogy ez a 

számadat a vagyonhiányos eljárásokról valós képet adjon, szükséges a csupán 

irathiány következtében lefolytatott egyszerűsített felszámolási eljárásoktól való 

megtisztítása. Ily módon megállapítható, hogy a felszámolási eljárások 80,36 %-

ában a felszámolási vagyon a felszámolási költségek fedezetére sem volt 

elegendő. Ez egyben azt jelenti, hogy ezekben az esetekben a hitelezők kielégítésére 

semmilyen módon nem kerül sor. 

A felszámolási eljárásokban a hitelezői igények kielégítésére a követelés jogcíme 

szerinti, jogszabályban meghatározott sorrend figyelembe vételével kerül sor. Egy 

„alsóbb” kielégítési kategóriákban csak abban az esetben kerülhet sor kifizetésre, ha 

a „felsőbb” kategóriák hitelezői már 100%-ban kielégítést nyertek. A kielégítési 

kategóriába sorolást figyelmen kívül hagyva a nyilvántartásba vett hitelezői igények 

átlagos kielégítési aránya is lényegi információt tartalmaz a játékelméleti modell 

felállítása szempontjából. 

15. táblázat: A hitelezői igények kielégítési arányai a vizsgált megyékben 

 Hajdú-B. m. Heves m. Főváros 
Győr-M.-S. 

m. 

Összes kifizetés
54

 (Ft) 0 882.795 58.300.292 35.833.202 

Kielégítés nagysága 0% 0,12% 0,39% 1,29% 

Forrás: saját adatgyűjtés 

                                                 
54

 A hitelezői igények kielégítésének nagysága nem egyezik meg a felszámolási vagyon nagyságával, 

ez utóbbi egy része ugyanis az „a” kielégítési kategóriába sorolt, felszámolási eljárással 

összefüggésben felmerülő költségek fedezetét jelenti. 
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A 15. táblázat adataiból kitűnően a vizsgált megyék közül Hajdú-Bihar megyében a 

legsúlyosabb a helyzet, ahol a 100 felszámolás során egyetlen esetben sem került sor 

a hitelezői igények bármilyen fokú kielégítésére. Ezen túl a különbségek az egyes 

megyék között csupán árnyalatnyiak, hiszen a kielégítés Győr-Moson-Sopron 

megyében a legmagasabb, de ott sem éri el az 1,5%-ot. 

A fenti kielégítési arányokból kiindulva nagyon ritka az az eset, mikor a vállalatok 

közötti legáltalánosabb gazdasági kapcsolatok alanyai, azaz a kereskedelmi hitelek 

nyújtói – tekintve, hogy „f” kielégítési kategóriába tartoznak – a felszámolási eljárás 

során bármiféle összeghez hozzájutnak. A Fővárosban erre a vizsgált eljárások közül 

4, Győr-Moson-Sopron megyében pedig 2 esetben került sor. 

6.1.2 A reorganizációs döntések játszmája kétszintű rendszerben 

A hitelezőknek a fizetési moratórium megadásáról vagy elvetéséről való ítéletük 

során érdemes figyelemmel lenniük azon törvényi keretrendszer adta szabályokra, 

amelyek várakozásaik, s ezáltali racionális döntéseik hátterét meghatározzák. A 

bemutatott kétszintű fizetésképtelenségi eljárás sajátosságaiból és természetéből 

adódó szabályok az alábbiak szerint fogalmazók meg. 

- A csődeljárás bármely szintjén bekövetkező „eredménytelenségből” (vagyis a 

fizetési haladék megtagadásából vagy a reorganizációs javaslat elutasításából) 

nem következik egyértelműen a követelés megtérülésének meghiúsulása. 

- A reorganizációs terv elfogadása nem jár automatikusan a hitelező 

követelésének megtérülésével. 

- A fizetési haladékhoz való hozzájárulás és a reorganizációs terv elfogadása 

lehetőséget ad az adós vállalatnak arra, hogy a továbbműködése során 

legalább a hitelezői igények egy része kifizetésre kerüljön. 

- A hitelezők csődeljárásról szóló „ítélete” és a felszámolási eljárás jogerős 

megindulása között
55

 néhány hónap idő van arra, hogy az adós – akár a 

köztes időben történő működés biztosítása érdekében – a maradék 

vagyonából a „legfontosabb” vagy „legerőszakosabb” hitelezőit kielégítse. 

                                                 
55

 Az adós képviselője a felszámolási eljárás jogerős megindulásának időpontjától nem jogosult 

rendelkezni az adós vagyona felett. Ettől az időponttól a Cstv. szabályainak figyelmen kívül 

hagyásával, jóhiszeműen kielégített hitelezői követelések visszakövetelhetők. 
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- Amennyiben a hitelezőknek igényeiket a felszámolási eljárás során kellene 

érvényesíteniük, azok várhatóan 0%-ban térülnének meg. Ezért abban az 

esetben sem áll érdekükben a felszámolási eljárás megindítása, ha az adós a 

reorganizációs eljárás során követelésüket nem teljes arányban elégíti ki. 

Feltételezhető, hogy minden hitelező haszonmaximalizáló, s racionális döntései 

keretében – egyéni céljainak megfelelően – saját helyzetét próbálja optimalizálni. 

Feltételezhető továbbá, hogy a hitelezők mindegyikének alaptörekvése az, hogy 

követelése minél nagyobb fokú kielégítést nyerjen. Arra vonatkozó megítélésük 

azonban már eltérő, hogy a fent ismertetett szabályokból levezethető utak melyikén 

valósul ez meg.  

A hitelezők csődeljárásról szóló döntéseik a köztük fennálló esetleges 

érdekkonfliktusból adódóan stratégiai játéknak tekinthetők, hiszen a szereplők 

azzal szembesülnek, hogy magatartásuk befolyásolja a többiek döntését, s ezt saját 

döntéseik meghozatala során is figyelembe veszik. [Mészáros József 2003] A 

stratégiai játékok elmélete szerint a döntéshozóknak a játék kimenetelére befolyásuk 

van, bizonyos cselekvési tervek esetében ki választaniuk a lehetséges stratégiák 

közül a legjobbat. [Gibbons 2005] A felek tehát rendelkeznek ismeretekkel, 

feltételezésekkel a többiek céljáról, lehetséges döntési alternatíváiról, informáltságuk 

azonban eltérő. Mészáros megfogalmazása szerint [Mészáros József 2003 p. 5.] 

„azokat a játékokat, ahol az egyezségek kikényszeríthetőek, kooperatívnak nevezzük, 

azokat, ahol nem, nem kooperatívnak”. A játékosok számára bizonyos esetekben 

előnyös lehet ugyanis egymással egyezségeket kötni, s a kikényszeríthetőség erre az 

egyezségkövető magatartásra vonatkozik. (Az csak véletlen szóhasználat, hogy jelen 

esetben a csődegyezség megkötése körében döntenek a játékosok, a szakirodalom 

általi „egyezség” kifejezés a játékosok egymással való együttműködésére 

vonatkozik.) Miután a reorganizációról való döntés körében a hitelezők egymással 

való együttműködése (egyezsége) egyértelműen nem tekinthető kikényszeríthetőnek, 

jelen esetben csakis „nem kooperatív” játékról lehet szó. 

A csődegyezség döntési szituációját legjobban leíró stratégiai játék kiválasztásakor 

szem előtt kell tartani, hogy a döntéshozók (játékosok) között nincsen abszolút 

ellentét, vannak ugyanis közös és egyéni érdekek is. A változó (nem zéró-) összegű, 

nem tisztán konfliktusos játékok ezért a megfelelőek. A gazdasági interakciókban, az 
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egyéni és a közösségi érdekek közötti összeütközések a játékelméletből ismert 

társadalmicsapda-játék vagy más néven fogoly-dilemma játék segítségével 

magyarázhatóak. [Gibbons 2005] A játék szereplői jelen esetben a hitelezők, hiszen a 

csődegyezség megkötése tekintetében ők rendelkeznek döntési jogosultsággal. 

A játék jelen esetben azon a feltételezésen alapul, hogy minden hitelező ismeri a 

fizetésképtelenségi eljárások jogszabályi és hitelezői kielégítésre vonatkozó 

tapasztalati rendszerét, valamint mindezek döntéseikre kiható gyakorlati 

következményeit. Egyszerűsítő feltevésként szükséges bevezetni az „egy-tárgyalásos 

esetet”, vagyis azt, hogy ha a hitelezők a fizetési haladékhoz hozzájárulnak, a 

csődeljárás „eredményesen” zárul. Jelen helyzetben tehát két döntési alternatíva van: 

igen/nem. A kétszintű rendszer fennállása során hatályban volt csődtörvényben 

leírtak szerint a hitelezők 2/3-ának támogatása szükséges a fizetési haladék 

magadásához. Ebből következően a döntési szituáció a 3 szereplős fogoly-dilemma 

segítségével értelmezhető. Feltételezhető továbbá, hogy a játék alapjául szolgáló 

vállalat a visszafordítható pénzügyi válság stádiumában működik.  

A játék feltevései a következők: a hitelezői döntések pillanatában 4 egység likvid, 

azaz a hitelezők közt felosztható tőke áll rendelkezésre, és minden hitelezőnek 2 

egységgel tartozik. 

Amennyiben a csődeljárás során a hitelezők a fizetési haladékhoz hozzájárulnak, s 

így az adós időhöz jut, a vállalat képes likvid tőkéjét 4,5 egységre emelni. Ebből 

adódóan a csődeljárás „eredményes” lezárulása esetén mindhárom hitelező 

megtérülésként 1,5 egységhez jut. 

Figyelemmel arra, hogy a sikertelenül zárult csődeljárás nem jelenti automatikusan a 

felszámolási eljárás megindulását, azaz a megszűnést, feltételezzük, hogy az adós a 

„köztes idő alatt” a maradék (4 egység) vagyonából a legagresszívabb hitelezőit 

egyenlíti ki, vagyis azokat, akik a „nem” mellett döntöttek. Abban az esetben, ha egy 

hitelező sem járult hozzá a fizetési haladék megadásához, az adós cég a maradék 

vagyont a 3 hitelező közt osztja fel. 

Adós vagyona az eljárás kezdetén: 4 egység 

Hitelezői igények összesen: 6 egység (3*2 egység) 

Kielégítés mértéke egy sikeres csődeljárásban: 4,5 egység (3*1,5 egység) 

Kielégítés mértéke egy sikertelen csődben: 4 
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16. táblázat: Döntési és kifizetési mátrix a kétszintű eljárásban 

 DÖNTÉSEK KIFIZETÉSEK 

 A B C A B C 

1. igen igen igen 1,5 1,5 1,5 

2. igen igen nem 1,5 1,5 1,5 

3. igen nem igen 1,5 1,5 1,5 

4. igen nem nem 0 2 2 

5. nem nem nem 1,33 1,33 1,33 

6. nem igen nem 2 0 2 

7. nem igen igen 1,5 1,5 1,5 

8. nem nem igen 2 2 0 

Forrás: saját összeállítás 

A lehetséges döntések közül azok valósulnak meg, amelyek a legjobb válaszok a 

többiek lehetséges döntéseire. [Mészáros József 2003] Arra való tekintettel, hogy a 

kifizetések az egyes játékosok szempontjából szimmetrikusak, elegendő egy hitelező 

lépéseit figyelemmel kísérni. 

Mit dönt tehát „A” hitelező „B” és „C” hitelező döntéseinek függvényében? 

„B” nem és „C” nem lépése esetén  

    „A” igen: 0 

    „A” nem: 1,33 

 „B” igen és „C” nem lépése esetén 

    „A” igen: 1,5 

    „A” nem: 2 

 „B” nem és „C” igen lépése esetén 

    „A” igen: 1,5 

    „A” nem: 2 

 „B” igen és „C” igen lépése esetén 

    „A” igen: 1,5 

    „A” nem: 1,5 
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A számadatokból kitűnik, hogy 3 lehetséges döntési variáció esetében az „A” 

hitelező számára a „nem”, azaz a csődeljáráshoz való hozzájárulás megtagadása jár 

magasabb kifizetéssel, 1 lehetséges döntési variáció estén pedig mindkét döntéshez 

azonos kifizetés tartozik. Mivel az „A” hitelező – csakúgy mint „B” és „C” 

hitelező – haszonmaximalizáló, a „nem” melletti döntés válik a domináns 

stratégiává, vagyis: a „nem járul hozzá stratégia” dominálja a „hozzájárul” 

stratégiát. A szereplők nem kooperálnak, illetve nem hihetnek a másik 

kooperativitásában, s így egy inferior állapot áll elő, amely végső soron a 

reorganizációs eljárás intézményének működésképtelenségét idézi elő.  

6.1.3 A reorganizációs döntések játszmája egyszintű rendszerben 

Egy egyszintű fizetésképtelenségi rendszerben a reorganizáció sikertelensége esetén 

automatikusan megindul a likvidációs szakasz, s így nincs lehetőség a köztes idő 

fennállása okán az esetleges hitelezői – adósi alkukra és a spekulációkra. Ha a 

kétszintű eljárás keretei között levezetett játszma az egyszintű eljárás keretei között 

történik, akkor az ott bevezetett feltételezés – miszerint „a hitelezők csődeljárásról 

szóló „ítélete” és a felszámolási eljárás jogerős megindulása között néhány hónap 

idő van arra, hogy az adós – akár a köztes időben történő működés biztosítása 

érdekében – a maradék vagyonából a „legfontosabb” vagy „legerőszakosabb” 

hitelezőit kielégítse” – értelemszerűen már nem érvényesülhet. 

Ezen feltétel megszűnése azt eredményezi, hogy az egyszintű eljárásban – az előző 

fejezet számadatait fenntartva – nem történik olyan eset, hogy egy hitelező 2 egység 

kielégítéshez jut, vagyis, hogy követelése teljes mértékben megtérül. Ha a 

csődegyezség a hitelezői szavazatok alapján megkötésre kerül, akkor a kielégítés 

mértéke minden hitelező részére: 1,5 egység, ha nem, akkor 1,33 egység. Jelen 

helyzetben tehát a kifizetési mátrix a következőképpen alakul. 
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17. táblázat: Döntési és kifizetési mátrix az egyszintű eljárásban 

 DÖNTÉSEK KIFIZETÉSEK 

 A B C A B C 

1. igen igen igen 1,5 1,5 1,5 

2. igen igen nem 1,5 1,5 1,5 

3. igen nem igen 1,5 1,5 1,5 

4. igen nem nem 1,33 1,33 1,33 

5. nem nem nem 1,33 1,33 1,33 

6. nem igen nem 1,33 1,33 1,33 

7. nem igen igen 1,5 1,5 1,5 

8. nem nem igen 1,33 1,33 1,33 

Forrás: saját összeállítás 

A hitelezők ebben a szituációban is azt a döntés fogják meghozni, amely véleményük 

szerint a legnagyobb kielégítéssel jár számunkra. Miután az „A” „B” és „C” 

hitelezők kifizetései most is azonosak, elegendő, ha egyetlen hitelező szempontjából 

kerül megvizsgálásra a döntési szituáció. 

Mit dönt tehát „A” hitelező „B” és „C” hitelező döntéseinek függvényében? 

„B” nem és „C” nem lépése esetén  

    „A” igen: 1,33 

    „A” nem: 1,33 

 „B” igen és „C” nem lépése esetén 

    „A” igen: 1,5 

    „A” nem: 1,33 

 „B” nem és „C” igen lépése esetén 

    „A” igen: 1,5 

    „A” nem: 1,33 

 „B” igen és „C” igen lépése esetén 

    „A” igen: 1,5 

    „A” nem: 1,5 
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Az „A” hitelező „igen” döntése 2 esetben nagyobb kifizetéssel jár mint a „nem” 

döntés, 2 esetben pedig az „igen” és a „nem” szavazat is ugyanazt az eredményt 

hozza. A helyzetének optimalizálására törekvő hitelező – végiggondolva, hogy az 

„igen” szavazattal vagy jobban jár, vagy ugyanúgy jár, mint a „nem szavazattal – a 

reorganizációs ajánlat elfogadásáról határoz. Miután a „B” és a „C” hitelező is ezen 

lépések mentén „igennel” szavaz, az adós társaság a reorganizációs eljárás során 

egyezséget köt. 

Belátható tehát, hogy míg a kétszintű eljárás adta szabályok között a fogoly-dilemma 

problémakör érvényesülése okán a hitelezők a reorganizációs egyezség létrejötte 

ellen szavaznak, addig az egységes fizetésképtelenségi eljárásban – bizonyos 

szabályok érvényesülésének hiánya miatt – a döntésre jogosultak az egyezség 

megkötése mellett voksolnak. A kétszintű eljárásban a jogszabályi lehetőségek éppen 

annak irányába hatnak, hogy a jogi fizetésképtelenséget eltérítse a gazdasági 

fizetésképtelenségtől.  

Kijelenthető tehát, hogy a reorganizáció és az egyezség létrehozásának 

szempontjából az egységes fizetésképtelenségi eljárás a kétszintűnél 

hatékonyabb megoldást biztosít. Az egységes eljárásban a hitelezői döntések 

nyomán érvényesül a gazdasági ésszerűség követelménye, azaz a magasabb 

összkifizetés valósul meg. 

A kérdés az lehet még, hogy mi történik az egységesbe hajló fizetésképtelenségi 

eljárási rendszereknél? A kérdés megválaszolására a kiindulópontot az adja, hogy 

mind az egységes, mind pedig az egységesbe hajló eljárásoknál egy sikertelen 

reorganizációnak ugyanúgy az automatikus és azonnali felszámolás a 

következménye. Miután a két bemutatott (a kétszintű és az egyszintű eljárási keretek 

szerinti) játszma közötti különbség csupán abban állt, hogy a reorganizációs eljárás 

után rögtön megindul-e a felszámolási típusú eljárás, avagy van még idő az egyéb 

alkukra és spekulációkra, belátható az is, hogy az egységesbe hajló 

fizetésképtelenségi eljárás keretei között a játszma ugyanazokkal a feltételekkel és 

ugyanazokkal a kifizetésekkel jár, mint az egyszintű eljárásoknál. Ebből adódóan 

pedig kijelenthető, hogy az egységesbe hajló eljárási rendszer – az egységes 

fizetésképtelenségi eljárásokkal azonos módon – a gazdasági hatékonyság 

érvényesülését szolgálja. 
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Kérdésként merülhet fel, hogy vajon csak a bemutatott adatokkal rendelkező 

kétszintű rendszer vezet erre az eredményre, vagy ezek az adatok nagyjából jól 

körülírják a többi ilyen rendszert is. A kérdés megválaszolására abból kell kiindulni, 

hogy a játékelméleti modellben felállított szabályok mennyire jellemzik 

általánosságban a kétszintű rendszereket. Miután a kétszintű rendszer sajátossága a 

reorganizációs és a felszámolási típusú eljárások közötti időhézag, így sajátosságként 

értékelhető az is, hogy egy nemleges reorganizációs döntés nem feltétlenül jár 

felszámolással, s hogy egy sikeres reorganizáció sem lehet garancia a rövid idővel 

későbbi felszámolásra. 

A játék leírásához használt szabályok átnézését követően belátható, hogy csupán egy 

feltétel alapul a számadatokon, mégpedig a felszámolásbeni kielégítés mértéke. Egy 

másik kétszintű rendszerben, Ausztriában a likvidációs típusú eljárás megindításának 

előfeltétele, hogy az adós vállalat ne legyen vagyontalan. Miután Magyarországon 

viszont az adósok túlnyomó többsége semmiféle likvidálható eszközzel nem 

rendelkezik, így a közel 0%-os felszámolásbeni kielégítés mint szabály
56

 Ausztriában 

például nem állná meg a helyét. Ugyanezek a játszmák folynának le akkor is, ha a 

játék alapfeltétele úgy módosulna, hogy amennyiben a hitelezőknek igényeiket a 

felszámolási eljárás során kellene érvényesíteniük, azok várhatóan alacsonyabb %-

ban térülnek meg, mint a reorganizációs és a továbbműködés esetében. Figyelemmel 

pedig arra, hogy feltehetően a racionális adós (esetleg hitelező) épp azért indítja meg 

a reorganizációs, s nem pedig a likvidációs eljárást, mert álláspontja szerint a vállalat 

még a  

      

stádiumban van, ez önmagában bizonyítja a módosított (játék)szabály helytállóságát. 

Ezen logikai levezetés mentén belátható tehát, hogy a fogoly-dilemma érvényesülése 

nemcsak a magyarországi kétszintű rendszert, hanem általánosan, minden kétszintű 

rendszert jellemez. Rögzíthető tehát, hogy az empirikus kutatás számadatai az 

                                                 
56

 Az érintett szabály nevezetesen: amennyiben a hitelezőknek igényeiket a felszámolási eljárás során 

kellene érvényesíteniük, azok várhatóan 0%-ban térülnének meg. Ezért abban az esetben sem áll 

érdekükben a felszámolási eljárás megindítása, ha az adós a reorganizációs eljárás során követelésüket 

nem teljes arányban elégíti ki. 
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illusztrálást szolgálták, ugyanakkor hiányukban a játékelméleti modell felállítása 

tartalmatlan maradt volna. 

Mivel tehát a kétszintű rendszer zárt gazdaság szintjén sem ad jó megoldást, így nem 

alkalmas arra, hogy a tagállamok mindegyike ezt vezesse be alkalmazandó 

szabályozásként, ebből következően a három lehetséges választás közül kizárható. 

6.2 Az egységes és az egységesbe hajló eljárások összehasonlító 

értékelése 

Az értekezés korábbi fejezetében a 1346/2000 EK Rendelet szabályozásának típus-

kötöttségéből adódó kérdéskörök 2 csoportba kerültek besorolásra. 

- Típus-átalakítás kérdésköre, amely egyfelől abban nyilvánul meg, hogy a 

joghatósági összeütközéskor az időben később megindult főeljárást 

felszámolási típusú területi eljárássá kell alakítani, másfelől pedig abban, 

hogy az elsődlegesen indított területi eljárás felszámolási típusúvá alakítható. 

- Reorganizáció a másodlagos eljárásban, amely csak felszámolási típusú 

eljárás lehet. 

A típus-átalakítás mechanizmusát (azaz a reorganizációs típusú eljárás likvidációs 

típusúvá történő átalakítását) – az esetleges belső szabályozásból adódó hiányok 

figyelmen kívül hagyásával – mindegyik eljárási rendszer képes lehet kezelni. Tehát 

nem az átalakítás technikája, hanem egyes esetekben a végeredménye okoz 

nehézséget. Problémát jelent ugyanis, ha egy reorganizációs típusú főeljárás mellett 

felszámolási típusú területi eljárás indul, miközben a területi eljárással érintett 

telephely (amely működhet fióktelepként, esetleg a COMI-ra irányuló vélelem 

megdöntése miatt épp a székhelyként, vagy akár az elhelyezkedés tagállamában 

külön jogi keret nélkül) szerves egysége a teljes vállalatnak. Könnyen belátható, 

hogy amennyiben a termelési vertikum egy meghatározó része likvidáció útján 

megszűnni kényszerül, úgy a teljes vállalat reorganizációja erősen kérdéses. (A 

korábbi fejezetekben már hangsúlyozásra került, hogy a helyzet a telephelyek 

növekvő számával exponenciálisan súlyosbodik.) 

Ismertetésre került az is, hogy az ilyen jellegű helyzetek kezelésére a 34. cikk 

bizonyos esetekben megoldási alternatívával szolgál, mikor rámutat a másodlagos 

eljáráson belüli reorganizációs lehetőségekre. A másodlagos eljáráson (azaz a 
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felszámolási típusú eljáráson) belüli menekülési út azonban nem feltétlen eleme a 

tagállamok jogszabályainak. 

Az eljárási rendszerek probléma-kezelő képességével kapcsolatosan megállapítást 

nyert, hogy az egységes rendszerben a felszámolási szakaszon belül nincs – és a 

rendszer sajátosságaiból adódóan nem is lehet értelme – újabb reorganizációs 

lehetőségnek. Ha a Rendelet előírásai szerint – korábban már ismertetett logikus 

érvek miatt – a másodlagos eljárás kizárólag felszámolási típusú lehet, akkor nem 

képzelhető el olyan erőltetett értelmezés sem, hogy a reorganizációra való előreugrás 

a „felszámoláson belüli” reorganizációnak tekintendő legyen. Mindebből adódóan az 

egyszintű eljárás nem alkalmas arra, hogy a Rendelet logikus, de éppen ebből a 

fajta logikából következő anomáliáját kezelni tudja. 

Az egységesbe hajló fizetésképtelenségi eljárások tekintetében rögzítésre került, 

miszerint ezekben a felszámolási típusú eljárásokban elvileg – a szerkezeti felépítés 

okán – van helye egyezségi eljárásoknak. Míg a gyakorlatban vizsgált rendszerek 

közül a 2009 szeptemberében hatályba lépett magyar szabályozás képes lenne a 

helyzetet kezelni – mivel a Cstv. 41-45. § bizonyos feltételek mentén alkalmat nyújt 

a megegyezésre –, addig az olasz rendszer – felszámoláson belüli reorganizációs 

procedúra híján – nem, a szlovák pedig csak rendkívül szűk körben, a likvidációs 

típusú eljárás legelején, adósi kérelemre. 

Az egységesbe hajló rendszerek – függetlenül attól, hogy van-e a felszámolási 

eljárástól elkülönült reorganizációs eljárás – a felszámolási eljárás szerkezete szerint 

két csoportba sorolhatók tehát. Az egyik csoportban a felszámolási eljáráson belül is 

van egy menekülési út, egy úgynevezett egyezségi lehetőség, míg a másik csoportban 

az egyezségi lehetőség hiánya miatt az eljárás feltétlenül megszűnéssel végződik. Az 

egyezségi lehetőséges felszámolások csoportjába tartozik Magyarország és 

Szlovákia. A közöttük lévő különbség – miszerint amíg Szlovákia esetében az 

egyezségi eljárásra csak az eljárás legelején van lehetőség, a felszámolás 

felfüggesztésével együtt, addig Magyarországon az eljárás során bármikor tartandó 

egyezségi tárgyalások alatt a felszámolási eljárás továbbra is folyamatban van – a 

vizsgálat szempontjából érdemi jellegűek. 

Kizárólag a másodlagos eljárásra nézve áll fenn típus-kötöttség. A másodlagos 

eljárás – elnevezéséből is következően – a hozzá kapcsolódó főeljárást követően 



128 

 

indul meg, immár a főeljárás kiinduló – reorganizációra vagy felszámolásra irányuló 

– célrendszerének ismeretében. Elvi lehetőség van tehát a másodlagos eljárás 

főeljáráshoz történő „passzítására”, azaz meghatározható a másodlagos területi 

eljárás gazdasági irányultsága.  

Álláspontom szerint ezt az „összehangolási” követelményt mind a magyar, mind a 

szlovák eljárások képesek megfelelően kezelni. Talán ez utóbbi szorulhat 

magyarázatra, hiszen a korábbi levezetések alapján Magyarország esetében – a 

bármikori egyezségkötés okán – egyértelmű a helyzet. Ha reorganizációs típusú 

eljárás indul egy tagállamban, majd ezt követően Szlovákiában megindul a 

Konkurzné konanie, akkor az eljárás elején még kérhető a reorganizációs részre való 

áttérés. Meglátásom szerint ez a kérelem nem volna ellentétes a Rendelet azon 

előírásával, hogy a másodlagos eljárás felszámolási típusú legyen, hiszen az eljárás 

Konkurzné konanie-ként indult.  

Abban az esetben van probléma a szlovák rendszerrel, ha valami miatt a főeljárásban 

a továbbélési cél megfogalmazására a másodlagos eljárás elindulását követően kerül 

sor. Példaként említenék egy olyan esetet, mikor egy olyan tagállamban indul meg a 

főeljárás likvidációként, ahol a felszámolási típusú eljárás egyezségi lehetőséget is 

tartalmaz, s a főeljárásban később törekvés indul az egyezség megkötésére. A 

reorganizációs szándék azonban – a gazdasági racionalitás ellenére – már nem 

valósulhat meg a gazdasági szempontból megmenthető szlovák telephelyen, hiszen 

ezt a Konkurzné konanie a későbbi szakaszaiban már nem engedi.  

Úgy gondolom azonban, hogy egy ilyen jellegű helyzet kialakulására rendkívül 

csekély esély mutatkozik, hiszen a főeljárás célzatának megfordulása csak nagyon 

szélsőséges esetben történhet meg. Ennek ellenére mint elvi lehetőség fennáll, ezért 

szükséges a gondolkodásba való beépítése, így rögzíthető, hogy a szlovák eljárási 

rendszer – jóval szűkebb körben ugyan mint az egységes eljárás vagy az egyezségi 

részt nem tartalmazó egységesbe hajló eljárás – nem képes minden eshetőségnél 

választ adni a Rendelet szabályai következtében felmerülő kihívásokra. 

Kijelenthető tehát, hogy a felszámolási szakaszban időben rugalmas egyezségi 

részt tartalmazó, egységesbe hajló eljárási rendszerek képesek a főeljárás 

másodlagos eljárással való gazdasági összhangjának megteremtésére. Ez az eljárási 

rendszer bármilyen főeljárási és területi eljárási típus variációban képes a jogi és a 
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gazdasági célok együttes megvalósítására, így az értekezés ezt javasolja 

tagállamok mindegyikében alkalmazandó eljárási rendszernek. 

16. ábra: Felszámolásbeli egyezséget tartalmazó egységesbe hajló rendszer 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Az ábráról kitűnik, hogy a „felszámolásban időben rugalmas egyezségi 

lehetőséget tartalmazó, egységesbe hajló eljárási rendszer” minden lehetséges 

típus-variációra képes választ adni ugyan, mégis – akárcsak a megfogalmazása – a 

felépítése kissé bonyolult struktúrájú. A 16. ábrát tanulmányozva célszerű 

megvizsgálni azt az esetet, mikor ebből a bonyolult struktúrából a reorganizációs 

eljárás „levonásra” kerül, a felszámoláson belüli egyezségi szakasz pedig maga lesz a 

reorganizációs eljárás. Ezáltal új eljárási struktúra képződik, amely a gyakorlatban 

bemutatott eljárási rendszerek egyikével sem azonos.  

Ennél a mesterségesen képzett új eljárási rendszernél az eljárás alapvetően 

felszámolásként indul, egy ízben bármikor lehetőség van azonban a reorganizációs 

eljárásra történő átlépésre, s a reorganizációs eljárás alatt a felszámolási eljárás 

felfüggesztésre kerül, ugyanakkor a reorganizációról való döntés, illetve a 

reorganizációra való áttérés nem feltétlen eleme a struktúrának. Miután a két eljárás 

szoros, de nem feltétlen összefonódásban áll egymással, ezért megnevezésképpen 

célszerű lehet összekapcsolódott eljárási rendszer kifejezés használata. A 17. ábra 

az új struktúra szerkezeti felépítését mutatja. 

felszámolási típusú eljárás 

élő cég 

reorganizációs típ. eljárás 

egyezségi szakasz 

megindítási 

lehetőség 

 

élő cég 



130 

 

 

17. ábra: Összekapcsolódott eljárási struktúra 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Az átfogó kép kialakítása érdekében célszerű az összekapcsolódott és az egyszintű 

struktúra különbségeinek hangsúlyozása. Míg ez utóbbinál egy eljárásról van szó, 

addig az összekapcsolódott rendszerben két külön eljárás működik egymás mellett. 

Különbségként értékelhető továbbá, hogy nemcsak az eljárás elején van lehetőség 

reorganizációra, hanem az eljárás teljes hosszában. Az egyszintű rendszerek 

sajátossága, miszerint a reorganizációról való döntés minden esetben feltétlen eleme 

a rendszernek, az összekapcsolódott eljárásoknál nem érvényesül. 

Az összekapcsolódott struktúra kialakítása és tagállami bevezetése révén az országok 

a Rendelet szabályozásából adódó típus-problémák mindegyikére képesek választ 

adni. Ezzel ugyanis teljesül az a jogi feltétel, hogy a másodlagos eljárás felszámolási 

típusúként indul, ugyanakkor a gazdasági élet ésszerű, reorganizációs követelményeit 

is képes kezelni, tehát a 34. cikkben megfogalmazott lehetőséget is képes 

megteremteni. Mindemellett nem hanyagolható el az az előnye sem, hogy 

áttekinthető és egyszerű szerkezetű. 

felszámolási típusú eljárás 

reorganizációs eljárás 

megindítási 

lehetőség 

élő cég 

felszámolási eljárás felfüggesztése 
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7 A KUTATÁS EREDMÉNYEI 

7.1 A felállított hipotézisek értékelése 

Az értekezésben részletesen leírt kutatási eredmények válaszul szolgálnak egyrészt a 

globális problémára, másrészt pedig a felállított hipotézisek tesztelésére. 

Vannak olyan szakirodalmi meglátások, melyek a likvidáció bekövetkezését nem a 

vállalati adósság nagyságából, hanem a vállalat likvidációs értékének és a 

fennmaradáskori piaci értékének viszonyából vezetik le. Mind Haugen és Senbet 

szerzőpáros, mind Katis, mind pedig Deliné arra a következtetésre jutottak, hogy a 

gazdasági szempontból hatékony csőd gazdasági kritériuma a       összefüggéssel 

írható le. A csődnyitás optimális kritériuma azonban többnyire nem esik egybe a jogi 

kritériumokkal. A fizetésképtelenség jogi szempontú megállapítása sok esetben 

(akárcsak Magyarországon) likviditás alapon történik, ennek következtében a jogi 

értelemben vett fizetésképtelenség sokkal tágabb, felöleli a visszafordítható és a 

visszafordíthatatlan válság stádiumát is.  

A fizetésképtelenségi eljárások kettős célt szolgálnak: egyfelől a még megmenthető 

adósok esetében lehetővé kell tenniük a reorganizációt, míg a már kezelhetetlen 

mértékű nehézséggel küzdő vállalatok esetében meg kell oldaniuk a piacról történő 

minél gyorsabb kivezetést. Az általuk betöltött szerep alapján ezért a világban 

mindenhol reorganizációs és felszámolási típusú eljárások különböztethetők meg. 

Logikailag a jogi és a gazdasági fizetésképtelenség fogalmának összevetésével a 

piaci érték és a likvidációs érték összefüggései a reorganizációs és a felszámolási 

típusú eljárások gazdasági indokoltságára is kiterjeszthetők. A piaci érték és a 

likvidációs érték összevetésén alapuló indokoltság magyarázat elméleti szinten 

megállja a helyét, ugyanakkor a gyakorlatban az alkalmazása sok esetben nehézkes, 

különösen a diszkonttényező megfelelő megválasztása okán. 



132 

 

Az értekezés első hipotézise (H1), miszerint „meghatározhatóak olyan gazdasági 

mutatók, amelyek alapján egy adott helyzetre vonatkozóan a reorganizációs, illetve a 

felszámolási típusú eljárások megindításának célszerűsége magyarázható” elméleti 

levezetés szintjén elfogadható, viszont erős fenntartásokat kell megfogalmazni a 

gyakorlati alkalmazhatóságával kapcsolatosan. 

A határokat átlépő gazdasági kapcsolatok növekedésével, a gazdasági tevékenység és 

a vagyonelemek több állam területére történő helyezésével természetszerűen mind 

inkább felmerül a fizetésképtelenség nemzetek feletti szabályozása iránti igény is. 

Ezen szabályozási folyamatok a fejlettebb piacgazdaságokban már a XX. század 

elején megindultak. Az Európai Uniónak viszonylag magas szerveződési fokán 

választ kellett adnia a modern kor kihívásaira, így a tagállamok létrehozták az 

1346/2000/EK Rendeletet a fizetésképtelenségi eljárásokról. Az alkalmazó 

tagállamokban a fő érdekeltség központja szerinti tagállamban egyetlen 

fizetésképtelenségi főeljárás, míg a telephelyek szerinti tagállamokban területi 

eljárások indíthatók. 

Könnyen előfordulhat, hogy a főeljáráshoz egy vagy több területi eljárás 

kapcsolódik, így szükségszerűvé válik a tagállamok különböző belső 

szabályozásainak egymással és a Rendelettel való találkozása. Az egyes tagállamok 

saját nemzeti szabályozási rendszere viszont rendkívül sokszínű képet mutathat.  

A reorganizációs típusú és felszámolási típusú eljárások illeszkedése mentén több 

tagállam (Németország, Ausztria, Olaszország, Szlovákia, Románia, Magyarország) 

belső szabályozására vonatkozóan végeztem vizsgálatot. Ennek alapján három 

illeszkedési kategóriába sikerült besorolni az eljárási rendszereket.  

Azon eljárási rendszerek, amelyekben a reorganizációs típusú eljárás teljesen 

független a felszámolási típusú eljárástól, azaz a reorganizáció nem előfeltétele a 

felszámolásnak, s a felszámolás nem indul meg automatikusan a reorganizáció 

sikertelensége esetén, kétszintű fizetésképtelenségi eljárásoknak tekinthetők. Azok a 

rendszerek, ahol az eljárás minden esetben a reorganizációról szóló döntéssel indul, s 

annak sikertelensége automatikusan felszámolási eljáráshoz vezet, egységes 

fizetésképtelenségi eljárások. „Egységesbe hajló” eljárásoknak neveztem el a két 

szélső változat közötti eljárási rendszert, ahol a reorganizáció ugyan nem előfeltétele 

a felszámolásnak, annak sikertelensége azonban minden esetben automatikusan 

felszámoláshoz vezet. 
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A másodikként felállított hipotézis (H2), miszerint „a reorganizációs és 

felszámolási típusú eljárások kapcsolódási formái között szabályszerűségek 

fedezhetőek fel, s az illeszkedési módok jól elkülöníthető típusokba sorolhatóak” 

elfogadásra kerül. 

A Rendelet típus-kötöttséget fogalmaz meg a másodlagos területi eljárásra nézve, 

mikor kijelenti, hogy ezek csak felszámolási típusú eljárások lehetnek. Ebből 

következően előállhatnak olyan esetek, mikor a reorganizációs típusú eljárást 

felszámolási típusúvá kell alakítani. Ezt a technikai követelményt a különböző 

eljárási rendszerek különbözőféleképpen képesek teljesíteni. Míg – ha a hitelezők 

reorganizációról szóló döntési jogának csorbulását figyelmen kívül hagyjuk – ez az 

átalakítás viszonylag egyszerűen megtörténhet az egységes fizetésképtelenségi 

eljárásokban, addig a kétszintű és az egységesbe hajló eljárásban nem is lehet szó 

tisztán átalakításról, hiszen a reorganizációs eljárást meg kell szüntetni, s új 

eljárásban a felszámolást meg kell indítani. 

A másodlagos eljárások tekintetében rögzített típus-kötöttség nehézséget jelenthet 

abban az esetben is, amikor a főeljárás reorganizációs célzatú, a másodlagos területi 

eljárásoknak azonban felszámolási típusúnak kell lenniük. Ezen helyzet kezelésére a 

Rendelet megoldást kísérel nyújtani, mikor lehetővé teszi, hogy a főeljárás 

felszámolója a felszámolási típusú eljárásban reorganizációs jellegű intézkedések 

megtételét javasolja, amennyiben erre a nemzeti szabályozás lehetőséget biztosít. A 

kétszintű, s az „egységesbe hajló” rendszerek többnyire ismerik a felszámoláson 

belüli egyezség intézményét, bemutatásra kerültek azonban olyan rendszerek is, 

amelyek csak korlátozottan (Szlovákia) vagy egyáltalán nem (Olaszország) képesek 

ennek a kihívásnak eleget tenni. Ha azonban a másodlagos területi eljárás egyszintű, 

ott a felszámolási részen belül nincsenek menekülési útvonalak.  

Az eljárások típusainak kérdéskörét tovább bonyolítja, hogy míg a másodlagos (azaz 

a főeljárás megindulása után indult) területi eljárásokra fennáll a típus-kötöttség, 

addig (a főeljárás megindulása előtt indult) elsődleges területi eljárásokra nézve nem. 

Ilyen helyzetekben később a főeljárás felszámolójának joga, de nem kötelezettsége a 

típus-átalakítás. Van ugyan logikus – jogi jellegű – magyarázata az elsődleges és 

másodlagos fizetésképtelenségi eljárások ezen fajta megkülönböztetésének, sok 

esetben viszont éppen ez a logika lehet a gazdasági érdekek érvényesülésének gátja. 
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A harmadikként megfogalmazott hipotézis (H3), miszerint „a nemzetközi 

fizetésképtelenségi eljárásokban az egyes illeszkedési módok különbözősége a 

gazdasági érdekek érvényesülésének útját állhatja, azaz a főeljárásban és a hozzá 

kapcsolódó területi eljárás(ok)ban nem valósul meg a gazdaságilag célszerű 

összhang”, csak részben állja meg a helyét.  

A Rendelet alkalmazása körében felmerült gazdasági problémákra olyan válasz 

adható, hogy minden tagállamnak ugyanolyan eljárási rendszert kellene bevezetni, 

mégpedig azt, amelyik képes kezelni a típus-kötöttségből adódó mindennemű 

nehézséget. Ennek az eljárási rendszernek olyannak kell lennie, amelyik az egyes 

zárt gazdaságok szintjén is képes a jogszabályok és a gazdasági követelmények 

összehangolására. Az értekezés egy önállóan felállított játékelméleti modell 

segítségével rávilágít arra, hogy a kétszintű eljárási rendszer ennek az elvárásnak 

nem tud eleget tenni, az egységes, illetőleg az egységesbe hajló struktúra viszont 

igen. Ebből adódóan a kétszintű modell kizárhatóvá vált a bevezetendő eljárási 

rendszerek közül.  

Az egységes eljárási rendszer már a Rendelet alkalmazása szintjén, vagyis a nyitott 

gazdaság területén „mond csődöt” akkor, mikor a másodlagos területi eljárásban az 

egyezségi igényeket nem képes teljesíteni. A rendszerek összehasonlítása során 

szükségessé vált az egységesbe hajló eljárások közötti további csoportosítás, 

melynek nyomán láthatóvá vált, hogy egy csoport – a felszámolásban időben 

rugalmas egyezségi lehetőséget tartalmazó egységesbe hajló eljárás – képes kezelni 

a Rendelet használatának jelenlegi nehézségeit. Amint az a csoport megnevezéséből 

is kitűnik, ezek az eljárások rendkívül bonyolult struktúrával rendelkeznek. A szóban 

forgó eljárási rendszer szerkezetének megváltoztatásával egy olyan eljárási rendszer 

hozható létre, mely a bemutatott ország-példáknál nem jelent meg, mégis 

áttekinthető felépítésű, s emellett szintén képes a típus-variációk bármely formája 

esetében a jogi és gazdasági érdekek összhangjának megteremtésére. Ezt az eljárási 

rendszert összekapcsolódott eljárási rendszernek neveztem el, lévén, hogy nem tudok 

róla, hogy ezt bárhol alkalmaznák. 

Az értekezés negyedik hipotézise (H4), miszerint „Zárt gazdaság, azaz egyes 

országok szintjén az egységes eljárás kiszámíthatósága biztosítja a gazdasági 
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érdekek érvényesülését. Nemzetközi téren, ezen belül az 1346/2000 EK Rendelet 

alkalmazási területén a köztes illeszkedési mód biztosít jó megoldást a gazdasági 

érdekek érvényesülésében” beigazolódott, de pontosításra és kiegészítésre szorul. 

7.2 Az értekezés tézisei 

A hipotézisek kutatás eredményei alapján való értékelése nyomán felállíthatóak az 

értekezés tézisei 

T1: A reorganizációs és a felszámolási típusú eljárások megindításának gazdasági 

indokoltsága az adós vállalat tevékenység továbbfolytatása esetén fennálló piaci 

értékének és a tevékenység megszüntetését feltételező likvidációs értékének 

összevetésével határozható meg. A       relációban az adós gazdálkodó 

szervezet még a visszafordítható válság stádiumában áll, s reorganizációra irányuló 

jogi eljárásra van szükség, míg a  relációban a cég a visszafordíthatatlan 

válság szakaszában van, s megszüntetésre irányuló jogi eljárás megindítása volna 

indokolt. 

T2: Az egyes országok fizetésképtelenségi eljárásain belül a reorganizációs és a 

felszámolási típusú eljárások illeszkedésében szabályszerűségek fedezhetőek fel, s a 

kiemelt jellemvonások alapján eljárási rendszer csoportok állíthatók fel. A vizsgált 

országok eljárási rendszereinek mindegyike besorolható az egyszintű, az egységesbe 

hajló vagy a kétszintű eljárási rendszerbe. 

T3: Az 1346/2000 EK Rendelet szabályozása miatt egyes eljárási rendszerek nem 

képesek biztosítani a főeljárás és a másodlagos eljárás gazdasági szempontú típus-

összhangját. Az összhang azokban az esetekben nem jön létre, amikor a másodlagos 

eljárásban a reorganizáció volna gazdaságilag indokolt, de a területi eljárás 

tagállamában hatályban lévő eljárási rendszer vagy egyszintű, vagy olyan kétszintű, 

illetőleg egységesbe hajló struktúrájú, amelyekben nem alkalmazható a 34. cikk, azaz 

nincs felszámoláson belüli egyezség. 

T4: Az egységesbe hajló eljárási rendszereken belül minden tagállamban azt a 

formát bevezetve, amely a felszámolási eljáráson belül időben rugalmas egyezségi 
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lehetőséggel bír, – a Rendelet jelenlegi formájával is – kiküszöbölhetők a főeljárás és 

másodlagos eljárások közötti típus-összhang problémák.  

T5: Az ismeretek szerint egyik országban sem alkalmazott, általam mesterségesen 

létrehozott úgynevezett összekapcsolódott eljárási rendszer – szerkezeti 

áttekinthetősége okán – (empirikus adatok hiányában feltehetően) még jobb választ 

képes adni a Rendelet bármely típus-variációjára. 

7.3 Az értekezés új és újszerű megközelítései, a kutatás további 

lehetséges iránya 

Az értekezés a szakirodalmi feldolgozás alapján ismertette, miszerint a vállalat piaci 

és likvidációs értékének összevetésével meghatározható, hogy a vállalat tovább 

működik vagy felszámolásra kerül. A szakirodalom újszerű továbbgondolásával a 

dolgozat bemutatja, hogy az elmélet kiterjeszthető a már krízishelyzetbe került 

vállalatoknál a reorganizációs illetve a felszámolási típusú eljárások közötti 

gazdasági szempontból racionális döntésre is. 

Mind a nemzetközi, mind a hazai szakirodalomban rendkívül csekély az eljárási 

rendszerekkel kapcsolatos írások száma. Amelyek fellelhetők, azok is többnyire csak 

az egyszintű és kétszintű eljárás alapvető jellemzőit ismertetik. Az értekezés egyik 

gerincét jelentő kutatás révén azonban rámutatható arra, miszerint a két szélső 

eljárásrendszer-forma között a gyakorlatban létezik köztes megvalósulási forma. A 

dolgozat új eredményét jelenti a köztes eljárási rendszer létezésének felismerése, 

így a szerző maga nevezi el azt „egységesbe hajló” eljárási rendszernek. 

Azon kérdés felvetése, miszerint az egyes eljárási rendszerek hogyan képesek választ 

adni az 1346/2000 EK Rendelet egyes szabályaira, újszerű megközelítési módként 

értékelhető. A Rendelet ilyen szempontú vizsgálatára ismereteim szerint még nem 

került sor. A kérdés megválaszolása mentén történik meg a nehézségek, anomáliák 

bemutatása. Az értekezés talán legnagyobb eredményének tekinthető az 

illeszkedési különbözőségekből eredő problémák, illetve azok mélységének, 

mibenlétének felismerése. Mindennek révén általánosságban kijelenthetővé válik, 

hogy a határokon átnyúló eljárásokban egyes eljárási rendszereknél – annak ellenére, 
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hogy gazdasági nézőpontból a reorganizáció volna indokolt – a túlélés nem 

lehetséges. 

Újszerű eredményt jelent a típus-összhang probléma generátor jelenségére (vagyis 

a „COMI- szerzés” esetére) való rámutatás. Az értekezés bemutatta, miszerint a 

gyakorlatban sok esetben a vállalatcsoportok (azaz több elkülönült jogi 

személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet) fizetésképtelensége esetén a 

hatékonysági (főként reorganizációs) célok miatt az összes eljárást egy tagállamban
57

 

indítják meg. Miután ez kizárólag „COMI-szerzés” révén valósulhat meg, a működő 

termelő egységek szerinti tagállamban csak felszámolási típusú másodlagos eljárások 

kezdeményezésére van lehetőség. Ez azért is különös jelentőséggel bír, hiszen a 

vállalatcsoportok fizetésképtelenségének (azaz több vállalat ellen folyó több eljárás) 

egy tagállamban való kezelése éppen a gazdasági racionalitást szolgálná. 

Az értekezés a probléma bemutatását követően annak feloldását oly módon próbálja 

megvalósítani, hogy kiválasztja azt az eljárási rendszert, amely a jelenlegi 

szabályozás mellett a határokon átnyúló eljárásokban felmerülő minden típus-

nehézségre választ adhat. A kiválasztáshoz kapcsolódóan az egyes eljárási 

rendszereknek a játékelméletből ismert fogoly-dilemma segítségével történő 

tesztelése új vizsgálati módszerként fogható fel. 

Új eredménynek értékelhető a gyakorlati példák során fel nem tárt, teljesen új 

eljárási rendszer – melyet „összekapcsolódott” eljárási rendszernek neveztem el – 

kialakítása, és a tagállamok részére ennek bevezetésére irányuló javaslat. 

A kutatásom elején a problémákat a Rendelet alkalmazhatóságával kapcsolatos elvi 

nehézségként vettem fel. Úgy ítéletem meg, hogy a felvetéseimmel kapcsolatos 

esetek kialakulására minden esély fennáll, de hogy, ugyanakkor talán az Európai 

uniós jogszabály használata még nem érte el azt a színvonalat, amelyen a 

gyakorlatban is megjelenik a jogi és a gazdasági hatékonyság összehangolása iránti 

igény. Már megjelentek a probléma konkrét kifejtéséről az első írásaim, mikor 2010-

ben Marek Pozycki, a krakkói Jagiellonian Egyetem gazdaságpolitika tanszékén 

dolgozó tanár egy cikkében arról számolt be, hogy egy lengyel székhelyű cég 
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esetében
58

 a COMI-vélelem megdöntése révén Franciaországban indult meg a 

főeljárás, s ezáltal lehetetlenné vált a másodlagos lengyel eljárásban a telephely 

(termelőegység) reorganizációja. A témában tudomásom szerint ezen túl sem – 

egy adott eljárásra nézve – helyzetelemzés, sem átfogó, elméleti írás nem 

született. 

Ebből is látható tehát, hogy az értekezésben felvetett problémákra történő rámutatás, 

valamint azok kezelése egyedülálló, s új szintre helyezi a fizetésképtelenségi 

eljárásokról való európai gondolkodást. 

Az értekezésben leírtak gyakorlati szempontú hasznosításának legkézenfekvőbb 

területe az európai uniós jogalkotás. E körben nagy előnyt jelent, hogy a dolgozatban 

foglaltak rámutatnak arra, hogy nincs szükség a fizetésképtelenségi jog teljes 

egységesítésére, a problémák a jogharmonizáció jelenlegi szintjén is kiküszöbölhetők 

a legmegfelelőbb eljárási rendszer ajánlott bevezetésével. A jogharmonizációs 

szintérről kikerülve, a tagállami gazdaságoknak is jól felfogott érdeke, hogy a 

területükön működő vállalkozások a reorganizációs célok esetén fennmaradjanak; s 

elkerüljék, hogy csak azért, mert az európai uniós tagsággal az 1346/2000 EK 

Rendelet szabályait alkalmazniuk kell, a saját eljárási rendszerük „gyenge” volta 

miatt egy megmenthető vállalat megszűnjön. Ha nincs is tehát uniós kötelezés a 

bevezetésre, a tagállamoknak akkor is érdemes megfontolniuk a rugalmas jellemzőjű, 

„összekapcsolódott” eljárási rendszer alkalmazását. 

Mint minden kutatásnál, itt is felmerülhet az a kérdés, hogy a továbbiakban, az 

eredmények minél magasabb, minél pontosabb szintjének elérése érdekében merre 

érdemes továbbhaladni, vannak-e kiaknázásra váró potenciálok a témában. 

A szakirodalmi elemzés körében érdekes lehetne a piaci érték és a likvidációs érték 

összevetésén túl egyéb olyan tényezőket találni, amelyek alapján egy adott (már 

válságos) helyzetben a reorganizációs vagy a felszámolási eljárás indokoltsága 

magyarázható. Egy újabb kutatás témáját képezhetné a csődelőrejelző modellekben 

használt képzett mutatók határértékeinek ilyen szempontú magyarázata. 

Meglátásom szerint az eljárások kapcsolódásaira irányuló kutatás még több európai 

uniós tagállamra kiterjesztése további eredményre vezethetne, hiszen ezek alapján 

előfordulhatnak speciális eljárási rendszerek, melyek segítségével az értekezés fonala 
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tovább szőhető. Esetleg ezáltal több olyan megoldás is kirajzolódna, amelynek uniós 

szintű, egységes alkalmazása még hatékonyabb probléma-kezelést biztosítana. 

A kutatás további iránya, esetleg egy újabb értekezés témája lehet a főeljárás 

célzatának megfordulása, amelyet az értekezés csak érintőlegesen említett.  
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