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1 Az értekezés téma választása és hipotézisei 

A vállalatok fizetésképtelenségének jogintézménye tekintetében 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 tudomány terület összehangolt ismeretére van szükség. 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
. 

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. 

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 

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

egyéb fizetésképtelenségi eljárásoktól, hogy külföldi elemet tartalmaznak. [Csőke 2008] 



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 vállalkozások 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 

vállalkozásoknak előbb-utóbb fizetési nehézségekkel kell megküzdeniük, mígnem – a válság 

kezelhetetlensége esetén – fizetésképtelenné válnak. A krízishelyzetbe került vállalkozások – 

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 vállalkozások pénzügyi 

kérdéseivel, s ezen belül a fizetésképtelen vállalat megszüntetésre irányuló eljárás 

megindításának elvi szempontú optimális kritériumaival. Felmerül azonban az a kérdés, hogy 

léteznek-e olyan gazdasági kategóriák, olyan mutatószámok, amelyek alapján egy adott 

időpillanatban, az adott eljárás indokoltsága meghatározható. E szerint 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 vállalkozások 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 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 a 

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. 

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.  

2 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 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 eljárásokat 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 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. 

3 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 (nevezetesen: Németország, Ausztria, 

Olaszország, Szlovákia, Románia, Magyarország) csődszabályozásának egyes kérdéseibe, 

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 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.) 

Az 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 szabályok 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 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 továbbá, 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. Végül az összehasonlítás eredményei alapján kialakítok 

egy olyan új, áttekinthető struktúrájú eljárási rendszert, amely a típus-kötöttség minden 

nehézségére megfelelő válasszal tud szolgálni. 

4 A fizetésképtelenségi eljárások típusai és illeszkedési módjaik 

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 vállalkozást 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 vállalat 

fennmaradáskori piaci értékének
3
 viszonyától függ. Megállapításukat függetlenítették az 

idegen forrás bevonásának mértékétől, melyből következik, hogy a likvidáció bekövetkezése 

független a vállalati adósság nagyságától. 

Katits szintén rögzíti [Katits 2000 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 2005], 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 

                                                 
3
 A vállalat fennmaradáskori piaci értékének fogalma általános a szakirodalomban. Ezt általában folyamatos 

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



 

képlettel határozható meg [Deliné 2002]. Ez a hatékony piacon működő „alap-elmélet” nem 

foglalkozik a fizetésképtelenség kezelésére irányuló eljárás megindítására jogosultak 

esetleges információs aszimmetriáival, a „megbízó-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
4
 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
5
, 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 

                                                 
4
 csődnyitáson a felszámolási eljárás kezdő időpontját értik. 

5
 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. 



elképzelhetetlen a likvidációs eljárás 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.) 

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 teljesítési határidőn belül tartozását 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 vállalkozásnak lejárt tartozása van.  

1. 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 
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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 

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. 

A dolgozat a további részeiben feltételként rögzül az, 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. 

A világ számos országában a fizetésképtelenségi eljárások kettős funkciót szolgálnak tehát. 

Hangsúlyt helyeznek egyfelől a pénzügyi nehézségekbe került, de még visszafordítható válság 

stádiumában álló vállalkozások számára a túlélésre, másfelől a menthetetlen cégek számára a 

piacról történő mielőbbi kivezetésre. Ezen célok mentén alapvetően reorganizációs és 

felszámolási típusú fizetésképtelenségi eljárások léteznek.  

Egy nemzet fizetésképtelenségi eljárási rendszereinek vizsgálata körében fontos a 

reorganizációs és a felszámolási típusú eljárások közötti átjárhatóság, azaz a kapcsolódási 

módok elemzése, 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? 

Az értekezés az ezen szempontok szerinti vizsgálatot Németország, Ausztria, Olaszország, 

Szlovákia, Románia és Magyarország esetében végzi el. A kérdések megválaszolása mentén a 

reorganizációs és a felszámolási típusú eljárások illeszkedésében szabályszerűségek 

fedezhetők fel, amelyek alapján az egyes eljárási rendszerek csoportokba sorolhatók. 

A kapcsolódási módok legszorosabb formája, az egyszintű eljárások ismérveként Miskolczi 

Bodnár Péter 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. [Miskolczi 2005 p.260.] Az 

egyszintű (más elnevezéssel: egységes vagy egy-bemenetű) eljárási rendszerek feltétlen eleme 

tehát a reorganizációról szóló döntés, s csak a nemleges döntés, vagy a sikertelen 

reorganizáció után aktiválódik a felszámolási szakasz. 

2. ábra: Az egységes fizetésképtelenségi eljárás 

 

Forrás: saját szerkesztés 

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, 
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előfeltétele a likvidációs eljárásnak és a reorganizáció sikertelensége nem eredményezi 

automatikusan a likvidációs eljárást”. [Miskolczi 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. 

3. ábra: A kétszintű fizetésképtelenségi eljárás modellje 

 

Forrás: saját szerkesztés 

Az elemzett tagállamok egy csoportjának – melyek az előző két rendszer egyikébe sem 

tartoznak – eljárási rendszerében az a közös vonás fedezhető fel, hogy a reorganizációról 

szóló döntés nem feltétlen eleme a folyamatnak, de van az eljárások között kapcsolódási pont. 

Ezen rendszereket talán célszerű „egységesbe hajló” eljárásoknak nevezni, eddig ugyanis a 

szakirodalom ezeket nem különítette el. 

Az értekezésben ismertetett eljárások kapcsolódásának tipizálását foglalja össze a következő 

táblázat. 
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1. 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
6
 

Forrás: saját összeállítás 

5 Az 1346/2000 EK Rendelet típus-kötöttsége 

2000. május 29-én az Európai Unió Tanácsa elfogadta a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 

1346/2000. sz. EK Rendeletet. 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.  

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 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 2003] 

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”. A területi eljárás csupán az 

érintett tagállam területén található vagyontárgyakra korlátozódik, s az érintett terület jogi 

rendelkezései alapján folyik. [Csőke 2003] 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 
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vagy partikuláris, míg a másodlagos eljárásokat függő területi eljárásoknak nevezi. [Siposné 

2008] 

Az eljárási típusokra nézve a Rendelet egy helyen tartalmaz előírást. A 3. cikk 3. bekezdése 

típus-kötöttséget fogalmaz meg a másodlagos területi eljárásra nézve, mikor kijelenti, hogy 

ezek csak felszámolási típusú eljárások lehetnek. Ezen kötöttség hátterében gazdasági 

racionalitás húzódik, hiszen nem lehet értelme a fő érdekeltség központjának felszámolási 

típusú eljárás keretében történő megszüntetése után a telephely reorganizációjának.  

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”. Ezen jogszabályhelyek nem tesznek megkötést az elsődleges 

területi eljárás típusát illetően, így abban az esetben, ha az elsődleges területi eljárás a 

főeljárás megindítását követően másodlagossá válik, a típus-kötöttségre vonatkozó előírása 

nem áll fenn.  

A 37. cikk rendelkezési szerint lehetőség van azonban arra, hogy a főeljárás felszámolójának 

kérelmére a reorganizációs módon indult elsődleges területi eljárás felszámolási típusúvá 

alakítsák. Miután az ilyen jellegű átalakítás a főeljárás felszámolójának mérlegelése alapján 

történhet, (azaz nem kötelező) a szabályozás ellentmondásosnak tekinthető abból a 

szempontból, hogy az elsődlegesként indult, majd a főeljárás megindulását követően 

másodlagossá vált területi eljárások esetében nem írja elő kötöttségként a felszámolási típusú 

voltot. Márpedig ezáltal olyan abszurd eset állhat elő, hogy a telephely egy felszámolási 

típusú főeljárást követően „önállóan” – voltaképpen tulajdonos nélkül – él tovább. Az 

elsődleges területi eljárás mindvégig reorganizációs szabályok szerinti lefolytatásának 

kizárólag akkor van értelme, ha annak lezárulásáig nem indul főeljárás. 

A típus-átalakítás ezen túl egy másik esetben is szóba kerülhet. A Rendelet szabályaiból 

közvetetten következik ugyanis, 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. Ez az átalakítás 

magában hordozhat ezért egy típus-átalakítást is, hiszen előfordulhat, hogy a területi eljárássá 

alakítandó főeljárás reorganizációsként indul. Az ilyen helyzetekben azonban a típus-

átalakítás nem lehetőségként, hanem kötelezettségként értelmezhető. 



A típus-átalakítás követelményt a különböző eljárási rendszerek különbözőféleképpen 

képesek teljesíteni. Az átalakítás viszonylag egyszerűen megtörténhet az egységes 

fizetésképtelenségi eljárásokban, hiszen ott voltaképpen egy eljáráson belül valósul meg a 

reorganizációs és a felszámolási szakasz. Nincs tehát szükség a reorganizációs eljárás 

megszüntetésére, csupán annyi történik, hogy a reorganizációt „átugorva” az eljárás 

felszámolásként folytatódik tovább.  

A kétszintű eljárásban azonban ahhoz, hogy a típus-átalakítás megtörténjen, azaz a 

felszámolási eljárás meginduljon, a reorganizációs eljárás megszüntetése és új kérelem 

benyújtása szükséges. 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 egységesbe hajló eljárási rendszereknél ez 

automatikusabban történhet, de természetesen itt is szükség van az egyik eljárás 

megszüntetésének és a másik megindításának jogi aktusára. 

A másodlagos eljárások tekintetében rögzített típus-kötöttség nehézséget jelenthet abban az 

esetben is, amikor a főeljárás reorganizációs célzatú, a másodlagos területi eljárások azonban 

(kényszerűség miatt) felszámolási típusúnak. 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 vállalkozás. Minél 

több rész esik ki ugyanis a gazdasági egységből, annál kevesebb értelme van csupán a 

„központ” (azaz a főeljárás szerinti vagyon) reorganizációjának. 

A helyzet kezelésére a Rendelet a 34. cikkben foglaltak szerint 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 esetenként ismerik a felszámoláson belüli 

egyezség intézményét. Ha ezek az eljárási rendszerek a felszámolási eljáráson belül a 

vállalkozás megmentésére újabb megoldási lehetőséget tartalmaznak az adós részére, könnyen 

megvalósítható a 34. cikkben leírt cél. Amennyiben azonban a szabályozás ilyen menekülési 

utat nem tartalmaz, – például Olaszország esetében, illetve Szlovákiában csak egy szűk 



időtartamban – úgy a másodlagos eljárás és a főeljárás közötti típus-összhang megvalósulása 

nem történik meg. 

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 „menekülési utat” nyitni az 

adós vállalkozásnak. Álláspontom szerint a visszafordíthatatlanság okán az egységes 

fizetésképtelenségi eljárásban nem lehetséges a 34. cikk szabályainak alkalmazása. A 2. 

táblázat a reorganizációs típusú főeljárást követően indult területi eljárásokban foglalja össze 

a kezelési lehetsőégeket. 

2. 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 
vélhetően alkalmazható a 34. 

cikk, az összhang megvalósul
7
 

reorganizációs egyszintű 
nem alkalmazható a 34. cikk, az 

összhang nem valósul meg 

Forrás: saját összeállítás 

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, 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 a fentebb bemutatott esetekben van megoldási lehetőség. 

A 3. táblázat a reorganizációs típusú főeljárás előtt indult területi eljárás esetén mutatja a 

megoldási alternatívákat. 
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3. 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 

reorganizációs reorganizációs kétszintű 

az átalakítás mellőzhető
8
, 

átalakítási kérelem esetén 

pedig a 37. cikk szerint 

átalakítható, 

az összhang megvalósul 

reorganizációs reorganizációs egyszintű 

az átalakítás mellőzhető 

átalakítási kérelem esetén 

pedig a 37. cikk szerint 

átalakítható, 

az összhang megvalósul 

reorganizációs felszámolási kétszintű 
alkalmazható a 34. cikk, az 

összhang megvalósul
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reorganizációs felszámolási egyszintű 
nem alkalmazható a 34. cikk, 

az összhang nem valósul meg 

Forrás: saját összeállítás 

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 vállalkozás 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. 
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6 Megoldási alternatíva: azonos eljárási rendszer bevezetése 

Bemutatásra került, 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”
10

 történő, nem túl hatékony 

kezelését, s hosszú távú megoldást biztosít. Ennek vonatkozásában Herédi megfogalmazza az 

elvet, miszerint „a határokon átnyúló fizetésképtelenség kezelése szükségszerűen megköveteli 

a nemzeti jogok közelítését és a gátló tényezők fokozatos lebontását.”[Herédi 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.  

Az értekezésben – a csődeljárások kimeneteleinek vizsgálatára, illetőleg a felszámolási 

eljárások vagyoni helyzetének feltárására irányuló – kutatásaim adatai alapján felállításra 

került egy játékelméleti modell. A játékelméleti modell zárt gazdaság szintjén tesztelte az 

egyes eljárási rendszereket. 
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Kétszintű rendszerben 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. A kétszintű eljárásban a jogszabályi 

lehetőségek éppen annak irányába hatnak, hogy a jogi fizetésképtelenséget eltérítse a 

gazdasági fizetésképtelenségtől. 

Az egységes és az egységesbe hajló fizetésképtelenségi eljárásban – bizonyos játékszabályok 

érvényesülésének hiánya miatt – a döntésre jogosultak az egyezség megkötése mellett 

voksolnak. Ezekben az eljárásokban a hitelezői döntések nyomán érvényesül a gazdasági 

ésszerűség követelménye, azaz a magasabb összkifizetés valósul meg. 

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. 

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 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
11

. 

Kizárólag a másodlagos eljárásra nézve áll fenn típus-kötöttség. A másodlagos eljárás – 

elnevezéséből is következően – a hozzá kapcsolódó főeljárást követően indul meg, immár a 

főeljárás kiinduló – reorganizációra vagy felszámolásra irányuló – célrendszerének 

                                                 
11

 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. 

 



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. Álláspontom 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. Meglátásom szerint egy ilyen jellegű helyzet kialakulására 

azonban 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 gazdasági célok együttes megvalósítására, 

így az értekezés ezt javasolja tagállamok mindegyikében alkalmazandó eljárási 

rendszernek.  



 

4. 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 13. 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. Az 5. ábra az új struktúra szerkezeti felépítését mutatja. 
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5. 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. 

7 A felállított hipotézisek értékelése 

Az értekezésben részletesen leírt kutatási eredmények válaszul szolgálnak egyrészt a globális 

problémára, másrészt pedig a felállított hipotézisek tesztelésére. 
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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 vállalkozások 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 kiterjeszthető. 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. 

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. 

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. 

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 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. 

8 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 vállalkozás 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 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. 

9 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, 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
12

 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. 
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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 esetében
13

 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) 
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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 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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