
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 

A doktori iskola vezetője: Prof. Dr. Bragyova András 

A doktori program címe: A magyar állam- és jogrendszer, jogtudomány továbbfejlesztése, 

különös tekintettel az európai jogfejlődési tendenciákra 

 

A doktori alprogram címe: Az összhang megteremtése a magyar és az Európai Közösségek 

polgári eljárásjoga között 

Témavezető: Dr. Wopera Zsuzsa intézetigazgató egyetemi docens 

 

 

 

 

 

 

dr. Nagy Adrienn 

 

Az európai fizetésképtelenségi eljárás az alanyok 

nézőpontjából 

 

PhD értekezés 

 

Kézirat lezárva: 2010. június 30. 

 

 

 

 

 

 

Miskolc 2010. 

 



TUDOMÁNYOS VEZETŐI VÉLEMÉNY 

dr. Nagy Adrienn 
„Az európai fizetésképtelenségi eljárás az alanyok nézőpontjából” 

című doktori értekezéséről 
 
 

A disszertáns monografikus igénnyel dolgozza fel az európai fizetésképtelenségi eljárások 

jogát. A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások jogának az érintett alanyok (adós, 

hitelező, felszámoló, bíróság) szemszögéből történő feldolgozása újszerű és merész 

vállalkozás, amelynek nehézségét az adja, hogy komplex megközelítést kíván, messze 

meghaladva a polgári eljárásjog tágan megvont határait. A disszertáns ezt a feladatot kiválóan 

oldotta meg, grandiózus joganyagot, szakirodalmat feldolgozva, mindezt úgy, hogy a kutatás 

közben nem veszett el a részletekben, és egy egységes, jól követhető, logikusan felépített, 

szakmailag kiforrott művet alkotott. A szerző tájékozottsága mind a magyar, mind a külföldi 

jog és jogirodalom terén, illetve határozott véleményformálása egyenes következménye 

annak, hogy 2005-től szisztematikusan kutatja a disszertáció tárgykörét, a témában számos 

publikációja látott napvilágot. 

A szerző értekezése bevezetésében pontosan megvonja a kutatás határait, ami 

indokolja a dolgozat szerkezeti felépítését és az alkalmazott kutatási módszereket is. A 

dolgozat bevezető részében megfogalmazott kutatási célkitűzéseket a disszertáns sikerrel 

teljesíti, e célok által megkívánt kutatási menetrendet fegyelmezetten követi, attól nem tér el.  

Az alkalmazott kutatási módszereket illetően külön kiemelésre méltó a széles körű 

nemzetközi kitekintés, a témára vonatkozó impozáns külföldi (német, angol, francia) 

szakirodalom feldolgozása és az ott megfogalmazott álláspontok rendszerezése, a modell-

alkotásra való törekvés. A jogösszehasonlító módszert a disszertáns nem öncélúan használja, 

abból a jogalkotók és a jogalkalmazók számára is hasznos következetéseket von le. 

 Az értekezés négy fő szerkezeti egységre tagolható, mely az európai 

fizetésképtelenségi eljárások joganyagát az érintett jogalanyok, az adós, a hitelező, a 

felszámoló és a tagállami bíróságok nézőpontjából vizsgálja. A szerkezeti egységek és az 

abban rögzített gondolatok a disszertáció címével kétséget kizáróan összhangban állnak. 

 A dolgozat II. Fejezete az adós „szemüvegén keresztül” vizsgálja a fizetésképtelenségi 

eljárások határokon átívelő jellegéből eredő problémáit. A szerkezeti egység legértékesebb 

részei a természetes személyek fizetésképtelenségével, az adós kedvezőbb jogi környezet 

elérése érdekében kifejtett tevékenységével, illetve a cégcsoportok fizetésképtelenségével 

foglalkozó alfejezetei.  
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A problémafelvetésen keresztül a disszertáns kiválóan világít rá a gyakorlati, az 

elméleti és a jogalkotási nehézségekre. Határozottan állást foglal amellett, hogy a természetes 

személyek adósságrendezési eljárásának bevezetése a magyar jogalkotás sürgető feladata, és 

kijelöli azokat a tárgyköröket, amelyek a szabályozás sarkalatos pontjait jelentik. A 

cégcsoportok egységes fizetésképtelenségi eljárásának bevezetésével összefüggésben sorra 

veszi a jogirodalom által felvetett jogalkotási javaslatokat, az elképzelések mellett és ellen is 

érvel, majd megfogalmazza saját álláspontját. E fejtegetések alátámasztják a szerző 

olvasottságát és letisztult gondolkodásmódját. 

 A hitelezők helyzetét elemző III. Fejezetből az alkalmazandó joggal foglalkozó 3. 

alfejezetet tartom kiemelésre méltónak. A disszertáns itt tud a legszemléletesebben rámutatni 

a kutatási téma komplexitására, a szabályrendszer bonyolultságára. Ügyesen lavírozik az 

egyes tagállamok nemzeti joga között a konkrét kérdésekben választ adó szabályok 

meghatározása érdekében, miközben érdekes jogesetek bemutatásával szemlélteti a felmerült 

problémákat. A szerző kitér a fizetésképtelenségi eljárások szempontjából is jelentős e-Justice 

portál felállításával kapcsolatos uniós munkálatokra is.  

 A disszertáció IV. Fejezetében, mely a felszámolók szemszögéből elemzi a 

fizetésképtelenségi eljárásokat, az ideiglenes felszámoló jogállását részletező alfejezet 

emelendő ki, az Európai Bíróságnak és a tagállami bíróságok joggyakorlatának bemutatása 

miatt, amellyel a disszertáns teljes körűen kimunkálja a jogintézmény szabályozási 

környezetét. A magyar jogszabályok jobbítása érdekében tett szerzői javaslatok ésszerűek, és 

a magyar jogalkotó által valóban megfontolandók. 

 Az értekezés érdemi fejtegetéseit lezáró V. fejezetben a szerző a tagállami bíróságok 

szerepkörét érintő feladatokat elemzi. A disszertáns itt alapvetően arról tesz tanúságot, hogy a 

polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés keretében elfogadott uniós 

normákhoz kapcsolódó bírósági esetjog rendszerét átlátja, annak tartalmát megérti. 

 A kutatási téma megközelítésének újszerűsége, a feldolgozás komplexitása és 

mélysége folytán az értekezést nyilvános vitára bocsátásra alkalmasnak tartom. 

 

Miskolc, 2010. június 30. 

 

       Dr. Wopera Zsuzsa 
       tudományos vezető 
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Bevezetés 
 

 

A fizetésképtelenségi jog kutatása minden időben nehéz célkitűzés. A feladat bonyolultságát a 

jogterület komplexitása okozza, melynek következménye az interdiszciplináris szemléletmód 

szükségessége. A kutatás nehézségei fokozódnak akkor, ha a vizsgálódást nemzetközi 

viszonylatokban folytatjuk. Ezen a szinten ugyanis már nem csak a jogterület összetett 

voltával, az egymásnak feszülő helyi érdekekkel kell számolnunk, hanem az eltérő nemzeti 

fizetésképtelenségi szabályok, vagy találóbban fogalmazva az eltérő fizetésképtelenségi 

kultúrák ütközésének lehetünk tanúi. 

Nemzetközi szinten számos kísérlet történt a nemzeti fizetésképtelenségi 

rendelkezések közelítésére, harmonizálására, felismerve azt a tényt, hogy a gazdasági 

szereplőket nem kötik az országhatárok, és a határokon átlépő jogalanyok pénzügyi 

nehézségei szükségszerűen hatást fejtenek ki egy adott régió piacának megfelelő működésére. 

E munkálatok eredményeként látott napvilágot európai uniós viszonylatban a Tanács 

1346/2000/EK rendelete a fizetésképtelenségi eljárásokról1 (a továbbiakban: Rendelet). 

Egy 2008-as statisztika szerint a Rendeletet több mint 90 fajta nemzeti 

fizetésképtelenségi eljárásra alkalmazták 26 tagállamban, és a legkülönbözőbb jogállású 

természetes, illetve jogi személy (akik felszámolóként jártak el) vonatkozásában érvényesült.2 

A határokon átívelő fizetésképtelenségi jog kutatásának és feldolgozásának 

aktualitásához a jelenlegi gazdasági helyzetben kétség nem férhet. Az Európai Unióban az 

áruk, a szolgáltatások, a tőke és a személyek szabad mozgása következtében dinamikusan nő 

azon gazdasági jogalanyok száma, melyek tevékenysége túllép az országhatáron, és 

nemzetközi kapcsolatokra tesz szert. A 2008-ban kibontakozott gazdasági válság azt 

eredményezte, hogy ezek a határokon átlépő jogalanyok fizetésképtelenné váltak, és a 

Rendeletet növekvő számban alkalmazták. 

A kutatás jelentőségét fokozza, hogy a Rendelet 46. cikke értelmében a Bizottság 

legkésőbb 2012. június 1. napjáig köteles jelentést készíteni a Rendelet alkalmazásával 

összefüggő tapasztalatokról, és amennyiben az szükséges, módosító javaslat kidolgozására is 

sor kerülhet. A felülvizsgálati időpont közelsége okán minden olyan kutatás aktualitást hordoz 

                                                 
1 HL L 160., 2000. 6. 30., 1-18. o. 
2 WESSELS, Bob: A Technical Note on the EC Insolvency Regulation; In: Norton Annual Review of 
International Insolvency 2009, West Publications 2009. 329-330. o. 
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magában, melynek célja a Rendelet alkalmazásával összefüggésben felmerülő disszonanciák 

feltárása, és a szabályanyag jobbítására tett megoldási javaslatok kidolgozása. 

A konkrét célkitűzések megfogalmazása előtt mindenek előtt a kutatási terület 

behatárolása szükséges. A disszertáció címében megfogalmazott európai fizetésképtelenségi 

eljárások megjelölés alatt azokat a csőd- és felszámolási eljárásokat értjük, melyek az Európai 

Unió viszonylatában nemzetközi kötődést mutatnak, és a Rendelet alkalmazását teszik 

szükségessé. A fizetésképtelenségi eljárás fogalom azokat a csőd- és felszámolási eljárásokat 

jelöli az egyes tagállamok, így Magyarország viszonylatában is, melyekre a Rendelet tárgyi 

hatálya kiterjed. Ezen behatárolásokat szem előtt tartva a dolgozat nem tárgyalja a kizárólag 

belföldi vonatkozású fizetésképtelenségi eljárásokat, illetve azon eseteket sem, melyek az 

Európai Unión kívüli nemzetközi jelleget hordoznak magukban. 

A disszertáció tárgykörét ezen belül további szűkítésnek kell alávetnünk figyelemmel 

arra, hogy a Rendelet szabályanyagának teljes körű feldolgozása a terjedelmi kereteket 

meghaladná. Az uniós norma által létrehozott joganyag leginkább a mátrix rendszerhez 

hasonlítható, a rendelkezések szerteágazók, tovább utalnak más uniós jogforrásokra, illetve az 

egyes tagállamok nemzeti fizetésképtelenségi jogára is. Ezeket a határterületeket is érinti a 

dolgozat, szemléltetve a joganyag komplexitását azzal a megszorítással, hogy a határterületek 

elemzése nem teljes körű. 

A Rendeletben foglalt klasszikus értelemben vett eljárásjogi jogintézmények 

tudományos jellegű feldolgozása a magyar szakirodalomban már megtörtént3 a határokon 

átívelő fizetésképtelenségi eljárások megindítása tárgykörében. Ily módon jelen disszertáció 

célja nem a Rendelet hatályával kapcsolatos kérdések, a joghatósági szabályok és a 

határozatok elismerésével összefüggésben felmerült problémák feldolgozása. A kutatás 

alapgondolata ahhoz a feltevéshez igazodik, hogy egy szabályozás soha nem lehet öncélú, 

mindig azt kell szem előtt tartania, hogy az érintett személyek eljárási „boldogulását” 

elősegítse. Ily módon a dolgozat a határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárással érintett 

alanyok „szemüvegén keresztül” vizsgálja meg az uniós norma rendelkezéseit annak 

érdekében, hogy következtetéseket vonhassunk le a tekintetben, hogy a szabályozás elősegíti-

e a jogalanyok jogkeresési lehetőségeit. 

A kutatás főbb irányvonalainak kijelölése előtt a Rendelet megalkotásának indokait és 

célkitűzéseit kell közelebbről megvizsgálnunk. Ezek az alábbiak szerint összegezhetők: 

                                                 
3 HERÉDI Erika: A határokon átlépő fizetésképtelenségi eljárás megindítása az Európai Unióban; PhD 
értekezés, Pécs 2007. 
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- a belső piac megfelelő működésének biztosítása érdekében a több tagállamot érintő 

fizetésképtelenségi eljárások megfelelő és hatékony működésének biztosítása4; 

- a fizetésképtelen adósok több tagállamra kiterjedő vagyonával kapcsolatos 

intézkedések összehangolása5; 

- a forum shopping, azaz annak a lehetőségnek a kiiktatása, hogy az eljárás alanyai a 

számukra kedvezőbb jogi környezet elérése érdekében tevékenységet fejtsenek ki6; 

- a fizetésképtelenségi eljárás megindításának helye szerinti tagállamtól eltérő 

tagállamokban a jogos elvárások védelmének és a folyó jogügyletek biztonságának 

megvalósítása7. 

E célkitűzések és a határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárások alanyai relációjában 

a kutatás feladata elsődlegesen annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a határokon átívelő 

fizetésképtelenségi eljárások alanyai szempontjából a jelenleg hatályos rendelkezések alapján 

megvalósulnak-e a Rendelet célkitűzései, azaz a hatékonyság, a kiszámíthatóság, a 

jogbiztonság követelményei, és az uniós norma kiiktatja-e a forum shopping lehetőségét? 

Tekintettel arra, hogy a Rendelet életre hívásával az uniós jogalkotó nem hozta létre az 

európai fizetésképtelenségi eljárások egységes szabályozását tartalmazó kódexet, 

rendelkezéseinek elemzése mellett az illeszkedő magyar szabályok vizsgálata is szükséges. A 

kutatás másodlagos célkitűzésként arra keresi a választ, hogy a magyar fizetésképtelenségi 

szabályok lehetővé teszik-e, elősegítik-e a Rendeletben foglalt normák alkalmazását a 

határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárások alanyai nézőpontjából. 

 A kutatás céljának kijelölését követően a dolgozat szerkezeti felépítése szorul bővebb 

magyarázatra. A Rendelet nem határozza meg expressis verbis a személyi hatály kérdését. A 

részletszabályokból azonban egyenesen következik, hogy a határokon átnyúló 

fizetésképtelenségi eljárások alanyai megjelölés alatt az adóst, a hitelezőt, a felszámolót és a 

tagállami bíróságokat értjük. A disszertáció szerkezeti felépítése ehhez igazodik, a dolgozat 

későbbi fejezeteiben foglalt fejtegetések megértéséhez szükséges általános rendelkezéseket 

rögzítő I. Fejezetet követő további négy fő szerkezeti egység az egyes jogalanyok 

nézőpontjából végzi el az uniós norma, illetve az ahhoz szorosan kapcsolódó jogterületek 

elemzését. 

 A disszertáció megírása során alkalmazott kutatási módszer vegyes jellegű. Az egyes 

fejezetek megírása során a Rendelet kapcsolódó szabályainak leírását azok értelmezése, 

                                                 
4 (2) preambulumbekezdés 
5 (3) preambulumbekezdés 
6 (4) preambulumbekezdés 
7 (24) preambulumbekezdés 
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elemzése követi, illetve a szabályozási technika szükségessé teszi a jogösszehasonlító 

módszer alkalmazását is. Ott, ahol az uniós norma nem érdemi szabályokat tartalmaz, hanem 

utal az egyes tagállamok nemzeti rendelkezéseire, nemzetközi kitekintések révén vizsgálható 

a szabályozás megfelelő volta. A nemzetközi megoldások összehasonlítása terén a dolgozat 

nem minden esetben ugyanazon tagállamok nemzeti szabályozását tekinti át. Az egyes 

jogintézményekkel összefüggésben a szélsőséges nemzeti szabályok ismertetése történik meg. 

A második kutatási célkitűzésben foglalt kérdés megválaszolása érdekében az egyes 

jogintézmények elemzéshez a magyar nemzeti jog ismertetése is szükséges. A magyar 

szabályok vizsgálatával összefüggésben fontos hangsúlyozni, hogy a disszertációnak nem 

célja az adott jogintézmények teljes körű, minden részletre kiterjedő feldolgozása. A magyar 

jogalkotási eredmények és joggyakorlat ismertetése alapvetően olyan célzattal, és olyan 

mélységgel történik, hogy következtetések levonását tegye lehetővé a tekintetben, hogy a 

magyar jog elősegíti-e, lehetővé teszi-e a Rendeletben foglalt szabályok alkalmazását, illetve 

más tagállamok nemzeti megoldásait figyelembe véve az uniós tendenciáknak, 

követelményeknek megfelel-e. 

 



I. Fejezet 

A Rendelet általános jellemzése 
 
 

1. A Rendelet jelentősége 
 

A fizetésképtelenségi jog harmonizációjának gondolata a Brüsszeli Egyezmény 

megalkotásával egyidős. Az egységes szabályok felállításához vezető út az 1960-as években 

vette kezdetét, az első véglegesnek tekinthető szövegváltozat azonban csak 1995-ben látott 

napvilágot egyezmény tervezet8 formájában. 

 A hosszadalmas előkészítő munka még 1995-ben sem hozta meg gyümölcsét, a 

Fizetésképtelenségi Egyezmény az Egyesült Királyság ellenállásának köszönhetően nem 

lépett hatályba az Európai Unió tagállamainak viszonylatában. Az újabb kudarcnak 

köszönhetően néhány évre ismét süllyesztőbe került a fizetésképtelenségi jog 

harmonizálásának kérdése.9 

 A jogalkotás útjában álló akadályokat az 1999. május 1. napján hatályba lépő 

Amszterdami Szerződés bontotta le, melyben az Európai Unió célul tűzte ki a szabadság, a 

biztonság és az igazságosság térségének kialakítását, különösen nagy hangsúlyt fektetve a 

polgári ügyekben való igazságügyi együttműködésre, és megteremtve ezen a területen a 

harmonizáció normatív jogalapját.10 

 A polgári ügyekben való igazságügyi együttműködés keretein belül a Rendelet volt az 

első olyan másodlagos jogforrás, mely napvilágot látott. A végeredményt illetően Dámaso 

Ruiz-Jarabo Colomer főtanácsnok találóan jegyzi meg egy indítványában: A 

fizetésképtelenségi eljárások szabályozásának története a közösségi jogban bizonyos „kafkai” 

színezetet ölt magára, nem időbeli elhúzódása, hanem azon mutáció miatt, amelyet a 

megegyezés tervezete szenvedett el, és amely lényeges hatást gyakorolt fejlődésére, amely 

hasonló Gregor Samsa metamorfózisához.11 

                                                 
8 Convention on Insolvency Proceedings; European Union, Council, text signed November 23, 1995 Forrás: 
http://aei.pitt.edu/2840/ (lehívás dátuma: 2010. május 20.) 
9 A Rendelet megalkotásának előzményeit lásd részletesen: DARÁZS Lénárd: Törekvések az európai 
fizetésképtelenségi jog egységesítésére; Magyar Jog 1993. évi 9. szám 549-555. o.; HERÉDI Erika: A határokon 
átlépő fizetésképtelenségi eljárás megindítása az Európai Unióban; PhD értekezés, Pécs 2007. 1-8. o.; MOSS, 
Gabriel – FLETCHER, Ian F. – ISAACS, Stuart: The EC Regulation on Insolvency Proceedings – A 
Commentary and Annotated Guide; Oxford University Press, 2002. 1-14. o. 
10 WOPERA Zsuzsa: Polgári eljárásjog – útban a jogegységesítés felé?; In: WOPERA Zsuzsa (szerk.): 50 éves a 
Polgári Perrendtartás; Novotni Kiadó, Miskolc 2003. 133-134. o. 
11 Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer főtanácsnok 2005. szeptember 6-án kelt indítványa a C-1/04. sz. Susanne 
Staubitz-Schreiber ügyben 6. pont 
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 Az egymásnak feszülő érdekellentétek következményeként ugyanis egy olyan 

szabályozási rendszer született, mely két, egymásnak látszólag ellentmondó alapelvet 

egyesített. Egyértelmű volt az a jogalkotói szándék, hogy a határokon átívelő 

fizetésképtelenségi eljárásokat egy univerzális szemléletű szabályozás teheti igazán 

hatékonnyá. Ugyanakkor meghatározott kérdésekben a tagállamok nem mutattak 

hajlandóságot az egységes szabályok felállítására, és az eljárás bizonyos aspektusait nem 

engedték ki ellenőrzésük, fennhatóságuk alól. Ezáltal egy vegyes szabályozási rendszer látott 

napvilágot, melynek részletszabályai az univerzális és territoriális szemléletmód ötvözeteként 

jellemezhető. 

 A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területén elfogadott ún. első 

generációs jogforrásokhoz képest a Rendelet által képviselt értéktöbblet ott érhető tetten, hogy 

nem csak a klasszikus értelemben vett eljárásjogi kérdéseket, azaz a joghatóságot és a 

határozatok kölcsönös elismerésének kötelezettségét szabályozza. Ez volt az első olyan 

norma, mely összekapcsolta a joghatósági kérdéseket az eljárásra alkalmazandó jog 

szabályozásával, részletesen rendezve a kollíziós problémák valamennyi területét. 

 A Rendelet további nóvuma abban állt, hogy olyan szabályokat állított fel, mely az 

ugyanazon adóssal szemben kezdeményezett párhuzamos fizetésképtelenségi eljárások közötti 

együttműködést, koordinációt tette lehetővé. Ez természetesen csak egy óvatos előrelépést 

jelentett az egységes fizetésképtelenségi jog megalkotásához vezető hosszú úton, de ezt a 

tényt maga a jogalkotó is elismeri, amikor a (11) preambulumbekezdésben rögzíti: E rendelet 

elismeri azt a tényt, hogy a jelentősen eltérő anyagi jogszabályok következtében nem 

valósítható meg az egységes, az egész Közösségre kiterjedő, egyetemes hatályú 

fizetésképtelenségi eljárások bevezetése. 

 A Rendelet tíz éves pályafutása alatt a polgári ügyekben való igazságügyi 

együttműködés területén elfogadott jogforrások közül a leglátványosabb reakciókat idézte elő 

a jogirodalomban és a joggyakorlatban. Jelenleg úgy tűnik, hogy a zavaros kezdet után 

józanság és realizmus jellemzi az európai fizetésképtelenségi eljárásokat, és a felkorbácsolt 

kedélyek terén is egyfajta megnyugvás érzékelhető.12 

 

                                                 
12 KONECNY, Andreas: Vom Umgang mit dem europäischen Insolvenzrecht; In: KODEK, Georg E. – 
KONECNY, Andreas (Hg.): Insolvenz-Forum 2007; Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2008. 103. o. 
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2. A Rendelet alkalmazásának általános feltételei 
 

Ahhoz, hogy a Rendeletben foglalt szabályanyag működésbe lépjen, két alapvető feltételnek 

kell teljesülnie az adott fizetésképtelenségi eljárás vonatkozásában: 

- egyrészről a fizetésképtelenségi eljárásnak valamilyen határokon átívelő 

vonatkozással, azaz külföldi elemmel kell rendelkeznie; 

- másrészről a Rendeletben foglalt hatállyal kapcsolatos rendelkezések érvényesülése. 

 

2.1. Külföldi elem a fizetésképtelenségi eljárásokban 
 

A Rendelet jogalapjaként az EK Szerződés 65. cikke (a Lisszaboni Szerződés után az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 81. cikke) jelölhető meg. Ez a jogalap kifejezetten előírja 

azt, hogy az Európai Unió jogalkotási kompetenciája csak a határokon átnyúló vonatkozású 

polgári ügyek tekintetében folytatott igazságügyi együttműködésre terjed ki: 

Az Unió a határokon átnyúló vonatkozású polgári ügyek tekintetében igazságügyi 

együttműködést alakít ki, amely a bírósági és bíróságon kívüli határozatok kölcsönös 

elismerésének elvén alapul. Ennek az együttműködésnek a keretében olyan intézkedések is 

elfogadhatók, amelyek célja a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezéseinek közelítése.13 

E rendelkezésből, mint a Rendelet jogalapját jelentő szabályból egyértelműen következik, 

hogy az uniós norma rendelkezéseit csak azokban a fizetésképtelenségi eljárásokban lehet 

alkalmazni, melyek határokon átnyúló jelleget mutatnak. 

 Bár a Rendelet az alkalmazhatóságát illetően nem jelenti ki egyértelműen, hogy csak 

külföldi kötődésű eljárásokban alkalmazható14, erre számos rendelkezése tartalmaz utalást. 

Például a (2) preambulumbekezdés a „több államra kiterjedő vonatkozású fizetésképtelenségi 

eljárások”-ról szól, mely szókapcsolatot a (8) preambulumbekezdés is használja. Ennél már 

pontosabban fogalmaz a preambulum (24) pontjának második mondata: annak érdekében, 

hogy az eljárás megindításának helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamokban a jogos 

elvárások védelme és a folyó ügyletek biztonsága biztosított legyen… 

 Ha az adós határokon átlépő vonatkozásokat nem mutat, úgy az ellene kezdeményezett 

fizetésképtelenségi eljárás tisztán belső piaci tényálláson alapul, melynek joghatásai kizárólag 

                                                 
13 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikk (1) bekezdése 
14 A kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, illetve az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet a tárgyi hatály meghatározásával összefüggésben már kifejezetten kijelenti, hogy szabályait a 
határokon átnyúló ügyekben lehet alkalmazni, sőt megadja a határon átnyúló ügy fogalmát is. 
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az érintett tagállam területére korlátozódnak. Az ilyen eljárásra nem a Rendeletet, hanem az 

adott tagállam nemzeti fizetésképtelenségi jogát kell alkalmazni. 

A fizetésképtelenségi eljárás komplex jellegéből adódóan azzal az állásponttal is 

egyetérthetünk, hogy az eljárás folyamán a Rendelet szabályait csak abban a konkrét 

vonatkozásban kell alkalmazni, ahol a külföldi elem megjelent. Például amennyiben az eljárás 

külföldi jellege abban mutatkozik meg, hogy az adósnak egyetlen más tagállamban honos 

hitelezője van, akkor csak e hitelező vonatkozásában irányadók az uniós norma rendelkezései, 

míg a többi belföldi kötődésű hitelező tekintetében a tagállami nemzeti jog irányadó.15 

 

2.2. A Rendelet hatálya 
 

2.2.1. A területi hatály 
 

A Rendelet többféle módon szab határt saját alkalmazása tekintetében. A legfontosabb korlát 

a hatállyal kapcsolatos rendelkezések közül a (14) preambulumbekezdésben került rögzítésre: 

A rendeletet csak azokban az eljárásokban lehet alkalmazni, amelyek esetében az adós fő 

érdekeltségének központja a Közösségben található. 

A „fő érdekeltségek központja” fogalom a Rendelet alkalmazása szempontjából 

kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen a területi hatály meghatározásán kívül alapvető 

jelentősége van a joghatósági szabályokkal összefüggésben, illetve közvetett módon a 

fizetésképtelenségi eljárásokra alkalmazandó jog kijelölésében. A fogalom értelmezését a 

joghatósággal kapcsolatos szabályoknál részletezem. 

A Rendelet nem szabályozza a fizetésképtelenségi eljárások hatásait az Európai Unión 

kívüli harmadik államok viszonylatában. Ezen a területen a jogalkotás továbbra is a 

tagállamok kompetenciája.16 

Dánia az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó 

szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban a 

Rendelet elfogadásában nem vett részt, ezért a Rendelet nem kötelezi, alkalmazása rá nem 

vonatkozik.17 

 

                                                 
15 CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest 2008. 45-46. o. 
16 Virgós-Schmit Jelentés 11. és 44. pontjai 
17 Preambulum (33) pontja 
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2.2.2. A tárgyi hatály 
 

A tárgyi hatállyal kapcsolatos szabályokat az 1. cikk (1) bekezdése úgy jelöli ki, hogy 

megadja a fizetésképtelenségi eljárás általános definícióját: a Rendeletet a valamennyi 

hitelezőre kiterjedő (kollektív) fizetésképtelenségi eljárásokra kell alkalmazni, melyek 

magukban foglalják az adós vagyon feletti rendelkezési jogának részleges vagy teljes 

elvonását, és felszámoló kijelölését. A 2. cikk a) pontja értelmében azokat a 

fizetésképtelenségi eljárásokat, melyekre az uniós norma tárgyi hatálya kiterjed, a 

Rendelethez fűzött A. melléklet taxatíve módon felsorolja tagállamokra lebontva. 

 A gyakorlatban a Rendelet 1. cikk (1) bekezdésében írt általános definíciónak 

annyiban van jelentősége, hogy a tagállamoknak segítséget nyújt az A. mellékletben foglalt 

felsorolás kialakításához. A tárgyi hatály egyértelmű meghatározása során azonban csak 

annak van jelentősége, hogy az adott tagállam viszonylatában a szóban forgó eljárás szerepel-

e az A. mellékletben.18 A tagállamok a Rendelet alkalmazása során nem kérdőjelezhetik meg 

a mellékletben foglaltak tartalmát, azaz nem hivatkozhatnak például arra, hogy a 

Magyarországon elrendelt csődeljárás nem minősül fő fizetésképtelenségi eljárásnak, mert az 

nem felel meg az 1. cikk (1) bekezdésben írt fogalmi elemeknek. A tagállamok saját 

hatáskörükben dönthetik el, hogy milyen típusú eljárásokat tüntetnek fel az A. mellékletben.19 

 Magyarország a Rendelet tárgyi hatályát illetően a csődeljárást és a felszámolási 

eljárást rögzítette az A. mellékletben. 

 A Rendelet által választott technikai megoldás a jogbiztonságot nagy mértékben 

elősegíti, de az alkalmazott módszernek hátrányai is kimutathatók: 

- ha változik valamely tagállam nemzeti fizetésképtelenségi joga, és ennek folytán új 

fizetésképtelenségi eljárások kerülnek megalkotásra, vagy régiek megszűntetésre, a 

Rendeletet módosítani kell; 

- ugyancsak módosítani kell a Rendeletet, ha az Európai Unió új tagállammal bővül.20 

A mellékletek módosítása esetén követendő eljárást a Rendelet 45. cikke tartalmazza. 

                                                 
18 NAGY Csongor István: Az Európai Unió nemzetközi magánjoga; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest 2006. 289. o. 
19 F. G. JACOBS 2005. szeptember 27. napján kelt főtanácsnoki indítványa a C-341/04. sz. ügyben, Eurofood 
IFSC Ltd. ügy 81. és 87. pontjai. Továbbá ezt a nézetet vallja VIRGÓS, Miguel – GARCIMARTÍN, Francisco: 
The European Insolvency Regulation: Law and Practice; Kluwer Law International, 2004. 36. pont, és a Virgós-
Schmit Jelentés 49-50. pontjaiból is ez következik. 
20 CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest 2008. 62. o. 
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Úgy vélem, hogy e hátrányok eltörpülnek azon előny mellett, melyet a kialakított 

rendszer előnyként tudhat maga mellett, nevezetesen: a kiszámíthatóság, jogbiztonság és 

egyértelműség. 

 

2.2.3. A személyi hatály 
 

A Rendelet nem tartalmaz közvetlen rendelkezést a személyi hatály tekintetében. Az 1. cikk 

(2) bekezdésében csak azokat a szervezetek sorolja fel, melyekre rendelkezéseit nem lehet 

alkalmazni, nevezetesen a biztosítók, a hitelintézetek, a befektetési vállalkozások és a 

kollektív befektetési formák fizetésképtelenségi eljárására. 

További következtetések szűrhetők le a (9) preambulumbekezdésből, mely akként 

rendelkezik, hogy e Rendeletet az összes fizetésképtelenségi eljárásra alkalmazni kell, 

függetlenül attól, hogy az adós természetes vagy jogi személy, kereskedő vagy 

magánszemély. 

A Rendelet céljából és szabályozási struktúrájából vonható le az a következtetés, hogy 

személyi hatálya kiterjed az adósra, a hitelezőkre, az eljárás folyamán kijelölt felszámolóra, 

illetve a fizetésképtelenséggel érintett tagállami bíróságokra. A konkrét személyi kört azonban 

a 4. cikkben foglalt szabályokból következően az adott fizetésképtelenségi eljárásra 

alkalmazandó tagállami nemzeti jog hivatott kijelölni. 

 

2. A szabályozási rendszer áttekintése 
 

A Rendelet működésének megértéséhez elengedhetetlen, hogy áttekintsük a szabályozás négy 

alapvető szintjét. 

 

2.1. A tagállamok közötti nemzetközi szerződések és egyezmények 
 

A Rendelet 44. cikk (1) bekezdése értelmében az uniós norma a hatálya alá tartozó kérdések 

tekintetében a tagállamok közötti viszonylatban a két vagy több tagállam között kötött 

egyezmények és nemzetközi szerződések helyébe lép. A jogalkotó tételesen felsorolja azon 

nemzetközi jogi egyezményeket, melyeket a Rendelet maga mögé utasít. 

 A határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárások szabályozása terén e nemzetközi 

szerződéseknek mégis jelentőségük, relevanciájuk van. A Rendelet hatálybalépése előtt indult 

fizetésképtelenségi eljárásokra ugyanis továbbra is ezeket kell alkalmazni. A Rendelet 

hatályba lépését követően elrendelt fizetésképtelenségi eljárásokban e nemzetközi 
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szerződések alkalmazására akkor kerülhet sor, ha olyan kérdéseket érint, melyre a Rendelet 

hatálya nem terjed ki. Erre utal a 44. cikk (1) bekezdésének „a rendelet hatálya alá tartozó 

ügyek tekintetében” szófordulata. 

 

2.2. A harmadik országokkal kötött nemzetközi szerződések és egyezmények 
 

A Rendelet 44. cikk (3) bekezdése szabályozza a Rendelet viszonyát a tagállamok által az 

uniós norma hatálybalépése előtt harmadik országokkal kötött, a határokon átlépő 

fizetésképtelenségi eljárásokat érintő nemzetközi szerződésekkel és egyezményekkel. 

 A Rendeletet nem lehet alkalmazni olyan esetben, ha az összeegyeztethetetlen lenne a 

tagállam olyan kötelezettségvállalásával, amely a fizetésképtelenséggel kapcsolatos egy vagy 

több harmadik országgal kötött nemzetközi szerződésen alapul, és ezen szerződést még a 

másodlagos uniós jogforrás hatályba lépése előtt kötötték. A Rendelet továbbá Nagy Britannia 

és Észak-Írország vonatkozásában sem alkalmazható olyan csőddel és fizetésképtelen 

vállalatok felszámolásával kapcsolatos nemzetközi kötelezettségvállalások esetén, amelyek 

valamely Commonwealth21 országgal kötött megállapodásból fakadnak, amennyiben ezen 

megállapodások a Rendelet hatályba lépése idején már léteztek.22 

 

2.3. A Rendelet viszonya más uniós jogforrásokhoz 
 

A Rendelet azt a hézagot pótolja, melyet több mint negyven évvel ezelőtt az 1968. évi 

Brüsszeli Egyezmény alkotói szándékoltan meghagytak.23 A Brüsszeli Egyezmény 1. cikk (1) 

bekezdése ugyanis kizárja a hatálya alól a csődeljárással, kényszeregyezséggel és más hasonló 

eljárásokkal kapcsolatos ügyeket. A Brüsszeli Egyezményt 2002. március 1. napján felváltotta 

a Brüsszel I. rendelet, mely az 1. cikk (2) bekezdésében szintén tartalmazza ezt a kivételt. 

                                                 
21 A Commonwealth vagy más néven a Commonwealth of Nations 54 független állam önkéntes egyesülése 
alapján jött létre. A részes államok többsége brit kolónia, vagy a brit kolóniákkal függőségi viszonyban álló 
ország volt. A kapcsolat az államok között nem politikai jellegű, inkább nemzetközi szervezethez hasonlítható. A 
tagok szociális, politikai és gazdasági háttere különböző, de a Szingapúri nyilatkozatban rögzített közös értékek 
és célok megvalósítása érdekében egymással együttműködnek. 
22 E rendelkezés révén az Egyesült Királyság és Észak-Írország nemzeti bíróságai segítséget nyújthatnak 
azoknak az államoknak, akik a Commonwealth részesei. Az Európai Unió tagállamai közül az Egyesült 
Királyságot és Észak-Írországot leszámítva Ciprus és Málta részesei a Commonwealth-nek. E segítségnyújtás 
azonban semmi esetre sem minősíthető a Rendelet célkitűzéseivel ellentétesnek. Erről lásd részletesebben: 
MOSS, Gabriel – FLETCHER, Ian F. – ISAACS, Stuart: The EC Regulation on Insolvency Proceedings – A 
Commentary and Annotated Guide; Oxford University Press, 2002. 235-236. o. 
23 KROPHOLLER, Jan: Europäisches Zivilprozessrecht; Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, Frankfurt am 
Main 2005. 81. o.; SCHLOSSER, Peter: EU-Zivilprozessrecht; Beck Verlag, München 2003. 41. o. 
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 A fizetésképtelenségi eljárásokról szóló Rendelet hatályba lépéséig a 

fizetésképtelenségi eljárás fogalma is bizonytalan volt. Az Európai Bíróság a Brüsszeli 

Egyezmény tárgyi hatályának értelmezésével összefüggésben óvatos kísérletet tett a fogalom 

tartalmának meghatározására, mely óvatosságot az indokolta, hogy nem állt szándékában a 

jövőben megalkotásra kerülő Fizetésképtelenségi Egyezmény tárgyi hatályát behatárolni, 

hiszen az alapvető célkitűzés az volt, hogy az egyezmények hatályát úgy jelöljék ki, hogy ne 

maradjon joghézag az érintett területen.24 A Bíróság az akkor hatályos Brüsszeli Egyezmény 

rendelkezéseiből azt a következtetést vonta le, hogy az Egyezmény (Brüsszel I. rendelet) 

tárgyi hatálya alól kizártak az olyan eljárások, amelyek a fizetés beszüntetésén, a 

fizetésképtelenségen, az adós hitelképességének megrendülésén alapulnak és bírósági 

beavatkozást igényelnek, vagy amelyek az adós vagyonának a kényszerű, együttes 

likvidálásához vagy legalább azok bíróság általi ellenőrzéséhez vezetnek.25 

 Az 1346/2000/EK tanácsi rendelet hatályba lépésével a fizetésképtelenségi eljárás 

fogalma egyértelművé vált. A Rendelet 1. cikk (1) bekezdése rögzíti az általános definíciót, és 

az A. mellékletben az egyes tagállamok viszonylatában taxatíve módon felsorolt eljárásokat 

kell fizetésképtelenségi eljárásoknak tekinteni, melyek a Brüsszel I. rendelet tárgyi hatálya 

alól kizártak, és a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló Rendelet hatálya alá tartoznak. 

 A két rendelet illeszkedése és alkalmazhatósága tekintetében azonban kezdetektől 

fogva nagyobb problémát jelentett a fizetésképtelenségi eljárásokhoz kapcsolódó egyedi 

igényérvényesítési eljárások megítélése.26 A fent jelzett jogesettel összefüggésben az Európai 

Bíróság erre a problémára is kitért, amikor megállapította, hogy ha valamely kereset a 

fizetésképtelenségi eljáráshoz kapcsolódik, ha közvetlenül a fizetésképtelenségi eljárásból 

származik, és szorosan a fizetésképtelenségi eljárás vagy az ilyen eljárás során kötött 

egyezség kereteibe illeszkedik, nem tartozik a Brüsszeli Egyezmény (Brüsszel I. rendelet) 

tárgyi hatálya alá. Egy olyan eljárás, amelyben hivatalból vagy kérelemre a fizetésképtelen 

társaság de facto vagy de iure vezető tisztségviselőjét arra kötelezi a bíróság, hogy 

                                                 
24 SCHLOSSER, Peter: EU-Zivilprozessrecht; Beck Verlag, München 2003. 41. o.; KÖBLÖS Adél: A Tanács 
44/2001/EK rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről 
és végrehajtásáról; In: WOPERA Zsuzsa – WALLACHER Lajos (szerk.): Polgári eljárásjogi szabályok az 
Európai Unió jogában; CompLex Kiadó, Budapest 2006. 54. o.; NAGY Adrienn: A fizetésképtelenséggel 
kapcsolatos ügyek fogalmának elhatárolása a polgári és kereskedelmi ügyek kategóriájától az Európai Unió 
jogában; In: Doktoranduszok Fóruma, Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa, Miskolci Egyetem 
kiadványa, Miskolc 2005. november 9. 179. o. 
25 A Bíróság 133/78. sz. Henri Gourdain kontra Franz Nadler ügyben 1979. február 22-én hozott ítélet [EBHT 
1979., 00733. o.] 4. pontja; KROPHOLLER, Jan: Europäisches Zivilprozessrecht; Verlag Recht und Wirtschaft 
GmbH, Frankfurt am Main 2005. 82. o.; KENGYEL Miklós: A Brüsszel-I. rendelet; In: KENGYEL Miklós – 
HARSÁGI Viktória: Európai polgári eljárásjog; Osiris Kiadó, Budapest 2006. 73. o. 
26 KENGYEL Miklós: A „polgári és kereskedelmi ügyek” fogalma az európai polgári eljárásjogban; Magyar Jog 
2005. évi 8. szám 490. o. 
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amennyiben a társaság vagyona a tartozásokat nem fedezi, akkor a társaság vagyonába 

megfelelő összeget fizessen be, kivéve, ha bizonyítja, hogy a társaság ügyeinek vitelében a 

megfelelő gondossággal járt el, nem esik a Brüsszeli Egyezmény (Brüsszel I. rendelet) hatálya 

alá.27 A felszámoló által a fizetésképtelenségi eljárás alatt álló adós követeléseinek behajtása 

iránt indított eljárások viszont az Egyezmény (Brüsszel I. rendelet) hatálya alá tartoznak.28 

 Itt kell említést tennünk az SCT Industri AB i likvidation kontra Alpenblume AB 

ügyben29 hozott döntésről is, melynek indoka az, hogy az adott ügyben a fizetésképtelenségi 

eljárásról szóló Rendelet alkalmazhatósága kizárt volt, hiszen az alapeljárásban a 

fizetésképtelenségi eljárást még a Rendelet hatályba lépését megelőzően rendelték el. A 

Bíróság ebben az ítéletben megerősítette azt az álláspontját, miszerint az alapügyben szereplő 

bírósági eljárás és a fizetésképtelenségi eljárás között fennálló kapcsolat erőssége a döntő 

annak meghatározásakor, hogy a Brüsszel I. rendelet 1. cikk (2) bekezdés b) pontjában 

szereplő kivétel alkalmazható-e. Az olyan határozat, amelyben egy másik tagállam bírósága 

egy üzletrész fizetésképtelenségi eljárás keretében történő átruházásának érvénytelenségét 

azzal az indokkal mondta ki, hogy az üzletrészt átruházó felszámoló nem volt jogosult az e 

tagállamban található vagyon felett rendelkezni, a Brüsszel I. rendelet 1. cikk (2) bekezdés b) 

pontjában foglalt kivétel körébe sorolható. 

 Az Európai Bíróság megítélése szerint tehát az egyedi igényérvényesítés tárgyában 

indított eljárásokkal összefüggésben alapvetően a bírósági eljárás és a fizetésképtelenségi 

eljárás között fennálló kapcsolat erőssége a döntő annak elbírálásakor, hogy a Brüsszel I. 

rendelet 1. cikk (2) bekezdés b) pontjában rögzített kizárás alkalmazható-e. Ezt az álláspontot 

tükrözi az 1346/2000/EK tanácsi rendelet (6) preambulumbekezdés első mondata30 is. 

 A fizetésképtelenségi eljárásról szóló Rendelet hatályba lépését követően az egyedi 

igényérvényesítéssel összefüggő eljárások megítélése kapcsán az Európai Bíróság két 

alkalommal is foglalkozott a Rendelet és a Brüsszel I. Rendelet tárgyi hatályának elhatárolási 

                                                 
27 A Bíróság 133/78. sz. Henri Gourdain kontra Franz Nadler ügyben 1979. február 22-én hozott ítélete [EBHT 
1979., 00733. o.]; KÖBLÖS Adél: A Tanács 44/2001/EK rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a 
joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról; In: WOPERA Zsuzsa – WALLACHER 
Lajos (szerk.): Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unió jogában; CompLex Kiadó, Budapest 2006. 55. o. 
28 A Bíróság C-214/89. sz. Powell Duffryn plc kontra Wolfgang Petereit ügyben 1992. március 10-én hozott 
ítélete [EBHT 1992., I-1745. o.]; SCHLOSSER, Peter: EU-Zivilprozessrecht; Beck Verlag, München 2003. 42. 
o. 
29 A Bíróság C-111/08. sz. SCT Industri AB i likvidation kontra Alpenblume AB ügyben 2009. július 2-án hozott 
ítélete [EBHT-ban még nem tették közzé] 
30 Az arányosság elvének megfelelően ennek a rendeletnek a fizetésképtelenségi eljárás megindítása tekintetében 
irányadó joghatósági rendelkezésekre kell korlátozódnia, valamint olyan határozatokra, amelyeket közvetlenül a 
fizetésképtelenségi eljárás alapján hoznak, és amelyek szorosan kapcsolódnak az ilyen eljáráshoz. 
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kérdésével. A Christopher Seagon kontra Deko Marty Belgium NV ügyben31 a Bíróság arra a 

következtetésre jutott, hogy a felszámoló által előterjesztett megtámadási kereset olyan egyedi 

igényérvényesítési eljárás, melyet csak a felszámoló kezdeményezhet az adós 

fizetésképtelensége esetén, mégpedig kizárólag a hitelezői érdekek védelme céljából. A 

megtámadási kereset célja a fizetésképtelenségi eljárás tárgyát képező vagyon növelése. A 

megtámadási kereset olyan szoros összefüggésben áll a fizetésképtelenségi eljárással, mely 

alapján megállapítható, hogy a Rendelet tárgyi hatálya alá sorolható.32 

 A German Graphics Graphische Maschinen GmbH kontra Alice van der Schee 

ügyben33 a Bíróság azon véleményét fejtette ki, miszerint a Brüsszel I. rendelet 1. cikk (1) 

bekezdésében foglalt „polgári és kereskedelmi ügyek” fogalmát a (2), (7) és (15) 

preambulumbekezdés szövegéből következően tág értelemben kell meghatározni annak 

érdekében, hogy az uniós norma mind szélesebb körben alkalmazható legyen. Ezzel szemben 

a fizetésképtelenségi eljárásról szóló Rendelet preambulumának (6) pont első mondata arra 

utal, hogy az 1346/2000/EK tanácsi rendelet tárgyi hatályát nem lehet kiterjesztően 

értelmezni. 

 A Bíróság meglátása szerint ha a felperes azért indít keresetet az alperes ellen, hogy az 

adásvételi szerződésben kikötött tulajdonjog fenntartása alapján a vagyontárgyakat 

visszakövetelje, önmagában az a tény, hogy az alperes fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt 

áll, és a jogvitában az alperesi oldalon a felszámoló félként szerepel, nem teszi indokolttá a 

Brüsszel I. rendelet 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában foglalt kizáró szabály alkalmazását. 

A tulajdonjog fenntartására alapított felperesi kereset önálló kereset, nem a 

fizetésképtelenségi eljárásokra vonatkozó jogon alapul, és nem követeli meg sem ilyen típusú 

eljárás megindítását, sem pedig felszámoló közreműködését.34 

 A jogeset érdekessége, hogy az Európai Bíróság a fizetésképtelenségi Rendelet 25. 

cikk (2) bekezdésében foglalt szabállyal összefüggésben rámutatott arra, hogy vannak olyan 

határozatok, amelyek nem tartoznak sem az 1346/2000/EK tanácsi rendelet, sem a Brüsszel I. 

                                                 
31 A Bíróság C-339/07. sz. Christopher Seagon kontra Deco Marty Belgium NV ügyben 2009. február 12-én 
hozott ítélet [EBHT 2009, I-00767. o.] 
32 A jogeset részletes ismertetését lásd: OSZTOVITS András: Európai joghatósági szabályok polgári perekben; 
CompLex Kiadó, Budapest 2010. 338-341. o. 
33 A Bíróság C-292/08. sz. German Graphics Graphische Maschinen GmbH kontra Alice van der Schee ügyben 
2009. szeptember 10-én hozott ítélet [az EBHT-ban még nem tették közzé] 
34 A Bíróság C-292/08. sz. German Graphics Graphische Maschinen GmbH kontra Alice van der Schee ügyben 
2009. szeptember 10-én hozott ítélet [az EBHT-ban még nem tették közzé] 31-35. pontjai; A jogeset részletes 
ismertetését lásd: OSZTOVITS András: Európai joghatósági szabályok polgári perekben; CompLex Kiadó, 
Budapest 2010. 58-63. o. 
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rendelet tárgyi hatálya alá35 elismerve azt a tényt, hogy a két másodlagos jogforrás tárgyi 

hatályának összeillesztése nem valósult meg maradéktalanul. 

 

2.4. A tagállamok nemzeti fizetésképtelenségi joga 
 

A Rendelet jogforrási jellegéből következően a tagállamokra kötelező érvényű, és közvetlenül 

alkalmazandó. Szabályanyagát tehát nem kell implementálni, átültetni a nemzeti jogba, 

tekintve, hogy kógens módon kötelezi a tagállamokat. Ennek ellenére számos tagállam 

nemzeti joga tartalmaz ún. technikai jellegű rendelkezéseket annak érdekében, hogy a 

Rendelet a gyakorlatban is alkalmazhatóvá váljon, illetve hézagpótló jelleggel, azon 

részletszabályokat fogalmazzák meg, melyek a Rendeletben foglalt normák gyakorlati 

kivitelezését teszik lehetővé.36 

 Ilyen nemzeti jogalkotási feladat például annak meghatározása, hogy a 

fizetésképtelenségi eljárás iránti kérelemben a kérelmezőnek meg kell-e jelölnie azt, hogy 

főeljárás vagy területi eljárás megindítását kéri, a bíróságnak a Rendelet alapján fennálló 

joghatóságát ex officio kell-e vizsgálnia, a más tagállamban kijelölt külföldi felszámoló 

támadhatja-e jogorvoslattal az eljárást elrendelő bírósági határozatot stb.37 

 A tagállamok nemzeti fizetésképtelenségi jogának abban a tekintetben is jelentősége 

van, hogy a Rendelet sok esetben nem érdemi jellegű rendelkezéseket, csupán kollíziós 

szabályokat tartalmaz, utalva egyik vagy másik tagállam nemzeti jogára. 

 Végezetül a fizetésképtelenségi eljárásnak külföldi elemet nem mutató viszonylataiban 

továbbra is az adott tagállam nemzeti joga irányadó, figyelemmel a jelen fejezet 1.1. 

alpontjában kifejtett külföldi vonatkozás követelményére. 

 

3. A Rendeletben szabályozott fizetésképtelenségi eljárások és alapvető jellemvonásaik 
 

3.1. A joghatóság 
 

A Rendelet 3. cikke rendezi a joghatósággal kapcsolatos szabályokat. Ez az a cikk, amely a 

legjobban illusztrálja a Rendelet megalkotása során konkuráló két törekvési irányt: egyrészt 
                                                 
35 A Bíróság C-292/08. sz. German Graphics Graphische Maschinen GmbH kontra Alice van der Schee ügyben 
2009. szeptember 10-én hozott ítélet [az EBHT-ban még nem tették közzé] 17. pontja 
36 Németország, Franciaország és Hollandia vonatkozásában erről lásd részletesen: WESSELS, Bob: Realisation 
of the EU Insolvency Regulation in Germany, France and the Netherlands; In: WESSELS, Bob: Current Topics 
of International Insolvency Law; Kluwer 2004. 229-238. o.; Németországgal összefüggésben lásd még: FRIND, 
Frank: Preliminary Comments on Article 102 EGInsO, In: PANNEN, Klaus (szerk.): European Insolvency 
Regulation, Walter de Gruyter, Berlin 2007. 559. o. 
37 WESSELS, Bob: Current Topics of International Insolvency Law; Kluwer 2004. 37. o. 
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törekedtek arra, hogy megalkossanak egy egységes és univerzális jellegű fizetésképtelenségi 

eljárást, a másik oldalról viszont megmaradt a tagállamok igénye arra, hogy ellenőrzésük alatt 

tudhassák azon eljárásokat, amelyekben az adós valamilyen formában jelen van 

fennhatóságuk alatt. 

 E kétfajta igény és törekvés eredményeként született meg a 3. cikk kompromisszumos 

megoldása a joghatóság tekintetében. Ezek szerint ugyanazon adós ellen lehetőség van 

egyrészt fő fizetésképtelenségi eljárást, másrészt – bizonyos korlátok között – területi 

fizetésképtelenségi eljárást kezdeményezni. 

 

3.1.1. A fő fizetésképtelenségi eljárás 
 

A fizetésképtelenségi főeljárásnak alapvetően két tulajdonsága van. Egyrészt jellemzi az 

univerzalitás, mert felölelni szándékozik az adós valamennyi vagyontárgyát, illetve az adóssal 

kapcsolatba hozható valamennyi hitelezőt, bárhol is legyenek megtalálhatók. A másik 

releváns tulajdonsága az egységesség, mely azt jelenti, hogy egy adóssal szemben csak egy fő 

fizetésképtelenségi eljárás kezdeményezhető.38 

 Az adóssal szemben elrendelt főeljárás a célját tekintve irányulhat az adós 

reorganizációjára vagy likvidálására is, az eljárást elrendelő tagállam viszonylatában az A. 

mellékletben felsorolt bármely eljárás elrendelhető. Ha Magyarország rendeli el a fő 

fizetésképtelenségi eljárást, az csődeljárás vagy felszámolási eljárás lehet. 

 A Rendelet 3. cikk (1) bekezdése a fő fizetésképtelenségi eljárás joghatósági 

kapcsolóelvét akként határozza meg, hogy azt az a tagállami bíróság rendelheti el, amelynek 

területén az adós fő érdekeltségi központja található. Ugyanakkor a Rendelet nem határozza 

meg a fő érdekeltségek központja fogalmat, a preambulum csak annyit említ, hogy a „fő 

érdekeltségek központja” az a hely, ahol az adós az érdekeltségeinek kezelését rendszeresen 

végzi, és ez harmadik személyek részéről megállapítható. Jogi személyiséggel rendelkező 

adósok esetén a 3. cikk (1) bekezdésében felállított vélelem alapján az ellenkező bizonyításáig 

a létesítő okirat szerinti székhely tekintendő az adós fő érdekeltségi központjának. A Rendelet 

azonban nem tartalmaz útmutatást arra, hogy milyen feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, 

hogy ez a vélelem megdőljön. 

Az adós fő érdekeltségi központjának egy tagállam területére történő rögzítése komoly 

következményeket von maga után. Az adóssal szemben ebben a tagállamban rendelhető el az 

                                                 
38  MOSS, Gabriel – FLETCHER, Ian F. – ISAACS, Stuart: The EC Regulation on Insolvency Proceedings – A 
Commentary and Annotated Guide; Oxford University Press, 2002. 41. o. 
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univerzális fő fizetésképtelenségi eljárás, melynek joghatása felöleli az adós teljes vagyonát. 

A Rendelet 4. cikke szerint e tagállam nemzeti fizetésképtelenségi joga szerint kell eljárni a 

fizetésképtelenségi eljárás során. Ezeket az eljárásokat más tagállam bíróságainak is el kell 

ismerniük anélkül, hogy lehetőségük lenne az eljárások érdemi felülvizsgálatára.39 

Az Európai Bíróság a „fő érdekeltségek központja” fogalmat elemezve arra mutatott 

rá, hogy a hangsúly alapvetően nem az adós tevékenységén vagy irányításán van, a hitelezői 

érdekek védelmének nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani eljárásra joghatósággal 

rendelkező tagállam kijelölése során. A határokon átnyúló adóssági ügyletek esetén 

nyilvánvalóan alapvető követelmény, hogy a jövőbeli hitelezők már a jogügylet 

megkötésekor, a befektetés idején előre és egyértelműen megállapíthassák, hogy mely 

jogrendszer dönt a szerződő fél fizetésképtelenségének kérdésében, milyen jogokat és 

jogorvoslati lehetőségeket biztosít e jogrendszer a hitelezőknek.40 

 A Rendelet 3. cikke sajátosan rendezi az esetleges joghatósági összeütközések 

kérdését. A megoldás indokolását a preambulum (22) pontjában találhatjuk: a tagállamok 

bíróságai által hozott határozatok elismerésének a kölcsönös bizalom elvén kell alapulnia. E 

szabály konkretizálása a Rendelet 3. cikk (3) bekezdése, amely kijelenti, hogy amennyiben a 

főeljárást egyszer már megindították valamely EU tagállamban, akkor minden ezt követően 

indított fizetésképtelenségi eljárást másodlagos eljárásnak kell tekinteni. 

Joghatósági összeütközés esetén a követendő magatartás tehát a következő: törekedni 

kell az összeütközés elkerülésére, vagyis amennyiben egy tagállam bírósága már döntött a 

joghatóság kérdésében, más tagállam bíróságainak e döntést tiszteletben kell tartaniuk. 

Amennyiben az utóbbi tagállam bírósága nem tudott arról, hogy korábban már döntés 

született a joghatóság kérdésében, utóbb azonban tudomást szerez e tényről, köteles saját 

eljárásának átalakítására vagy megszüntetésére. Legvégső esetben pedig lehetőség van arra, 

hogy a tagállamok bíróságai az Európai Unió Bíróságához forduljanak előzetes döntéshozatali 

eljárás keretében.41 Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az előzetes döntéshozatali 

eljárás nem alkalmas a konkrét joghatósági összeütközések feloldására, tekintettel arra, hogy 

csak a Rendelet értelmezését lehet kérni, ami ugyanakkor közvetetten eredményezheti majd 

bizonyos eljárási lépések megtételét a tagállami bíróságok részéről. 

 

                                                 
39 GAILLOT, Laurent: The interpretation by French courts of the EU COMI notion. A EU perspective; 
Newsletter of the IBA Insolvency, Restrucuring and Creditors’ Rights Section, 2006. 2-3. o. 
40 F. G. JACOBS főtanácsnok 2005. szeptember 27-ei indítványa a C-341/04. sz. Eurofood IFSC Ltd. ügyben 
20-118. pont 
41 Virgós-Schmit Jelentés 79. pont 
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3.1.2. A területi fizetésképtelenségi eljárások 
 

A Rendelet 3. cikk (2) bekezdése alapján a fő fizetésképtelenségi eljárás mellett, azzal 

párhuzamosan lehetőség van területi eljárások elrendelésére is minden olyan tagállamban, 

ahol az adós telephellyel rendelkezik. A területi eljárások kivételt képeznek a főeljárás 

univerzalitása alól. Jellemzi őket a korlátozott joghatás, mert csak az adott tagállamban 

fellelhető vagyontárgyakra terjednek ki, továbbá a fő fizetésképtelenségi eljárással szemben 

annyi területi eljárás kezdeményezhető, ahány tagállamban az adós telephellyel rendelkezik. E 

területi eljárások a 3. cikk (3) és (4) bekezdésének értelmében kétfélék lehetnek: 

- másodlagos fizetésképtelenségi eljárások, illetve 

- független területi eljárások.42 

A két eljárás részletes szabályainak ismertetése előtt a telephely fogalmát kell 

meghatározni. A telephely definícióját a 2. cikk h) pontja tartalmazza: bármely olyan 

működési hely, ahol az adós nem átmeneti jellegű gazdasági tevékenységet folytat emberi 

erőforrással és termékekkel. 

 A telephely fogalmára alapozott területi eljárások megindításának lehetősége az egyik 

legvitatottabb kérdés volt a tagállamok közötti tárgyalások során. Egyes tagállamok ugyanis 

azt szerették volna elérni, hogy területi eljárást ne csak a telephely jelenléte esetén lehessen 

kezdeményezni, hanem legyen elegendő az adós vagyonának puszta jelenléte is, ez ugyanis 

jelzi az adós gazdasági tevékenységét e tagállamban. E tagállamok a jelenlegi koncepcióval 

csak azzal a feltétellel voltak hajlandóak egyetérteni, ha a telephely fogalmát széles 

értelemben használhatják, így kerülhetett beiktatásra a 2. cikk h) pontja. A Rendelet megfelelő 

alkalmazásához ugyanis elengedhetetlen volt egy egységes, uniós fogalom megalkotása.43 

 Ebből következik az, hogy egy tagállamban az adós vagyonának puszta jelenléte nem 

minősülhet önmagában telephelynek.44 Ugyanez elmondható akkor is, ha az adott tagállamban 

az adós csak egy bankszámlával rendelkezik. 

                                                 
42 A Rendelet 3. cikk (4) bekezdésében rögzített területi eljárás elnevezését nem adja meg. Az elnevezést illetően 
a magyar szakirodalomban több megjelölés létezik: Csőke Andrea az elsődleges területi eljárás fogalmat 
használja utalva arra, hogy ezen eljárást időben a főeljárás elrendelését megelőzően lehet kezdeményezni: In: 
CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest 2008. 109. o.; Herédi Erika a partikuláris eljárás fogalmat használja: In: HERÉDI Erika: A határokon 
átlépő fizetésképtelenségi eljárás megindítása az Európai Unióban; PhD értekezés, Pécs 2007. 119. o. Jómagam 
az angol szakirodalomban fellelhető fogalmat használom azt hangsúlyozva, hogy ezen területi eljárás 
elrendelésekor az adóssal szemben fő fizetésképtelenségi eljárás nem folyik. 
43 A Rendeletben használt „telephely” fogalma nem azonos azzal a fogalommal, amelyet az Európai Bíróság a 
44/2001/EK tanácsi rendelet 5. cikkének alkalmazásával kapcsolatban kialakított. Egyes tagállamok szerint 
ugyanis ez a fogalom túlságosan szűknek bizonyul a fizetésképtelenségi eljárások szempontjából. 
44 Virgós-Schmit Jelentés 80. pont 
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 A magyar bírói joggyakorlat a telephely Rendeletben rögzített fogalmával 

összefüggésben kiemelte, hogy az feltételez egyfajta állandóságot és olyan minimális 

szervezettséget, amelynek következtében kívülállók számára is felismerhetővé válik az adós 

működése. Nem ad alapot a telephely megállapítására a másodlagos eljárás lefolytatására 

pusztán az a körülmény, hogy az adós belföldi székhelyű cégekben részesedéssel rendelkezett, 

és Magyarországon bankszámlát nyitott.45 

 A másodlagos fizetésképtelenségi eljárás a területi eljárásoknak azon válfaja, melyet a 

főeljárás megindítása után kezdeményeztek abban a tagállamban, ahol az adós telephellyel 

rendelkezik. A főeljárás megindítása előtti területi eljárások pedig a főeljárás megindítása 

után ugyancsak átalakulnak másodlagos eljárásokká. A fizetésképtelenségi főeljárás és a 

másodlagos eljárások kapcsolatát a Rendelet III. fejezete rendezi. A 3. cikk (3) bekezdése 

értelmében a másodlagos eljárások csak felszámolási eljárások lehetnek, melyeket az egyes 

tagállamok vonatkozásában a B. melléklet sorol fel tételesen. 

Főszabály szerint területi eljárás csak a főeljárás megindítása után kezdeményezhető. 

Ez alól képez kivételt a 3. cikk (4) bekezdésében szabályozott független területi eljárás, 

melyet a főeljárás megindítása előtt lehet kezdeményezni a telephely szerinti tagállamban. E 

kivételes eljárás azonban csak a Rendeletben rögzített két feltétel egyikének fennállta esetén 

kezdeményezhető: 

- a fő érdekeltség központja szerinti tagállamban főeljárás nem kezdeményezhető 

(például Magyarországon természetes személy adóssal szemben nem indítható 

fizetésképtelenségi eljárás, de ha az adós rendelkezik telephellyel más tagállamban, ott 

lehetőség van független területi eljárás lefolytatására); vagy 

- a 3. cikk (4) bekezdésében meghatározott hitelező kérelmére. 

A független területi eljárások egyik fontos jellemzője, hogy – ellentétben a másodlagos 

eljárásokkal – reorganizációs és likvidációs eljárások egyaránt lehetnek.46 

 

3.2. A fizetésképtelenségi eljárásra alkalmazandó jog 
 

A Rendelet 4. cikke szabályozza a fizetésképtelenségi eljárásokra alkalmazandó jog kérdését. 

A 4. cikkben rögzített főszabály alól az 5-15. cikkben számos kivételes rendelkezés is tetten 

érhető. A kollíziós szabályokkal összefüggésben a Virgós-Schmit Jelentés egyértelműen 

leszögezi, hogy amennyiben a Rendelet valamely tagállam nemzeti jogára utal, akkor az adott 

                                                 
45 ÍH2008. 122. 
46 Virgós-Schmit Jelentés 86. pont 
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tagállam anyagi jogi és eljárásjogi rendelkezéseit érti ez alatt, és kizárja az adott tagállam 

kollíziós szabályainak alkalmazását.47 A főszabály ellenére azonban meghatározott esetekben 

előfordul az is, hogy a Rendelet egy adott szerződéses jogviszonnyal összefüggésben az 

alkalmazandó jog meghatározásához kifejezetten az adott szerződésre alkalmazandó kollíziós 

szabályokra utal vissza. 

 A 4. cikk értelmében a fizetésképtelenségi eljárásokra főszabály szerint annak a 

tagállamnak a jogát kell alkalmazni, amelynek területén az ilyen eljárást elrendelték (lex 

concursus). Ez a szabály irányadó a fő fizetésképtelenségi eljárásra és a területi eljárásokra is. 

A lex concursus határozza meg a fizetésképtelenségi eljárások minden – anyagi jogi és 

eljárásjogi – hatását az érintett személyekre és jogviszonyokra. Ez szabályozza a 

fizetésképtelenségi eljárások megindításának, lefolytatásának és befejezésének összes 

feltételét.48 

A Rendelet 4. cikk (1) bekezdése általános szabályként rögzíti, hogy a 

fizetésképtelenségi eljárások megindítására, lefolytatására és befejezésére az eljárást elrendelő 

tagállam nemzeti jogát kell alkalmazni. Majd a 4. cikk (2) bekezdése példálózó jelleggel – 

tehát nem taxatíve módon – felsorol néhány olyan tárgykört, melyre a lex concursus 

kapcsolóelv irányadó. 

A Rendelet tartalmaz olyan kivételesek tárgyköröket is (5-15. cikkek), amelyek 

esetében eltérő kapcsolóelv érvényesül. A kivételek megteremtésének indokát a Rendelethez 

fűzött preambulumban, annak (24) pontjában érhetjük tetten: mindezt annak érdekében kellett 

megteremteni, hogy az eljárás megindításának helye szerinti tagállamtól eltérő 

tagállamokban a jogos elvárások védelme és a folyó ügyletek biztonsága biztosított legyen… 

 

3.3. A fizetésképtelenségi eljárások elismerése 
 

A Rendelet elismeréssel kapcsolatos szabályai a preambulum (22) pontjában írtakkal 

összhangban nyerik el sajátos értelmüket: 

E rendeletnek rendelkeznie kell a hatálya alá tartozó fizetésképtelenségi eljárások 

megindítására, lefolytatására és befejezésére vonatkozó határozatok, továbbá a közvetlenül az 

ilyen fizetésképtelenségi eljárásokkal kapcsolatban hozott határozatok azonnali elismeréséről. 

Az automatikus elismerés ezért azt jelenti, hogy az eljárás megindításának helye szerinti 

állam joga értelmében az eljáráshoz fűződő hatások az összes többi tagállamra kiterjednek. A 

                                                 
47 Virgós-Schmit Jelentés 87. pont 
48 Preambulum (23) pontja 
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tagállamok bíróságai által hozott határozatok elismerésének a kölcsönös bizalom elvén kell 

alapulnia. Az el nem ismerés okait ennek érdekében a szükséges minimumra kell csökkenteni. 

Ennek alapján meg kell oldani minden egyéb olyan vitát, amelyben két tagállam bírósága 

egyaránt illetékesnek tartja magát a fizetésképtelenségi főeljárás megindítására. Az eljárást 

elsőként megindító bíróság határozatát a többi tagállamnak el kell ismernie, és a bírósági 

határozatot nem vizsgálhatja felül. 

 A Rendelet 16. cikke rögzíti az eljárást megindító határozatok elismerésével 

kapcsolatos alapelvet. Az elismerési kötelezettség kezdő időpontja az az időpont, amikor a 

határozat hatályossá válik az eljárás megindítása szerinti tagállam nemzeti joga alapján. 

 A határozatok elismerését biztosítani kell, mégpedig az elismerő tagállam nemzeti 

jogától teljesen függetlenül. Például az elismerő tagállam nem támaszthat olyan feltételt, mely 

szerint az eljárást megindító határozatot az adott tagállamban először közzé kell tenni, és csak 

ezt követően hajlandó elismerni. Mindez annak ellenére igaz, hogy bármely olyan tagállam, 

amelyben az adós telephellyel rendelkezik, megkövetelheti a határozat helyi közzétételét, ez 

ugyanakkor nem előfeltétele az elismerésnek.49 

 Mindebből az következik, hogy a Rendelet az automatikus elismerés talaján áll: 

amennyiben egy tagállamban fizetésképtelenségi eljárást indítottak, valamennyi tagállam 

köteles azonnal elismerni minden további intézkedés megtétele nélkül. Ez valamennyi típusú 

fizetésképtelenségi eljárásra irányadó, legyen az fő vagy területi eljárás, másodlagos vagy 

független területi eljárás.50 

 Fontos kihangsúlyozni, hogy a Rendelet fenntartja az elismerési kötelezettséget arra az 

esetre is, ha valamely más tagállamban a nemzeti jog alapján ezen adóssal szemben nem 

lehetett volna ilyen eljárást indítani. Például Magyarországon természetes személy nem lehet 

alanya fizetésképtelenségi eljárásnak, de amennyiben az Egyesült Királyságban természetes 

személy ellen fizetésképtelenségi főeljárást indítanak, Magyarországon is el kell ismerni az 

angol bíróság határozatát. Az elismerés megtagadására csak szűk körben, a közrendre való 

hivatkozással van lehetőség. 

 Tekintettel arra, hogy fő fizetésképtelenségi eljárás csak ott kezdeményezhető, ahol az 

adós fő érdekeltségeinek központja található, logikus a 16. cikk (2) bekezdése, amikor 

megállapítja: a főeljárás elismerése nem akadályozza a másodlagos eljárások megindítását.51 

 

                                                 
49 MOSS, Gabriel – FLETCHER, Ian F. – ISAACS, Stuart: The EC Regulation on Insolvency Proceedings – A 
Commentary and Annotated Guide; Oxford University Press, 2002. 193. o. 
50 Virgós–Schmit Jelentés 146. pont 
51 Virgós–Schmit Jelentés 148. pont 
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II. Fejezet 

Az adós fogalma és mozgástere fizetésképtelenségi eljárásokban 
 

1. Az adós fogalma és a fizetésképtelenségi eljárások elrendelésének előfeltétele 
 

1.1. Az adós fogalma a Rendelet alapján 

 

A Rendelet 2. cikke az adós fogalmát nem határozza meg. A személyi hatállyal 

összefüggésben a preambulum (9) pontja csupán azt rögzíti, hogy a Rendeletet valamennyi 

fizetésképtelenségi eljárásra alkalmazni kell függetlenül attól, hogy az adós természetes vagy 

jogi személy, kereskedő vagy magánszemély. 

 A személyi hatályt illetően az 1. cikk (2) bekezdése tartalmaz megszorító 

rendelkezéseket amikor kijelenti, hogy a Rendelet nem vonatkozik a biztosítók, hitelintézetek, 

befektetési vállalkozások és kollektív befektetési formák fizetésképtelenségére. 

 A Rendelet 4. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerint azt a kérdést, hogy mely adósok 

ellen lehet fizetésképtelenségi eljárást indítani, az eljárás megindításának helye szerinti 

tagállam nemzeti joga határozza meg. Vannak olyan tagállamok, ahol a gazdálkodó 

szervezeteken kívül egyéni vállalkozók és magánszemélyek ellen is lehet fizetésképtelenségi 

eljárást kezdeményezni, illetve az eltérő polgári anyagi jogi rendelkezések okán még 

ismeretes hagyaték ellen indított fizetésképtelenségi eljárás is.52 

 Mindezek alapján megállapítható, hogy a Rendelet nem adja meg sem az adós 

fogalmát, sem a fizetésképtelenségi eljárások elrendelésének előfeltételeit, azt az adott 

fizetésképtelenségi eljárásra irányadó mindenkori nemzeti jog hivatott meghatározni. 

 

1.2. Az adós fogalma és a fizetésképtelenségi eljárás elrendelésének feltételei egyes 
tagállamok nemzeti jogában 
 

A tagállamok nemzeti fizetésképtelenségi joga eltérően szabályozza azt a kérdést, hogy a 

Rendelethez fűzött A. mellékletben nevesített fizetésképtelenségi eljárásokban ki szerepelhet 

adósi pozícióban. A nemzeti megoldások között a legszembetűnőbb eltérés abban mutatkozik 

meg, hogy egyes tagállamok - mint például Franciaország, Lengyelország, az Egyesült 

Királyság vagy Németország - lehetővé teszik a fizetésképtelenségi eljárás elrendelését 

                                                 
52 CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest 2008. 133. o. 
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természetes személy adósok vonatkozásában is, míg más tagállamokban – mint például 

Olaszországban vagy Magyarországon – erre jogszabályi lehetőség nincs. 

 A nemzeti fizetésképtelenségi szabályok eltérő feltételeket támasztanak az eljárás 

elrendelését illetően is. Egyes tagállamok a likviditási tesztet alkalmazzák, azaz az adós akkor 

tekinthető fizetésképtelennek, ha tartozásait azok esedékessé válásakor megfizetni nem tudja. 

Ide sorolható például Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Magyarország is. Más 

tagállamok nemzeti szabályai szerint az adós mérlegfőösszegét kell megvizsgálni, 

nevezetesen arra a kérdésre kell választ adni, hogy tartozásai meghaladják-e a rendelkezésére 

álló vagyon összegét. Ezt a megoldást követi a lengyel fizetésképtelenségi jog. 

 

1.2.1. Franciaország 
 

A francia reorganizációs irányultságú fizetésképtelenségi eljárások alapvető célja az adós 

gazdasági tevékenységének helyreállítása, a munkahelyek megőrzése, illetve annak 

elősegítése, hogy az adós fennálló kötelezettségeit teljesítse. A likvidációs fizetésképtelenségi 

eljárás célja az adós gazdasági tevékenységének befejezése, vagyonának értékesítése akkor, 

ha a reorganizációra reális esély nincs. 

 A francia fizetésképtelenségi eljárásokban adósok lehetnek a kereskedők, az iparosok, 

a mezőgazdasági őstermelők és más olyan természetes személyek, akik üzletszerű gazdasági 

tevékenységet folytatnak, illetve jogi személyek és egyéb szervezetek is. Speciális 

reorganizációs eljárások olyan természetes személyek által is igénybe vehetők, akik gazdasági 

tevékenységet nem folytatnak. 

 A reorganizációs célzatú fizetésképtelenségi eljárás (Redressement judiciaire) és a 

likvidációs fizetésképtelenségi eljárás (Liquidation judiciaire) az adós fizetésképtelensége 

esetén, míg az ugyancsak reorganizációs célzatú fizetésképtelenségi eljárás (Procédure de 

sauvegarde) akkor kezdeményezhető, ha az adós pénzügyi nehézségekkel küzd, de nem 

minősül fizetésképtelennek.53 

Az adós akkor tekinthető fizetésképtelennek, ha a kifizetéseit beszüntette. Ez általában 

olyan esetekben állapítható meg, amikor az esedékes tartozások meghaladják a rendelkezésre 

álló vagyon összegét. 

 Ha az adós a kifizetéseit beszüntette, köteles 45 napon belül kezdeményezni a 

fizetésképtelenségi eljárást. Az eljárást a bíróság hivatalból is elrendelheti, illetve az ügyész 

és a hitelezők is kérelmezhetik. Fontos kiemelni, hogy az üzemi tanács, annak hiányában a 

                                                 
53 Commercial Code, Art. L. 620-1 
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munkavállalók képviselője jelzéssel élhet a bíróságon vagy az ügyésznél, ha az adós a 

kifizetéseit beszüntette.54 

 A kérelem alapján alapvetően a bíróság dönt az adós pénzügyi, gazdasági helyzete, 

valamint a foglalkoztatottak száma alapján arról, hogy az adós ellen reorganizációs vagy 

likvidációs eljárást rendel el.55 

 

1.2.2. Lengyelország 
 

A lengyel fizetésképtelenségi eljárás elsődleges célja a hitelezői igények minél nagyobb 

arányban történő kielégítése, és amennyiben az lehetséges, az adós megmentése. A 

reorganizációs célzatú fizetésképtelenségi eljárás a csődegyezség megkötésére irányul a 

felszámolás elkerülése és a hitelezői követelések nagyobb arányú megtérülése érdekében.56 

A fizetésképtelenségi eljárások alanyai lehetnek gazdasági tevékenységet folytató jogi 

személyek, természetes személyek, egyéb szervezetek, illetve olyan természetes személyek is, 

akik gazdasági tevékenységet nem folytatnak. Adósi pozícióban nem szerepelhet az 

Államkincstár, a helyi önkormányzatok, az egészségügyi intézmények, oktatási intézmények, 

mezőgazdasági őstermelők.57 

A fizetésképtelenségi eljárás elrendelésének előfeltétele az, hogy az adós 

fizetésképtelennek minősül. Az adós fizetésképtelensége akkor állapítható meg, ha az alábbi 

feltételek egyike megvalósul: 

- az adós pénzfizetési kötelezettségét nem teljesíti a követelés esedékessé válását 

követően; 

- az adós tartozásainak összege meghaladja vagyonát.58 

Az első feltételt illetően nincs törvényi szabályozás arra vonatkozóan, hogy a 

pénztartozásnak mekkora összeget kell elérnie ahhoz, hogy az adós fizetésképtelenségét 

megalapozza. A fizetésképtelenségi eljárás elrendelése iránti kérelem előterjesztését 

megelőzően azonban a hitelező köteles fizetési felszólítást küldeni az adósnak. 

A második feltétellel összefüggésben a lengyel csődtörvény nem tartalmaz 

iránymutatást arra, hogy a vagyon-tartozás mérleg milyen szempontok szerint állítható fel. Az 

                                                 
54 Commercial Code, Art. L. 631-4 
55 DIDIER, Isabelle: Creditors’ Rights in France after the Reforms of 26 July 2005 – Part I.; International 
Corporate Rescue 2007 Issue 4. 178-183. o.; LAURENT, Nicolás: France; In: BELTRYN, Emilio – 
SEBASTIÁN, Rafael: European Insolvency Regulations. Application of the European Regulation on Insolvency 
Proceedings; Aranzadi 2010. 248-249. o. 
56 Lengyel fizetésképtelenségi törvény (Prawo upadloociowe i naprawcze of 28 February 2003) Art. 2. 
57 REISCH, Ulla: Polnisches Insolvenzrecht; ZIK 2005. évi 1. szám 23. o. 
58 Lengyel fizetésképtelenségi törvény (Prawo upadloociowe i naprawcze of 28 February 2003) Art. 11.1.-11.2. 
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mindenesetre leszögezhető, hogy e tekintetben az adósi főkönyv számadatai nem minden 

esetben tükrözik a valóságos gazdasági helyzetet. Ehelyett az adós piaci értéke meghatározó 

az eljárás elrendelhetősége szempontjából. Így a gyakorlatban a csődbíróság megvizsgálja az 

adós főkönyvi adatait, majd szakértő bevonásával határozza meg a piaci értékét. 

Az eljárás kérelemre indul, a kérelmet előterjesztheti az adós és bármely hitelező. Az 

adós a fizetésképtelenség bekövetkezésétől számított két héten belül köteles a kérelmet 

előterjeszteni.59 

 

1.2.3. Olaszország 

 

Olaszországban a fizetésképtelenségi eljárások célja annak eldöntése, hogy a pénzügyi 

nehézségekkel küzdő adós megmentése lehetséges-e, és amennyiben a válasz nemleges, akkor 

a likvidációs fizetésképtelenségi eljárás rendeltetése az adós vagyonának értékesítése a 

hitelezői igények lehető legteljesebb kielégítése céljából. 

Az olasz fizetésképtelenségi szabályozás szerint adós lehet a vállalkozás, a köztestület 

és a kisebb gazdasági társaságok. A fizetésképtelenségi eljárás természetes személyek ellen 

nem kezdeményezhető. 

 A fizetésképtelenségi eljárást kérelmezheti az adós, a hitelező és az ügyész. Az eljárás 

elrendelésének általános feltétele, hogy az adós fizetésképtelen, azaz az esedékessé vált 

kötelezettségeit rendszeresen képtelen teljesíteni. 

 Meghatározott feltételek együttállása esetén a fizetésképtelenségi eljárás 

elrendelésének helye nincs: 

- a nagyobb bevételt elérő vállalkozások, nevezetesen ha az adott szervezet a kérelem 

előterjesztését megelőző három éven keresztül több mint 200.000 eurós éves bevételt 

ért el; 

- ha az adós által a vállalkozásba befektetett eszközök összege a kérelem előterjesztését 

megelőző három évben meghaladta a 300.000 eurót; és 

- az adósság meghaladja az 500.000 eurót. 

E szervezetek reorganizációjára a speciális „Prodi törvény” rendelkezései irányadók.60 

                                                 
59 OLECHOWSKI, Marcin: Poland; In: BELTRYN, Emilio – SEBASTIÁN, Rafael: European Insolvency 
Regulations. Application of the European Regulation on Insolvency Proceedings; Aranzadi 2010. 391-392. o. 
60 Az Amministrazione straordinaria Prodi-bis elnevezésű olasz reorganizációs fizetésképtelenségi eljárás célja a 
nagyobb gazdasági társaságok megmentése állami beavatkozás révén. Az adóst a bíróság nyilvánítja 
fizetésképtelennek, majd a gazdasági minisztérium delegál egy vagy több igazságügyi bizottsági tagot, akiknek 
feladata az, hogy felmérjék, van-e reális lehetőség az adós gazdasági tevékenységének helyreállítására. A 
reorganizációs intézkedések keretében az adós gazdasági egységet értékesíthetik, melynek során a vevő 
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1.3. Az adós fogalma és a fizetésképtelenségi eljárás elrendelésének feltételei a magyar 
jogban 
 

1.3.1. Az adós fogalma 
 

Magyarországon a Cstv. 2. § (1) bekezdése értelmében a fizetésképtelenségi rendelkezések 

hatálya csak a gazdálkodó szervezetekre és azok hitelezőire terjed ki. A gazdálkodó szervezet 

fogalmát a Cstv. 3. § (1) bekezdés a) pontja rögzíti, melyből alapvetően az következik, hogy 

természetes személyek ellen fizetésképtelenségi eljárás nem indítható hazánkban. 

 A Cstv. 2. § (4) bekezdés utaló szabálya alapján ugyancsak kiterjed a törvény hatálya a 

külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeire az 1997. évi CXXXII. 

törvényben foglalt eltérésekkel. Az eltérések közül fontos kiemelni, hogy a fiókteleppel 

szemben csak felszámolási eljárás folytatható, csődeljárásnak helye nincs. Felszámolás 

elrendelésének csak az 1997. évi CXXXII. törvény 22. § (2) bekezdésében rögzített 

fizetésképtelenségi okok alapján van helye, melyek különböznek a Cstv. 27. § (2) 

bekezdésében foglalt esetköröktől. A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi 

kereskedelmi képviselete ellen pedig sem csődeljárás, sem felszámolási eljárás nem 

kezdeményezhető.61 

 A Cstv. 2. § (5) bekezdése értelmében a törvény rendelkezéseit a sportegyesületekre is 

megfelelően alkalmazni kell. Ezt erősíti meg a sportról szóló 2004. évi I. törvény 17. § (5) 

bekezdése is.62 

 Ahhoz, hogy a magyar nemzeti jog alapján választ adhassunk arra a kérdésre, hogy ki 

lehet adósi pozícióban a Magyarországon elrendelt fizetésképtelenségi eljárásokban, 

                                                                                                                                                         
kötelezettséget vállal arra, hogy legalább egy éven keresztül tovább folytatja a gazdasági tevékenységet, vagy az 
adós gazdasági és pénzügyi tevékenységét reorganizációs terv keretében átszervezik, mely terv legfeljebb két 
éves időszakra vonatkozhat. In: LUPOLI, Vittorio: Italy; In: BELTRYN, Emilio – SEBASTIÁN, Rafael: 
European Insolvency Regulations. Application of the European Regulation on Insolvency Proceedings; Aranzadi 
2010. 341-345. o. 
61 CSŐKE Andrea (szerk.): A csődtörvény magyarázata; CompLex Kiadó, Budapest 2009. 53. o.; Szegedi 
Ítélőtábla Fpkf.I.30.378/2004.: A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi kereskedelmi képviseleteire a 
Cstv. személyi hatálya nem terjed ki. A jogalkotó csak a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi 
fióktelepei vonatkozásában szabályozta a fizetésképtelenség esetén követendő eljárást. 
62 A sportegyesületek megszüntetésével, illetve a Cstv. szabályainak alkalmazásával összefüggésben a 
gyakorlatban jogbizonytalanság tapasztalható. Bár a sportról szóló 2004. évi I. törvény 16. § (3) bekezdése 
előírja, hogy a sportegyesület sportegyesületi jellegét a bírósági nyilvántartásban fel kell tüntetni, sem a jelenleg 
hatályos sporttörvény, sem előde, a 2000. évi CXLV. törvény nem tartalmazott olyan rendelkezést, hogy a 
hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett sporttevékenységet folytató egyesületnek az alapszabályát módosítani 
kellene, vagy a sportegyesületi jelleg feltüntetését kellene kérnie a megyei bíróságtól. Így a gyakorlatban 
kérdéses, hogy a Cstv. rendelkezéseit csak azokra az egyesületekre lehet-e alkalmazni, melyek a bírósági 
nyilvántartásban ekként kerültek feltüntetésre (ezt az álláspontot képviseli a Fővárosi Ítélőtábla BH2004. 330.), 
vagy azon egyesületekre is, melyek sportegyesületi jellege a bírósági nyilvántartásban ugyan nem került 
feltüntetésre, de az egyesület alapszabálya a sporttörvény rendelkezéseinek megfelel (ezt az álláspontot képviseli 
a Szegedi Ítélőtábla BH2004. 427.). 
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egyrészről közelebbről kell megvizsgálnunk a gazdálkodó szervezet fogalmát, külön 

kiemelve, hogy mely szervezetekre nem terjed ki a Cstv. személyi hatálya. Másrészről 

vizsgálnunk kell azt is, hogy amennyiben egy jogalany gazdálkodó szervezetnek tekinthető, 

milyen további feltételek mellett rendelhető el vele szemben a csődeljárás, illetve a 

felszámolás, azaz melyek a magyar fizetésképtelenségi eljárások megindításának előfeltételei. 

 

1.3.2. A gazdálkodó szervezet Cstv.-ben rögzített fogalma 
 

A gazdálkodó szervezet fogalmát a Cstv. 3. § (1) bekezdésének a) pontja határozza meg oly 

módon, hogy taxatíve felsorolja azokat a szervezeteket, amelyek ellen fizetésképtelenségi 

eljárás kezdeményezhető. A felsorolásból az is kitűnik, hogy tartalma nem azonos a Ptk. 685. 

§ c) pontjában foglalt gazdálkodó szervezet fogalmával.63 

 A 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felsorolás a Cstv. megalkotása óta több ízben 

változott. A 2009. évi LI. törvénnyel például kikerült az állami vállalat, a tröszt és az egyéb 

állami gazdálkodó szervezet. A módosítás indokolásában rögzítettek alapján ennek oka az, 

hogy a gazdasági életben már nem létező szervezetekről van szó. Bekerült ugyanakkor az 

alanyi körbe az ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, szabadalmi ügyvivő iroda.64 

Ugyancsak a 2009. év módosításai között nevesíthető az egyéni cég beiktatása a 3. § 

(1) bekezdés a) pontjába az egyéni vállalkozókról és egyéni cégekről szóló 2009. évi CXV. 

törvénynek köszönhetően. Főszabály szerint csőd- és felszámolási eljárás azonban csak a 

2010. január 1. napja után bejegyzett egyéni cégekkel szemben kezdeményezhető, a korábban 

nyilvántartásba vett egyéni cégeknek hat hónap alatt kell áttérniük az új szabályozásra, és az 

áttérést követően lehetnek a fizetésképtelenségi eljárások adósai.65 

                                                 
63 TÓTH Mihály – TÖRÖK Gábor: Csődjog; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest 2001. 87. o.; 
TÖRÖK Judit: Fizetésképtelenségi eljárások; In: VARGA István (szerk.): A polgári nemperes eljárások joga; 
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2010. 555. o. 
64 A 2009. évi LI. törvény indokolása; részletes indokolás a 3. §-hoz. A közjegyzői iroda beiktatása a Cstv. 3. § 
(1) bekezdés a) pontjába indokolt lehet, hiszen a kft.-re vonatkozó szabályok szerint alakulnak és szűnnek meg, 
felelősségi szabályai is ahhoz igazodnak, valamint a cégjegyzékben is szerepelnek. Az ügyvédi iroda és a 
szabadalmi ügyvivő iroda megjelenése azonban nem indokolt, hiszen e szervezetek nem bírósági nyilvántartásba 
vétellel jönnek létre, saját kamarájuk veszi nyilvántartásba őket. Az ügyvédi iroda és a szabadalmi ügyvivő iroda 
tagjainak felelősségi szabályait az alapító okiratban, alapszabályban kell rögzíteni, és az irányadó törvényi 
rendelkezésekből nem állapítható meg egyértelműen, hogy ezen okiratokba ki jogosult betekinteni. Az ügyvédi 
irodák felszámolásával összefüggésben a jogalkotó nem gondoskodott a Cstv., az ügyvédekről szóló 1998. évi 
XI. törvény és a Magyar Ügyvédi Kamara 2/2009. (IV. 27.) MÜK Szabályzatban foglaltak összefésüléséről sem. 
Vö. CSŐKE Andrea (szerk.): A csődtörvény magyarázata; CompLex Kiadó, Budapest 2009. 72. o. és JUHÁSZ 
László: A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve; Novotni Kiadó, Miskolc 2010. 61-62. o. 
65 E témáról lásd bővebben SÁRINÉ SIMKÓ Ágnes: Az egyéni vállalkozók és az egyéni cég; Gazdaság és Jog 
2010. évi 1. szám 17-21. o. 
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A Rendeletben foglalt szabályok érvényre juttatása érdekében a Cstv. 3. § (1) 

bekezdésének a) pontja rögzíti, hogy azok az adósok is alanyai lehetnek a Magyarországon 

kezdeményezett fizetésképtelenségi eljárásoknak, akiknek fő érdekeltségi központja az 

Európai Unióban található. Ez a rendelkezés irányadó egyaránt az olyan adósokra, akiknek 

bejegyzett székhelye valamely tagállamban van, és azon adósokra is, akik harmadik államban 

kerültek bejegyzésre. 

 A harmadik államban bejegyzett gazdasági társaságok esetében az eljárást 

kezdeményező fél bizonyíthatja, hogy az adós fő érdekeltségeinek központja Magyarországon 

van, így fő fizetésképtelenségi eljárás lefolytatását kezdeményezheti a Fővárosi Bíróságon. 

Abban az esetben, ha a harmadik országban nyilvántartásba vett adós ellen más tagállamban 

indítottak főeljárást, és az adósnak Magyarországon telephelye van - mely lehet bejegyzett 

fióktelep vagy nem bejegyzett szervezeti egység is - ugyancsak a Fővárosi Bíróság előtt 

kérelmezhető területi fizetésképtelenségi eljárás elrendelése. 

 A Cstv. 3. § (1) bekezdés a) pontjában nevesített gazdálkodó szervezetekkel 

összefüggésben ki kell emelni, hogy a gyakorlatban az esetek 97-98 %-ában gazdasági 

társaságok ellen indul fizetésképtelenségi eljárás. Ezért a Cstv.-ben rögzített szabályok 

modelljeként e szervezetek működése szolgált.66 

 

1.3.3. A Cstv. mint háttérjogszabály 
 

A Cstv.-ben szabályozott eljárások csak a 3. § (1) bekezdés a) pontjában nevesített 

gazdálkodó szervezetek ellen kezdeményezhetők, az ott szereplő felsorolás tehát taxatív. 

Meghatározott szervezetek fizetésképtelensége esetén azonban az adott szervezetre irányadó 

speciális törvények a Cstv. szabályaitól eltérő rendelkezéseket tartalmaznak, és az e 

szervezetek ellen kezdeményezett csőd- és felszámolási eljárás lebonyolítása során a Cstv. 

szabályai kvázi háttérjogszabálynak minősülnek, érvényesül a lex specialis derogat generalis 

elve. 

Speciális jogszabályi rendelkezések vonatkoznak például a pénzügyi szervezetek67 

fizetésképtelenségére. Alapvető jogforrásként a Cstv. rendelkezései jelölhetők meg azzal, 

hogy a rájuk irányadó külön törvények eltérő speciális rendelkezéseket is tartalmaznak. A 

pénzügyi intézmények fizetésképtelenségére például a hitelintézetekről és a pénzügyi 
                                                 
66 CSŐKE Andrea (szerk.): A csődtörvény magyarázata; CompLex Kiadó, Budapest 2009. 66. o. 
67 A pénzügyi szervezetek főként gazdasági társaság formájában működnek, ezért a Cstv. 3. § (1) bekezdés a) 
pontjában rögzített gazdasági társaságnak minősülnek. Pénzügyi szervezetnek minősülnek például a pénzügyi 
intézmények (hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások, mint például a lízing- és faktoringcégek), a biztosítók, a 
befektetési vállalkozások, a különböző alapkezelők, a tőzsde, az elszámolóház stb. 
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vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, a biztosítók fizetésképtelenségére a 

biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény tartalmaz a Cstv. 

szabályaihoz képest speciális előírásokat. A pénzügyi szervezetek fizetésképtelenségére 

irányadó uniós rendelkezéseket jelen fejezet 5. alfejezete részletezi. 

A Cstv.-ben rögzített adósi fogalommal összefüggésben érdemes kiemelni, hogy a 

gyakorlati szakemberek alapvetően hibásnak tartják a 3. § (1) bekezdés a) pontjának 

szerkesztési elvét, nevezetesen a pozitív taxációs megoldást. Álláspontjuk szerint e körben 

helyesebb volna a negatív taxációt alkalmazni, tehát csak azon szervezeteket nevesíteni, 

melyek fizetésképtelenségére a jogszabály hatálya nem terjed ki.68 

 

1.3.4. A magyar Cstv. személyi hatálya alól kizárt szervezetek 
 

Egyes szervezetek ellen csőd- és felszámolási eljárás nem kezdeményezhető, mert nem 

szerepelnek a Cstv. 3. § (1) bekezdésének a) pontjában. E szervezetek adósságkezelésére 

külön jogszabályi rendelkezések irányadók. A teljesség igénye nélkül e körben az alábbi 

szervezetek kiemelése szükséges. 

 A helyi önkormányzatok fizetőképességének helyreállítása az 1996. évi XXV. 

törvényben foglalt adósságrendezési eljárás keretében történik. Ez az eljárás a szűkebb 

értelemben vett csődjog részét képezi, tekintve hogy az önkormányzatok reorganizációját 

szolgálja. Figyelemmel arra, hogy a Rendelet A. mellékletében nem került nevesítésre, 

részletszabályainak ismertetését mellőzöm.69 

 A társadalmi szervezetek az 1989. évi II. törvény alapján korlátozottan vállalkozási 

tevékenységet is folytathatnak, ennek ellenére egyesület, alapítvány, társadalmi szervezet 

felszámolását nem lehet kezdeményezni.70 A Ptk. 65. § (6) bekezdése értelmében a 

köztestületekre az egyesületekre vonatkozó szabályok irányadók, ezért a köztestület 

felszámolása is kizárt. A 2010. évi XV. törvény (új Ptké.) 55-60. §-ai viszont már 

                                                 
68 Lásd erről részletesen CSŐKE Andrea (szerk.): A csődtörvény magyarázata; CompLex Kiadó, Budapest 2009. 
64-65. o. 
69 A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról lásd részletesen: JÓKAY Károly – VERES-BOCSKAY 
Katalin: Egy igazi hungaricum: az önkormányzati adósságrendezési eljárás. Tapasztalatok és a szabályozásban 
rejlő lehetőségek; Pénzügyi Szemle 2009. évi 1. szám 111-125. o.; TÖRÖK Judit: Fizetésképtelenségi eljárások; 
In: VARGA István (szerk.): A polgári nemperes eljárások joga; ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2010. 678-704. 
o.; VESZELEY Józsefné – JUHÁSZ László: A csődeljárás, a felszámolás, a végelszámolás, a törlési és 
adósságrendezési eljárás hatása a polgári peres és nemperes eljárásokra; Magyar Jog 1998. évi 4. szám 193-202. 
o. 
70 E megállapítás alól kivételt képeznek a sportegyesületek a dolgozat 1.3.1. alpontjában kifejtettek alapján. 
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tartalmaznak rendelkezéseket az alapítványok felszámolására, igaz anélkül, hogy a Cstv. 3. § 

(1) bekezdés a) pontja módosításra került volna.71 

Az egyéni vállalkozó sem tartozik a Cstv. személyi hatálya alá, bár az egyéni vállalkozóról és 

az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 15. § (1) bekezdése szerint a vállalkozási 

tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával felel. A magyar csődjog ezen 

hiányosságát már több alkalommal kifogásolta a jogirodalom.72 

 A Cstv. személyi hatálya alól kizárt alanyok közül külön kiemelendő, hogy a jelenlegi 

szabályok alapján a természetes személy adósok fizetésképtelenségi helyzetének kezelésére – 

ellentétben sok uniós tagállam nemzeti jogával – nincs lehetőség Magyarországon. E 

kérdéssel részletesen jelen Fejezet 2. alfejezete foglalkozik. 

 

1.3.5. A fizetésképtelenségi eljárások elrendelésének előfeltételei 
 

Ahhoz, hogy a Cstv. 3. § (1) bekezdés a) pontjában nevesített gazdálkodó szervezet adósi 

pozícióba kerüljön, a Cstv. ugyanezen szakasz b) pontjában foglalt értelmező rendelkezést is 

figyelembe kell venni, nevezetesen adós az lehet, aki a tartozását vagy tartozásait azok 

esedékességekor nem tudja, vagy előreláthatóan nem fogja tudni kiegyenlíteni. 

A Cstv. ugyan nem használja ehelyütt a német jogból ismert „fenyegető 

fizetésképtelenség” fogalmát73, de annak tartalma a magyar jogszabályból egyértelműen 

kitűnik.74 A jogalkotó nem rögzíti azt az időtartamot, mellyel az adósnak előre kell számolnia 

a tartozásai megfizetését illetően, azaz nem írja elő azt, hogy előre kell kalkulálni, hogy 

például fél éves időtartamon belül nem lesz képes tartozásait megfizetni. E jogszabályi 

rendelkezés a gyakorlatban nagy jelentőséggel nem bír, tekintve hogy a magyar 

                                                 
71 A 2010. évi XV. törvény a 208. §-a alapján – főbb rendelkezéseit illetően – 2010. május 1. napján lépett volna 
hatályba. E hatályba léptető 208. §-t az Alkotmánybíróság megsemmisítette annak alkotmányellenessége okán a 
felkészülési idő rövidsége miatt. Vö. 51/2010. (IV. 28.) AB határozat 
72 Vö. JUHÁSZ László: A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve; Novotni Kiadó, Miskolc 2010. 60. o. 
73 A Cstv. a fenyegető fizetésképtelenség fogalmát a 33/A. § (1) bekezdés harmadik mondatában rögzíti, nem az 
eljárás elrendelésével összefüggésben, hanem az adós vezető tisztségviselőjének felelősségi szabályai körében. E 
rendelkezés alapján a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezte az az időpont, amelytől kezdve a 
gazdálkodó szervezet vezetői előre látták vagy ésszerűen előre láthatták, hogy a gazdálkodó szervezet nem lesz 
képes esedékességkor kielégíteni a vele szemben támasztott követeléseket. A német megoldásra lásd NAGY 
Adrienn: A fizetésképtelenség kritériuma a német, az osztrák és az angol nemzeti jogban az 1346/2000/EK 
tanácsi rendelet tükrében; In: Acta Conventus de Iure Civili, Tomus VII., a Szegedi Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Kara Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékének kiadványa, Lectum Kiadó, Szeged 2007. 
119-131. o. 
74 A felszámolás elrendelésével összefüggésben a fenyegető fizetésképtelenség esete a Cstv. 27. § (2) bekezdés f) 
pontjából derül ki. Itt sem találkozunk érdemi definícióval, a törvény gyakorlatilag a 3. § (1) bekezdés b) 
pontjában foglaltakat ismétli meg azzal a különbséggel, hogy hozzáteszi, hogy az adós tagjai nem vállalnak 
kötelezettséget a tartozások fedezetéül szolgáló vagyon pótlására. 
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fizetésképtelenségi eljárások elrendelésére lejárt tartozások nem fizetése esetén kerül sor a 

gyakorlatban.75 

Ahhoz, hogy a gazdálkodó szervezet valóban a fizetésképtelenségi eljárás adósává 

váljon, további feltételeknek is meg kell felelnie, mely kondíciók eltérőek a csődeljárás és a 

felszámolási eljárás esetén. E dolgozatnak nem célja az előfeltételek részletes elemzése, a más 

tagállamok nemzeti megoldásaival történő összehasonlítás céljából ehelyütt néhány 

megjegyzés szolgál. 

Magyarországon a fizetésképtelenségi eljárást az adós és a hitelező kezdeményezheti, 

illetve a Cstv.-ben rögzített esetekben a bíróság a felszámolási eljárást jogosult hivatalból is 

elrendelni.76 

A csődeljárás kezdeményezését illetően a Cstv. 7. §-a negatív oldalról határozza meg 

az eljárás elrendelésének előfeltételeit, azaz azokat az esetköröket nevesíti, amikor a 

csődeljárás kizárt. A gyakorlatban az adós legfőbb szervének döntésén múlik a reorganizáció 

lehetőségének kihasználása. Bár a törvény lehetőséget ad a hitelezőknek is a kérelem 

előterjesztésére, a kérelemmel és az eljárás elrendelésével szemben támasztott jogszabályi 

követelmények alapján azonban kevés esély mutatkozik egy ilyen hitelezői kérelem 

benyújtására. 

Amennyiben a magyar csődeljárás elrendelésének feltételeit más tagállamok nemzeti 

megoldásaival összehasonlítjuk, megállapítható, hogy a magyar jog kizárólag az adósra és a 

hitelezőre bízza annak eldöntését, hogy reorganizációra vagy likvidációra kerüljön sor. 

Hazánk tehát nem ismeri azt a francia és lengyel jogban is létező megoldást, miszerint az adós 

pénzügyi és gazdasági helyzete határozza meg a fizetésképtelenségi eljárás jellegét. Ez a 

szemléletmód az eltérő fizetésképtelenségi kultúrákból eredeztethető, hiszen míg a francia 

fizetésképtelenségi jog elsődleges célkitűzése a munkahelyek megmentése, addig a magyar 

szemléletmód a hitelezőkre koncentrál, és a követelésük kifizetésére helyezi a hangsúlyt.77 

Az adós fizetésképtelenségének megállapítására és a felszámolás elrendelésére akkor 

kerülhet sor, ha a Cstv. 27. § (2) bekezdésében rögzített okok valamelyike az adós 

vonatkozásában fennáll. Ezen okok rendszere a lengyel jog megoldásaihoz rendkívül 

hasonlatosak, tehát a hitelezői kérelemnél általánosan megfogalmazva egy esedékes követelés 

                                                 
75 TÓTH Mihály – TÖRÖK Gábor: Csődjog; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest 2001. 88. o. 
76 A Cstv. 22. § (1) bekezdése értelmében a felszámolást a bíróság hivatalból rendeli el a 21/B. §-ban foglalt 
esetben, azaz ha a csődeljárás sikertelenül zárult. Az adóson és a hitelezőn kívül a felszámolás elrendelését a 
végelszámoló is kezdeményezheti, illetve arra sor kerülhet a cégbíróság vagy a büntetőügyekben eljáró bíróság 
értesítése alapján is. 
77 KONECNY, Andreas: Europäische Insolvenzkultur(en) – Kampf oder Harmonisierung? – Podiumsdiskussion 
beim Deutschen Insolvenzverwalterkongress 2007 in München; NZI 2008. 7. füzet 416. o. 
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szükséges, míg az adósi kérelemnél az aktívák és a passzívák egyenlege lényeges. Az eltérés 

abban áll, hogy a magyar bíróság nem vizsgálja az adós gazdasági helyzetét, piaci értékét. 

A Legfelsőbb Bíróság több eseti döntésében kifejtette, hogy „… a fenti definíció 

pénzforgalmi szemléletű. A törvényi szabályozás nem ad módot a bíróság számára annak 

vizsgálatára, hogy az adós milyen okból – esetleg éppen kintlévőségeinek behajthatatlansága 

miatt – fizetésképtelen, s fizetési nehézségei tartósak-e, vagy csak átmenetiek. Amennyiben a 

bíróság a felszámolási eljárás során valamely adós tekintetében a többször módosított Cstv. 

27. § (2) bekezdésében felsorolt három fizetésképtelenségi ok valamelyikét valósnak találja, 

továbbá az adós esetleges kérelmére a bíróság által engedélyezett fizetési haladék nem vezet 

eredményre, a bíróságnak meg kell állapítania a fizetésképtelenség tényét.”78 

A pénzforgalmi szemléletmóddal összefüggésben kérdéses, hogy az uniós példák 

fényében indokolt-e Magyarországon egy olyan fizetésképtelenségi rendszert fenntartani, ahol 

egy kis összegű tartozás meg nem fizetése kellő figyelmetlenség mellett nagy vagyonnal 

rendelkező, és nagy számú munkavállalót foglalkoztató gazdasági társaság felszámolásának 

elrendeléséhez vezethet.79 

 

1.4. Következtetések 
 

Kérdésként merül fel, hogy a Rendelet által alkalmazott módszer, mely szerint az uniós 

jogalkotó a tagállamok nemzeti jogára bízza annak meghatározását, hogy ki lehet adós a 

határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárásokban, és hogy milyen feltételek mellett lehet 

elrendelni az eljárást, elősegíti-e a Rendelet hátterében húzódó célkitűzések, nevezetesen a 

forum shopping elkerülésének, a belső piac megfelelő működésének és a jogbiztonság, 

kiszámíthatóság követelményének megvalósulását. 

 A kérdés megválaszolásával összefüggésben leszögezhető, hogy a tagállamok nemzeti 

megoldásai között jelentős eltérések mutathatók ki. A fizetésképtelenségi eljárások adósai 

tagállamról tagállamra változnak, és az eljárás elrendelésének előfeltételeit illetően a 

tagállamok egy része a likviditási teszt megoldásait követi, azaz azt írja elő, hogy az adós a 

tartozásait képtelen megfizetni azok esedékességekor. Más tagállamok a mérlegfőösszeget 

vizsgálják, nevezetesen azt, hogy az adós tartozásai meghaladják-e a rendelkezésére álló 

vagyont. 

                                                 
78 Legfelsőbb Bíróság Fpk.VIII.31.767/1997/2. 
79 JUHÁSZ László: A csődbűntett magánjogi nézőpontból; Magyar Jog 2000. évi 12. szám 726. o. 
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 Az eltérő eljárási előfeltételek a Rendelet alkalmazása szempontjából kedvezőtlenek. 

Ezt a kijelentést a jogalanyok növekvő mobilitása támasztja alá, hiszen az adós a fő 

érdekeltségi központjának mozgatásával kiválaszthatja azt a tagállamot, ahol a 

fizetésképtelenségi eljárás elrendelésének feltételei számára a legkedvezőbbek. Ugyanez a 

megállapítás igaz a hitelezőkre is, hiszen ők a „bíróságra rohanás” effektusával élve ott 

igyekeznek eljárást kezdeményezni, ahol a számukra a legkedvezőbb a jogi környezet. E 

megoldás tehát nemhogy felszámolja, de alapvetően ösztönzi a forum shopping lehetőségét. 

 A másik problémát a Rendelet által felállított szabályozási rendszer indukálja. A 3. 

cikk (1) bekezdése alapján az adóssal szemben fő fizetésképtelenségi eljárás 

kezdeményezhető abban a tagállamban, ahol fő érdekeltségeinek központja található. Az adós 

személyét és a fizetésképtelenségi eljárás elrendelésének előfeltételeit a 4. cikk (2) bekezdés 

a) pontja alapján e tagállam nemzeti joga határozza meg. A 3. cikk (2) bekezdése szerint a 

telephely tagállamában másodlagos eljárás kezdeményezhető, melyre a 27. cikkben foglaltak 

alapján ez utóbbi tagállam nemzeti joga irányadó, de az adós fizetésképtelenségének 

vizsgálatára már nincs lehetőség. A másodlagos eljárás tagállamában az adott szervezeti 

egység nem találkozik a fizetésképtelenségi teszttel, és lehet, hogy annak nem is felelne meg, 

ennek ellenére rá a telephely tagállamának fizetésképtelenségi jogát kell alkalmazni. 

 A főeljárás helye szerinti tagállam nemzeti fizetésképtelenségi kritériumai tehát más 

tagállamokra is hatással vannak, a főeljárás és a területi eljárás között szoros függőségi 

kapcsolat áll fenn. Az eltérő fizetésképtelenségi feltételek miatt előfordulhat, hogy egy 

társaság ellen főeljárás nem kezdeményezhető, mert körülményei a fő érdekeltségi központ 

szerinti tagállamban nem alapozzák meg fizetésképtelenségét, pedig a telephely szerinti 

tagállam nemzeti joga alapján már régen fizetésképtelennek tekinthető. 

 Mindezek alapján álláspontom szerint a Rendeletben foglalt célkitűzések 

megvalósításához egyrészről arra lenne szükség, hogy uniós szinten fogalmazzuk meg az 

adóssal szemben támasztott követelményeket, legalább olyan mértékben, hogy egységes 

szabályozás kerülne bevezetésre a tekintetben, hogy a határokon átívelő fizetésképtelenségi 

eljárás alanyai lehetnek jogi személyek és természetes személyek is. Másrészről az eljárás 

elrendelésének előfeltételét illetően is egységes szabályozásra lenne szükség. A 

fizetésképtelenséget illetően a tagállamok többsége a likviditási tesztet követi, így az uniós 

szabályozást is ezen elv mentén kellene kialakítani. 
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2. A természetes személyek fizetésképtelensége 
 

2.1. Problémafelvetés 
 

A természetes személy adósok fizetésképtelenségével kapcsolatos problémakört két 

szempontból közelíthetjük meg: egyfelől a Rendelet alkalmazásával összefüggésben vet fel 

disszonanciákat, mely részben kapcsolódik az 1. alfejezetben felvetett azon problémához, 

hogy az adós fogalmának meghatározására nem születetett egységes uniós definíció. Másfelől 

a kérdés megközelítését társadalmi, gazdasági okok is szükségessé teszik. 

A Rendelet alkalmazása szempontjából a nehézséget az okozza, hogy a tagállamok 

eltérően határozzák meg az adós fogalmát, és egyes nemzeti jogok ismerik a természetes 

személyek elleni fizetésképtelenségi eljárás elrendelésének lehetőségét, míg más tagállamok 

joga – köztük Magyarország is – ezzel egyáltalán nem számol. A természetes személy adósok 

mobilitásuk révén könnyen mozoghatnak az egyes tagállamok között, így a joghatóságot 

megalapozó fő érdekeltségek központját is könnyedén változtathatják. Ezáltal a természetes 

személy adósnak lehetősége van arra, hogy elmeneküljön a fizetésképtelenség 

jogkövetkezményei elől, mégpedig azáltal, hogy egy ideig gazdasági tevékenységet vagy 

életvitelszerű működést folytat egy tagállamban – például az Egyesült Királyságban –, majd 

ezt követően áthelyezi fő érdekeltségi központját és vagyontárgyait egy olyan tagállamba, 

amelynek nemzeti joga alapján nincs lehetőség a természetes személy adóssal szembeni 

fizetésképtelenségi eljárás lefolytatására – például átköltözik Magyarországra. A természetes 

személy gazdasági tevékenysége ily módon nem kontrollálható abban a tagállamban, ahol 

korábban gazdasági tevékenységet folytatott, és ez lehetőséget teremt a tőke és a szolgáltatás 

szabad áramlásával történő visszaélésre.80 

A kérdés tárgyalását továbbá szükségessé teszik napjaink gazdasági és társadalmi 

körülményei is. Olyan folyamatoknak lehetünk tanúi, mely a XIX. század embere számára 

elképzelhetetlen volt. A XX. század utolsó negyedévére kialakultak a fogyasztói és ún. 

hiteltársadalmak. Először a záloghitelezés növekedését figyelhettük meg, majd megjelentek a 

fogyasztói kölcsönök különböző formái, nőtt a gépjárművek iránti kereslet, illetve a 

folyamatot csak fokozta a hitelkártya térnyerése. Manapság alapvetően már arról 

                                                 
80 FLETCHER, Ian F.: A culling of sacred cows – the impact of the EC insolvency regulation on English conflict 
of laws; In: James Fawcett: Reform and development of private international law; Oxford University Press, 
2002. 178-180. o.; Vö. NAGY Adrienn: A határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárások egyes eljárási kérdései 
az Európai Unió jogában; Magyar Jog 2006. évi 1. szám 81-86. o. és NAGY Adrienn: A Tanács 1346/2000/EK 
rendelete a fizetésképtelenségi eljárásról; In: WOPERA Zsuzsa – WALLACHER Lajos (szerk.): Polgári 
eljárásjogi szabályok az Európai Unió jogában; CompLex Kiadó, Budapest 2006. 265-266. o. 
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beszélhetünk, hogy egy ország gazdasági növekedésének előfeltétele a hitelezési tevékenység 

fokozott jelenléte. A fogyasztói társadalom kialakulásával, a hitelezési tevékenység 

növekedésével egyenes arányban nő a magánszemélyek eladósodása is.81 

Ily módon a tagállami jogalkotóknak figyelmet kell szentelniük a természetes 

személyek újrakezdését biztosító fizetésképtelenségi mechanizmusok kialakítására, és a 

megfelelő eljárások beiktatására. 

Az alábbiakban két tagállam nemzeti megoldását ismertetem a természetes személyek 

fizetésképtelenségével összefüggésben. Választásom az Egyesült Királyságon belül Anglia és 

Walesre, valamint Franciaországra esett figyelemmel arra, hogy e két ország megoldása nagy 

múltra tekint vissza, és alapvetően vonzó a természetes személyek számára.82 

 

2.2. A természetes személyek fizetésképtelensége Angliában és Walesben 
 

Az angol jogban az 1986. évi fizetésképtelenségi törvény (Insolvency Act 1986) tartalmazza a 

természetes személyek és jogi személyek ellen kezdeményezhető fizetésképtelenségi 

eljárásokat. A jogszabály nem határozza meg a természetes személy adós fogalmát, annak 

tartalmát a bírói gyakorlat alakította ki oly módon, hogy minden olyan személyt annak tekint, 

aki nem minősül jogi személynek. Mindazonáltal a fogyasztói csőd hatálya alá vonható 

személyi kör: a vállalkozók, a vállalkozást nem folytató természetes személyek, a kiskorúak, a 

szellemi fogyatékosok.83 

 A természetes személyekkel szemben két típusú eljárás kezdeményezhető: a 

csődeljárás (Bankruptcy) és az önkéntes egyezségre irányuló eljárás (IVA – Individual 

Voluntary Arrangement), mely eljárások közül az utóbbi örvend nagyobb népszerűségnek.84 

 

2.2.1. A természetes személyek elleni csődeljárás 
 

A csődeljárást az adós, egy vagy több hitelező, illetve az önkéntes egyezségre irányuló eljárás 

végrehajtását felügyelő fizetésképtelenségi szakértő kezdeményezheti, ha az adós az 

egyezségben foglaltakat nem teljesíti. 
                                                 
81 WALTERS, Adrian: Individual Voluntary Arrangements: a „Fresh Start” for Salaried Consumer Debtors in 
England and Wales?; International Insolvency Review 2009. évi 18. szám 6. o. 
82 MANKOWSKI, Peter: Lässt sich eine Konzerninsolvenz durch Insolvency Planning erreichen?; NZI 2008. évi 
6. füzet 355. o. 
83 FLETCHER, Ian F.: Insolvency in Private International Law; Oxford University Press 2005. 32-33. o.; 
TEBELI Izabella: A természetes személyek fizetésképtelenségére vonatkozó nemzetközi szabályok és a magyar 
szabályozás égető hiánya; Gazdaság és Jog 2006. évi 1. szám 4. o. 
84 WALTERS, Adrian: Individual Voluntary Arrangements: a „Fresh Start” for Salaried Consumer Debtors in 
England and Wales?; International Insolvency Review 2009. évi 18. szám 5. o. 
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 Az adós akkor terjeszthet elő csődeljárás elrendelése iránti kérelmet, ha 

fizetésképtelennek minősül. A fizetésképtelenség megállapíthatóságához nem ír elő a 

jogszabály a tartozásokat illetően összegszerűséget. A kialakult bírói gyakorlat alapján ez a 

helyzet főszabály szerint akkor áll fenn, ha az adós az esedékes és nem vitatott követeléseit 

nem tudja megfizetni. Elviekben annak sincs akadálya, hogy a jövőben esedékessé váló 

tartozások esetén terjesszen elő kérelmet az adós, ha meghatározott időtartamon belül a lejáró 

tartozásait nem fogja tudni megfizetni, erre a gyakorlatban azonban csak kivételes esetekben 

kerül sor. Az adós az eljárás elrendelését formanyomtatványon kérheti, melyhez mellékelni 

kell egy kitöltött, ugyancsak formanyomtatvány alapú nyilatkozatot, melyben az adós 

vagyona és tartozásai kerülnek részletezésre. Az eljárás illetéke 150 ₤, ezen felül az adósnak 

további 345 ₤-ot kell letétbe helyeznie a kérelem benyújtásával egyidejűleg.85 

 A hitelező az eljárás elrendelése iránti kérelmet akkor terjesztheti elő, ha az adóssal 

szemben legalább 750 ₤ követelése áll fenn, a követelés nem biztosított zálogjoggal, és az 

adós a lejárt összegű tartozását nem tudja, vagy előreláthatóan nem fogja tudni megfizetni 

annak esedékessé válásakor. Az eljárás kezdeményezése előtt köteles az adóst írásban 

felszólítani a teljesítésre, és ha az adós a felszólítás kézhezvételétől számított három héten 

belül nem teljesített, biztosítékot nem nyújtott, illetve a követelés vitatása érdekében nem 

fordult bírósághoz, a hitelező benyújthatja kérelmét a csődeljárás elrendelése iránt.86 A fent 

említett illetéket a hitelezőnek is le kell rónia, illetve 415 ₤-ot kell letétbe helyeznie. 

 A csődeljárást a bíróság jogosult elrendelni. Ha az igazságszolgáltatási szerv 

megítélése szerint az önkéntes egyezségkötési eljárás jobb megoldással szolgálhat a helyzetre, 

a csődeljárás helyett jogosult az IVA-t is elrendelni. 

 A csődeljárás elrendelésével egyidejűleg a bíróság fizetésképtelenségi szakértőt rendel 

ki, aki átveszi az adós vagyona feletti rendelkezési jogot, és csak a megélhetéséhez, illetve a 

foglalkozásának folytatásához szükséges vagyontárgyak és jövedelem felett rendelkezhet 

szabadon. A megélhetést meghaladó vagyon és jövedelem a csődvagyonba tartozik, melyet a 

hitelezői követelések kielégítésére kell fordítani. A kifizetéseket a fizetésképtelenségi 

szakértő teljesíti a hitelezők irányában. 

 Az adós mentesüléséhez egy éves időtartam szükséges, melyet a bíróság 

meghosszabbíthat. A mentesülési időszak után a csődvagyon még nem értékesített elemei 

felett továbbra is a fizetésképtelenségi szakértő jogosult rendelkezni, de a mentesülési időszak 
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után szerzett vagyontárgyak már nem képezik a csődvagyon részét. Meghatározott 

követelések alól az adós nem mentesülhet: például a diákhitel, a büntetőeljárásban kiszabott 

pénzbüntetés, illetve tartási kötelezettségek teljesítése alól. 

 A fizetésképtelenségi szakértő javaslatára a bíróság korlátozásokat is jogosult 

elrendelni a mentesülést követő 2-15 évre: például az adós nem lehet vezető tisztségviselő, az 

500 ₤-ot meghaladó hitel felvétele esetén az adós köteles tájékoztatni a hitelezőt a korábbi 

csődeljárás tényéről, meghatározott tisztségeket nem tölthet be stb. E tilalmak és korlátozások 

bekerülnek az Individual Insolvency Register on-line nyilvántartásába, melybe bárki jogosult 

betekinteni.87 

 

2.2.2. Önkéntes egyezségre irányuló eljárás (Individual Voluntary Arrangement - IVA) 
 

Az eljárást az adós kezdeményezheti, ez esetben sem határozza meg a törvény azt, hogy 

adósságainak összege minimálisan mekkora legyen. A kezdeményezés alapvetően az adós 

önkéntes elhatározásán alapul. 

 Az eljárás iránti kérelem előterjesztéséhez szükséges az, hogy az adós felkérjen egy 

fizetésképtelenségi szakértőt, akivel együtt egyezségi javaslatot dolgoz ki hitelezői irányába. 

A fizetésképtelenségi szakértő a kérelem mellékleteként köteles nyilatkozni arról, hogy az 

egyezségi javaslatban foglaltak reális végrehajtására esélyt lát.88 

 A kérelem nyomán a bíróság határozatával fizetési haladékot biztosít, mely alatt a 

hitelezők a bíróság jóváhagyása nélkül követeléseiket nem érvényesíthetik az adóssal 

szemben. Ez alól kivételt képeznek a biztosítékkal rendelkező hitelezők, rájuk az eljárás 

hatálya nem terjed ki. A bíróság az adós kérelmét elutasítja, ha annak előterjesztését 

megelőzően 12 hónapon belül már nyújtott be fizetési haladék iránti igényt. Ezzel a jogalkotó 

megakadályozza, hogy az adós a fizetési haladék jogintézményét visszaélésszerűen vegye 

igénybe, és a folyamatos kérelmek előterjesztésével megakadályozza a hitelezőket 

követeléseik érvényesítésében.89 

 A fizetési haladék időtartama alatt hitelezői gyűlést kell tartani, melyen kísérletet 

tesznek egyezség megkötésére. Az egyezség hatálya nem terjed ki azokra a hitelezőkre, akik a 

gyűlésre nem voltak szabályszerűen megidézve. Az egyezség elfogadásához a követelések 75 

%-át megtestesítő hitelezői hozzájárulás szükséges. 
                                                 
87 Előterjesztés a természetes személyek adósságrendezési eljárásának bevezetésére vonatkozó szabályozás 
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89 FLETCHER, Ian F.: Insolvency in Private International Law; Oxford University Press 2005. 60. o. 



 46 

 Az egyezséget körülbelül 5 éves időtartamra ütemezik, és az adós a jövedelméből 

meghatározott ütemterv szerint vállalja a hitelezői igények egy részének megfizetését, míg a 

tartozások bizonyos hányadát a hitelezők elengedik. Az adós meghatározott vagyontárgyait is 

átengedheti hitelezőinek. Az egyezségben foglaltak végrehajtását a fizetésképtelenségi 

szakértő felügyeli, a kifizetéseket ő teljesíti a hitelezők irányába. Amennyiben az adós az 

egyezségben foglaltakat nem tartja be, a fizetésképtelenségi szakértő köteles csődeljárást 

kezdeményezni a bíróságon. Az egyezségben rögzített időtartam leteltét követően az adós 

általában mentesül a további követelések megfizetése alól.90 

 

2.3. Természetes személyek fizetésképtelensége Franciaországban 
 

Franciaországban a természetes személyek fizetésképtelenségére vonatkozó szabályozást a 

fogyasztóvédelmi törvény (Code de la Consommation) tartalmazza. A francia jog által kínált 

megoldásokat tehát csak olyan természetes személy adósok vehetik igénybe, akik üzletszerű 

gazdasági tevékenységet nem folytatnak. Az eljárások kezdeményezésének feltétele az adós 

fizetésképtelensége, az a helyzet, amikor a lejárt vagy a jövőben esedékessé váló tartozásait 

nem tudja megfizetni. Ha az adós az eljárás folyamán a jóhiszeműség követelményét megsérti 

(például valótlan nyilatkozatot tesz, valamely vagyontárgyát eltitkolja, vagy az eljárás 

folyamán olyan jogügyletet köt, mellyel vagyoni helyzetét tovább rontja), a bíróság, illetve a 

bizottság a kérelmet elutasítja, vagy az eljárást megszünteti.91 

 

2.3.1. A bíróságon kívüli egyezség – adósságrendezési terv (plan de redressement) 
 

Franciaország minden régiójában működik egy speciális bizottság, melynek feladata a 

természetes személyek adósságkezelése. A bizottság hat szavazati joggal rendelkező, és két 

szavazati joggal nem rendelkező tagból áll. A tagok döntően nem jogász végzettségűek, a 

helyi önkormányzatok, a francia nemzeti bank, hitelintézetek és befektetési vállalkozások, 

illetve a fogyasztóvédelmi szervezetek által delegált személyek. 

 Az adós az eljárást a bizottságnál kezdeményezheti, kérelméhez csatolnia kell a 

vagyoni helyzetét bemutató okiratokat. A kérelem benyújtását követően az adós bekerül a 

                                                 
90 Előterjesztés a természetes személyek adósságrendezési eljárásának bevezetésére vonatkozó szabályozás 
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francia nemzeti bank által vezetett nyilvántartásba, melybe a hitelintézetek a hitelkérelmek 

elbírálása során betekinthetnek. 

 A bizottság eljárása nem eredményez moratóriumot, de a bizottság kezdeményezheti a 

bíróságon az adós ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárások felfüggesztését. A bizottság 

meghallgatja az adóst, értesíti a hitelezőket, és megvizsgálja az adós pénzügyi helyzetét. Ha 

megítélése szerint az adós helyzetére megoldás nincs, kezdeményezi a jelen Fejezet 2.3.3. 

alpontjában ismertetett adósságmentesítési eljárást. 

 Az adósságrendezési tervet a bizottság titkára készíti el, mely tartalmazhatja a 

tartozások átütemezését, részleges vagy teljes elengedését, a kamatok vagy egyéb járulékos 

költségek mérséklését, biztosítékadást stb. Ellentételezésül az adós kötelezhető meghatározott 

vagyontárgyak értékesítésére, vagy az újabb hitelfelvételektől való tartózkodásra. 

 Az adósságrendezési terv legfeljebb 10 évre szólhat, mely uniós viszonylatban 

meglehetősen hosszú időtartam. Meghosszabbítására csak akkor van lehetőség, ha az adós 

lakóhelyéül szolgáló ingatlant terhelő hiteltörlesztés átütemezéséről van szó, és ezáltal a 

kilakoltatás elkerülhető. 

 Az adósságrendezési tervhez csak a főbb hitelezőknek kell hozzájárulniuk, és annak 

végrehajtása alatt az adós neve szerepel a francia nemzeti bank által vezetett 

nyilvántartásban.92 

 

2.3.2. A bíróság által jóváhagyott adósságrendezési terv93 
 

Ha a bizottság előtti eljárás nem vezetett eredményre, mely az ügyek kb. 30 %-ában fordul 

elő94, az adós 15 napon belül kérelmezheti, hogy a bizottság tegyen ajánlásokat a bíróságnak. 

A természetes személyek fizetésképtelenségével összefüggő eljárásokban a bírósági 

végrehajtási ügyekre hatáskörrel rendelkező bíróságok jogosultak eljárni. 

 A bizottságnak az ajánlást két hónapon belül kell kidolgoznia és a bíróság elé 

terjesztenie. Adott esetben az ajánlás a korábbi, valamely hitelező által nem támogatott 

adósságrendezési terv módosított változata is lehet. A beterjesztett dokumentum 

tartalmazhatja a tartozások átütemezését, a befizetéseknek a tőketartozásba, és nem a kamatba 

                                                 
92 GERHARDT, Maria: Consumer Bankruptcy Regimes and Credit Default in the US and Europe. A 
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vagy a költségekbe történő beszámítását, a kamatok csökkentését, a zálogjoggal terhelt, az 

adós lakóhelyéül szolgáló ingatlan esetén javaslatot az ingatlan értékesítésére, és az 

elszámolás során a hitelintézet követelésének csökkentését, vagy az elszámolás után 

fennmaradó követelés eltörlését. 

Az ajánlás legfeljebb 10 éves időtartamra szólhat. Az ajánlás ellen az adós és a 

hitelezők kifogással élhetnek. Kifogás hiányában a bíróság az ajánlásban foglaltakat 

jóváhagyja. 

A bizottság az eljárás során arra is tehet javaslatot, hogy a bíróság rendelje el az 

általános moratóriumot, mely legfeljebb két évre szól. Ez általában akkor fordul elő, ha az 

adós anyagi helyzete még nem romlott meg menthetetlenül, de vagyona nem teszi lehetővé a 

követelések részleges vagy teljes megfizetését, így adósságrendezési terv elfogadását. A 

moratórium hatálya minden hitelezőre kiterjed, annak időtartama alatt az adóssal szemben 

követelés nem érvényesíthető, és a tartozások nem kamatoznak. 

A moratórium leteltével a bizottság ismételten megvizsgálja az adós helyzetét, és 

amennyiben fizetőképessége helyreállt, adósságrendezési tervre vonatkozó javaslatot nyújt be 

a bíróságon. Ha az adós körülményeiben pozitív változás nem következett be, a bizottság 

javaslatot tehet a tartozások részleges elengedésére is. Részleges adósság-elengedésre csak 8 

évente kerülhet sor.95 

 

2.3.3. Adósságmentesítési eljárás (Procédure de rétablissement personnel - PRP) 
 

Ezt a típusú eljárást a természetes személy adósok csak végső esetben vehetik igénybe, tehát 

akkor, ha a fent ismertetett eljárások nem vezettek eredményre. Az eljárás elrendelése iránti 

kérelmet előterjesztheti az adós, illetve a bizottság is. Az eljárást a bíróság akkor rendeli el, ha 

az adós vagyoni helyzete menthetetlenül megromlott, és abban még a fent említett két éves 

moratórium sem eredményezhet javulást.96 

 A kérelem előterjesztését követően a bíróság meghallgatást tart, melyre az adóst és a 

hitelezőket megidézi. Ha a meghallgatás folyamán a bíróság meggyőződik arról, hogy az adós 

vagyoni helyzete menthetetlenül megromlott, de a helyzet ellenére az adós jóhiszemű, az 

adósságmentesítési eljárást elrendeli, mely a hitelezőkkel szemben automatikus moratóriumot 

eredményez, de az adós sem rendelkezhet a vagyonával a kijelölt fizetésképtelenségi szakértő 

vagy a bíróság hozzájárulása nélkül. 
                                                 
95 Előterjesztés a természetes személyek adósságrendezési eljárásának bevezetésére vonatkozó szabályozás 
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 Az eljárást az adós akkor is kezdeményezheti, ha vagyonnal nem rendelkezik. Ez 

esetben az eljárást elrendelő határozatban a bíróság egyben az eljárást is lezárja. 

 Ha az adós vagyonnal rendelkezik, a bíróság fizetésképtelenségi szakértőt jelöl ki, aki 

összesíti az adós vagyonát és tartozásait. A hitelezők a követeléseiket kötelesek a 

fizetésképtelenségi szakértőnél bejelenteni. A bíróság elrendelheti az adós vagyontárgyainak 

értékesítését, melyet a fizetésképtelenségi szakértő foganatosít 12 hónapon belül egyszerű 

adásvétel útján, vagy a végrehajtási eljárás szabályai szerint. 

 A bevételt a bíróság osztja fel a hitelezők között, majd az eljárást lezárja, mely 

határozat egyben az adós fennmaradó tartozásainak elengedését is jelenti. A bíróság az 

eljárást lezáró határozatában kötelezheti az adóst arra, hogy vegyen részt életviteli, 

gazdálkodási tanácsadáson. 

 Meglepő módon a francia jogban nincs korlátozás arra vonatkozóan, hogy az adós 

hányszor és milyen gyakran veheti igénybe ezt a típusú eljárást, de a jóhiszeműség az eljárás 

elrendelésének egyik előfeltétele, mellyel a visszaeső adósok kiszűrhetők.97 

 

2.4. A természetes személyek fizetésképtelensége Magyarországon 
 

A magyar jog nem ismeri, nem szabályozza a természetes személyek csődeljárását, rájuk a 

Cstv. személyi hatálya nem terjed ki. A természetes személyekkel szembeni jogérvényesítésre 

a Ptk. és a Vht. rendelkezései irányadók. Felhalmozott tartozásuk alól csak akkor 

mentesülhetnek, ha a velük szemben támasztott követelések elévülnek a polgári jog és a 

végrehajtási jog szabályai szerint. 

 A gazdálkodó szervezetekre irányadó jogszabályi rendelkezések alapján ezzel 

ellentétben a cégtulajdonosok a felszámolási eljárást és a cég törlését követően akár másnap új 

gazdasági társasággal térhetnek vissza a piacra, mentesülve a korábban felhalmozott 

tartozások megfizetése alól. 

 A természetes személyek fizetésképtelenségére nem jelent megoldást a 2001-ben 

bevezetett adósságkezelési szolgáltatás jogintézménye sem, melyet a szociális igazgatásról és 

a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 55-55/C. §-ai szabályoznak. A törvény 

ugyanis több tekintetben leszűkíti a potenciális igénylők körét, például oly módon, hogy csak 

a lakhatással összefüggő adósságok kezelésére vehető igénybe ez a szolgáltatás. A támogatás 

továbbá alapvetően önkormányzat-függő, ugyanis ha az érintett települési önkormányzat az 
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(Lekérdezés dátuma: 2010. 06. 02.) 9-10. o. 
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adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről nem alkot önkormányzati rendeletet, az adott 

településen e lehetőség sem áll a természetes személy adósok rendelkezésére.98 

 

2.5. Következtetések 
 

A természetes személyek fizetésképtelenségi eljárásának bevezetése kívánatos lenne 

Magyarországon is. A magyar szabályozás egyedülálló az uniós tagállamok viszonylatában 

abban a tekintetben, hogy nem teszi lehetővé a csődnyitást a természetes személyekkel 

szemben. Pedig az egyéni csőd jogintézménye nem idegen sem a magyar99, sem az európai 

jogfejlődéstől, és előnyei is elismerhetők: 

- az eljárás szigorú feltételek mellett, bírói kontroll alatt folyik, 

- hosszabb távon a hitelezőknek is előnyös olyan esetekben, amikor kintlévőségeik 

behajtása a hosszadalmas és költséges végrehajtási eljárás során is reménytelen lenne, 

- megvédi a „becsületes, de szerencsétlen adóst”, hogy egy életen át viselje bukása 

következményeit, és biztosítja számára az újrakezdés lehetőségét.100 

A természetes személyek adósságrendezési eljárásának bevezetésére több alkalommal 

tettek kísérletet Magyarországon101, legutóbb 2009-ben készült előterjesztés102, mely a 

törvényjavaslat stádiumáig sem jutott el. 

 Az adósságrendezési eljárás bevezetése egyértelműen indokolt lenne, bár kétségtelen, 

hogy a szabályozási rendszer kialakítása nem könnyű feladat. Az egyértelmű, hogy a Cstv. e 

rendelkezések befogadására alkalmatlan lenne, figyelemmel arra, hogy az eljárási koncepció a 

gazdasági társaságok működéséhez igazodik. Az adósságrendezési eljárást álláspontom 

szerint külön törvényben kell szabályozni. 

 A másik lényeges kérdés annak eldöntése, hogy az eljárás bíróság vagy közigazgatási 

szerv hatáskörébe tartozzon-e.103 Véleményem szerint itt a francia megoldás szolgálhatna 

mintaként: az adós és a hitelezők közötti megállapodáson alapuló eljárás koordinálása, 

valamint a szakmai támogatás nyújtása például az Igazságügyi Hivatal hatáskörébe 
                                                 
98 KORMOS Erzsébet: Alapelvek a bírósági végrehajtási eljárásban; PhD értekezés, Miskolc 2002. 117-118. o. 
99 Első átfogó csődtörvényünk, az 1881. évi XVII. tc. is az individuum csődjét tette a szabályozás alapjává, és 
ehhez képest a kereskedők csődjére tartalmazott speciális rendelkezéseket. 
100 LŐRINCZ Gyula: A súlyos gazdasági helyzetek szabályozásának új tendenciái és a magyar csődjog; Magyar 
Jog 1995. évi 7. szám 410-413. o. 
101 2001-ben is napvilágot látott egy törvényjavaslat tervezet, mely szakmai vitára bocsátatott, majd lekerült a 
jogalkotás napirendjéről. A javaslat tartalmáról lásd KORMOS Erzsébet: Alapelvek a bírósági végrehajtási 
eljárásban; PhD értekezés, Miskolc 2002. 115-117. o. 
102 Előterjesztés a természetes személyek adósságrendezési eljárásának bevezetésére vonatkozó szabályozás 
koncepció társadalmi vitájához; Igazságügyi és Rendészeti Miniszter IRM/CGKFO/10/2009. 
103 A 2001. évi koncepció a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal hatáskörébe utalta volna az eljárás 
lefolytatását, a 2009. évi tervezet már megosztotta volna a hatáskört a közigazgatási szerv és a bíróság között. 
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tartozhatna, míg a hitelezői támogatás hiányában a bíróság hagyhatná jóvá az 

adósságrendezési tervet, illetve a bíróság dönthetne az adós mentesítése tárgyában is. 

 Az adósságrendezési eljárás adósának kijelölése során figyelemmel kell lenni arra a 

tényre is, hogy a Cstv. és az új törvény személyi hatályát a lehető legnagyobb mértékben 

illessze össze a jogalkotó. Álláspontom szerint az adósságrendezési eljárást nem csak a 

gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személyek számára kell elérhetővé tenni, 

az egyéni vállalkozókra is ki kell terjeszteni a jogszabály személyi hatályát. 

 Összefoglalva kijelenthető, hogy a természetes személyek adósságrendezési 

eljárásának bevezetése sürgető jogalkotási feladat Magyarországon. A törvényjavaslat 

kidolgozásakor körültekintően kell megalkotni a szabályozási koncepciót, és álláspontom 

szerint nagy hangsúlyt kell fektetni a széles körű szakmai és társadalmi vitára is. 

 A szabályozás bevezetésével a Rendelet alkalmazásával összefüggésben is 

megoldódna az az angol jogirodalom által felvetett probléma, mely szerint az üzletszerű 

gazdasági tevékenységet folytató természetes személy adósok a fő érdekeltségi központjuk 

tagállamok közötti mozgatásával elkerülhetik a fizetésképtelenség jogkövetkezményeit oly 

módon, hogy olyan tagállamba költöznek, mely nemzeti joga nem teszi lehetővé a természetes 

személy adósok ellen fizetésképtelenségi eljárás elrendelését.104 

 

3. A kedvezőbb jogi környezet keresésének lehetősége – a forum shopping gyakorlata 
 

3.1. Problémafelvetés 
 

A (4) preambulumbekezdés értelmében a Rendelet egyik fő célkitűzése az olyan körülmények 

megszüntetése, amelyek arra ösztönzik a feleket, hogy a kedvezőbb jogi környezet elérése 

érdekében a vagyonukat vagy a bírósági eljárást egyik tagállamból a másikba helyezzék. Ezt a 

jelenséget a szakirodalom forum shopping elnevezéssel illeti, és általában negatív értelmet 

tulajdonít neki. 

 A forum shopping lehetőségének kiiktatásához és a belső piac megfelelő működésének 

megteremtéséhez olyan joghatósági szabályozást kell kialakítani, mely egyrészről gátat szab 

annak, hogy a fizetésképtelenségi eljárások alanyai - elsősorban az adós - lehetőséget kapjon a 

kedvezőbb jogi környezet keresésére, másrészről valamilyen tényleges kapcsolatot hoz létre 

az eljáró tagállam és az adós között, mely szempontnak a hitelezővédelem és a 

kiszámíthatóság szempontjából van jelentősége. 

                                                 
104 Vö. a dolgozat jelen Fejezet 2.1. alpontjában foglaltakkal. 
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 A Rendelet a 3. cikk (1) bekezdésében jelöli ki a fő fizetésképtelenségi eljárás 

megindítására joghatósággal rendelkező tagállamot oly módon, hogy a főeljárás elrendelésére 

az a tagállam jogosult, melynek területén az adós fő érdekeltségeinek központja található. 

Amennyiben az adós jogi személy, vélelmezni kell, hogy a fő érdekeltségeinek központja a 

létesítő okirat szerinti székhelye. A fő érdekeltségek központja kapcsolóelv közösségi jogi 

autonóm fogalom, melynek jelentése egységes, a nemzeti jogrendszerektől független.105 A 

fogalomnak kiemelkedő jelentősége van a határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokban, 

tekintettel arra, hogy a Rendelet 4. cikkében foglaltak alapján a joghatóság rögzítése egyben 

az eljárásra alkalmazandó jogot is kijelöli. 

 A Rendeletben rögzített joghatósági kapcsolóelv vizsgálata jelen alfejezet keretében 

abból a szempontból történik, hogy gátját képezi-e az adós olyan cselekményeinek, melyet a 

kedvezőbb jogi környezet elérése érdekében fejt ki. Ez a vizsgálat különösen abból a 

szempontból érdekes, hogy az Európai Unióban a társaságokat és a természetes személy 

adósokat megilleti a szabad letelepedés joga. Az adós ezen alapszabadság gyakorlása által 

könnyen mozoghat egyik tagállamból a másikba, változtathatja a fizetésképtelenségi eljárás 

joghatósági kapcsolóelvét, így némiképp feszültség érezhető a szabadságjog és a forum 

shopping elkerülése érdekében kialakított joghatósági kapcsolóelv között. Jelen alfejezet célja 

annak vizsgálata, hogy ez a feszültség valóban létezik-e, azaz a fizetésképtelenségi 

eljárásokban kialakított joghatósági kapcsolóelv megfelelő-e. 

 

3.2. A forum shopping értelmezése 
 

A forum shopping angolszász kifejezésnek a jogirodalomban általában pejoratív jelentést 

tulajdonítanak.106 Ennek ellenére kijelenthető, hogy beszélhetünk jó és rossz értelemben vett 

forum shoppingról is. 

A fogalom eljárásjogi szempontból alapvetően azt jelenti, hogy az eljárást 

kezdeményező fél a számára kedvezőbb bírósági fórumot, joghatóságot keresi.107 A várt 

előnyök közé tartozhat a kiválasztott bíróság által alkalmazott anyagi jog és az ennek alapján 

                                                 
105 VIRGÓS, Miguel – GARCIMARTÍN, Francisco: The European Insolvency Regulation: Law and Practice; 
Kluwer Law International, 2004. 52. o.; és az Európai Bíróság több eseti döntése, például a Brüsszeli 
Egyezménnyel összefüggésben a C-295/95. sz. Jackie Farrell kontra James Long ügyben 1997. március 20-án 
hozott ítélet [EBHT 1997. I-1683. o.] 12. és 13. pontja 
106 SCHACK, Haimo: Internationales Zivilverfahrensrecht. Kommentar; 3. Auflag; Beck Verlag, München 2002. 
100. o.; BELL, Andrew: Forum Shopping and Venue in Transnational Litigation; Oxford University Press, 2003. 
23-24. o; BURIÁN László – KECSKÉS László – VÖRÖS Imre: Magyar nemzetközi kollíziós magánjog; Logod 
Bt., Budapest 1999. 55. o. 
107 A negatív értelmű forum shopping felszámolása az Európai Unió jogalkotásában nem kizárólag a polgári 
ügyekben, de a büntető ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés problémája, illetve fő célkitűzése is. 
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remélt érdemi döntés, az eljárás gyorsabb és kevésbé költséges volta, és nem utolsó sorban az 

ítélet végrehajthatósága.108 Ebben az értelemben a tevékenység nem kifogásolható, mert ez 

természetes igénye a félnek akkor, ha az egységes szabályozás hiányában – a jogszabályok 

adta keretek között - a számára kedvezőbb helyzetet kívánja.109 Ily módon a jogvita elbírálása 

abban a tagállamban történik, ahol a fél anyagi jogi és eljárásjogi okokból kedvezőbb 

helyzetbe kerülhet. Ez esetben tehát a forum shopping csak az eljárásjogi lehetőségek 

optimalizálását jelenti, és az egymással versengő bírósági joghatóságok eredménye, amelyben 

jogellenesség alapvetően nem mutatható ki.110 

Ha azonban az eljárást kezdeményező fél által folytatott fórum-keresés indokolatlanul 

kedvező helyzetet eredményez az ő oldalán, a tevékenység már elítélendő, és a 

megszüntetésére irányuló szándék ésszerű jogszabályi célkitűzés.111 Az uniós jogalkotó a 

rosszhiszeműen gyakorolt forum shopping kiküszöbölése érdekében alkotta meg a Rendelet 

(4) preambulumbekezdésében foglalt szabályt. A határokon átívelő fizetésképtelenségi 

eljárásokban ugyanis el kell kerülni az olyan helyzetek kialakulását, hogy az eljárást 

kezdeményező fél a kedvezőbb nemzeti fizetésképtelenségi szabályok elérése érdekében a 

vagyonát vagy magát az eljárást az egyik tagállamból a másikba helyezze át. 

  

3.3. A létesítő okirat szerinti székhely és a fő érdekeltségek központjának szétválása 
 

Ha a fizetésképtelenségi eljárás adósa klasszikus formában folytat gazdasági tevékenységet, a 

létesítő okirat szerinti székhelye megegyezik a fő érdekeltségeinek központjával. A Rendelet 

3. cikk (1) bekezdésében rögzített joghatósági rendelkezésekből azonban az a következtetés 

vonható le, hogy az uniós jogalkotó számolt azzal a lehetőséggel, hogy a jogi személyiséggel 

rendelkező adósok létesítő okirat szerinti székhelye, illetve fő érdekeltségeinek központja 

eltérő tagállamokban is lehet. 

 Jelen alfejezet célja annak bemutatása, hogy ez utóbbi helyzet jogszerűen előállhat-e 

az Európai Unióban, és annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy az uniós jogalkotó bölcsen 

járt-e el akkor, amikor a joghatósági szabályokat e lehetőséget is figyelembe véve alkotta 

meg. 

                                                 
108 KENGYEL Miklós: A joghatóság szabályozása; In: KENGYEL Miklós – HARSÁGI Viktória: Európai 
polgári eljárásjog; Osiris Kiadó, Budapest 2006. 186. o. 
109 JUENGER, F. K.: What’s wrong with forum shopping?; Sidney Law Review 1994. 5. o. 
110 MCGUIRE, Mary-Rose: Forum Shopping und Verweisung; Zeitschrift für Rechtsvergleichung (ZfRV) 2005. 
évi 15. szám 84. o. 
111 KÖBLÖS Adél: Tagállami bíróságok együttműködése a Brüsszel I. rendelet joghatósági szabályainak 
alkalmazása során; In: WOPERA Zsuzsa – ASZTALOS Zsófia (szerk.): Egységesülő polgári eljárásjog 
Európában; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest 2009. 60-61. o. 
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3.3.1. A letelepedés szabadsága az Európai Unióban 
 

Az EK-Szerződés 43. cikke (a Lisszaboni Szerződés után Az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 49. cikke) tartalmazza a letelepedési szabadságra vonatkozó alapvető 

rendelkezéseket, mely a vállalkozók Európai Unión belüli szabad mozgását teszi lehetővé. A 

letelepedési szabadságra vonatkozó rendelkezések a személyek szabad mozgásával 

kapcsolatos primer közösségi jogi normák részét képezik, és lényeges gazdasági jelentőségük 

van a belső piac megvalósítása szempontjából.112 

 A 43. cikk nem definiálja a letelepedés fogalmát, körülíró meghatározást tartalmaz 

arra vonatkozóan, hogy mi sorolható e fogalomkörbe: képviseletnek, fióktelepnek vagy 

leányvállalatnak egy tagállamban valamely más tagállamban letelepedett állampolgára által 

történő alapítása, gazdasági tevékenység önálló vállalkozóként történő megkezdése és 

folytatása, illetve vállalkozások alapítása és irányítása a letelepedés szerinti tagállam joga 

által a saját állampolgáraira előírt feltételek szerint. Az Európai Bíróság értelmezése alapján 

letelepedésnek minősül a gazdasági tevékenység tényleges és határozatlan időre történő 

folytatása egy másik tagállam területén lévő állandó létesítmény révén.113 

 Az EK-Szerződés 48. cikke (a Lisszaboni Szerződés után Az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 54. cikke) a természetes személyek számára biztosított 

letelepedési szabadságot kiterjeszti a társaságokra is. A 43. cikk tartalmát a társaságokra 

vonatkoztatva kijelenthető, hogy tilos a valamely tagállam joga szerint alapított, és a 

Közösségek területén létesítő okirat szerinti székhellyel, központi ügyvezetési vagy fő üzleti 

tevékenységi hellyel rendelkező társaságok egy másik tagállam területén történő szabad 

letelepedésére vonatkozó minden korlátozás. E rendelkezést azokra a korlátozásokra is 

alkalmazni kell, amelyek egy tagállamban képviseletnek, fióktelepnek vagy leányvállalatnak 

valamely más tagállamban honos társaság által történő alapítására vonatkoznak.114 

 Az Európai Bíróság több ítéletében foglalkozott a társaságok letelepedési 

szabadságának értelmezésével. A disszertációnak nem célkitűzése, hogy e témakört a 

teljesség igényével feldolgozza, csupán a Rendeletben foglalt joghatósági szabályok 

helyességének megítéléséhez nélkülözhetetlen döntések felvázolására törekszik. 

                                                 
112 NEMESSÁNYI Zoltán: Letelepedési jog; In: OSZTOVITS András (szerk.): Az Európai Unió alapító 
szerződéseinek magyarázata; I. kötet; CompLex Kiadó, Budapest 2008. 209. o. 
113 A Bíróság C-221/89. sz. The Queen kontra Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd. és 
társai ügyben 1991. július 25-én hozott ítélete [EBHT 1991., I-03905] 
114 NEMESSÁNYI Zoltán: Letelepedési jog; In: OSZTOVITS András (szerk.): Az Európai Unió alapító 
szerződéseinek magyarázata; I. kötet; CompLex Kiadó, Budapest 2008. 249. o. 
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 A Bíróság a Centros ügyben115 kifejtette, hogy az EK-Szerződés letelepedési 

szabadságra vonatkozó rendelkezéseinek célja az, hogy a valamely tagállam nemzeti joga 

szerint alapított társaság, melynek létesítő okirat szerinti székhelye, központi ügyintézési 

helye vagy üzleti tevékenységének fő helye a Közösség területén található, képviseleten, 

fióktelepen vagy leányvállalaton keresztül egy másik tagállamban végezhesse tevékenységét. 

Ezért önmagában nem jelenti a letelepedés szabadságával való visszaélést az, ha egy tagállam 

állampolgára abban a tagállamban alapít társaságot, melynek társasági jogi rendelkezései 

számára a legnagyobb szabadságot biztosítják, és más tagállamban csak fióktelepet létesít. Az 

a tény, hogy egy társaság abban a tagállamban, ahol a létesítő okirat szerinti székhelye van, 

nem folytat gazdasági tevékenységet, és ezt a tevékenységet kizárólag a fióktelepének 

tagállamában gyakorolja, nem alapoz meg visszaélésszerű és csalárd magatartást. 

 A Bíróság a fent kifejtett véleményét erősítette meg az Inspire Art ügyben116 is. 

álláspontja szerint a letelepedési szabadságra vonatkozó rendelkezések szempontjából nem 

releváns, hogy egy társaságot csak azért alapítottak meg egy tagállamban, hogy kizárólag egy 

másik tagállamban letelepedve gyakorolja gazdasági tevékenységét. A letelepedési 

szabadságra vonatkozó rendelkezések alkalmazása szempontjából nem lényegesek azok az 

érvek, hogy miért egy meghatározott tagállamban alapítottak meg egy társaságot. Az a 

körülmény, hogy egy társaságot kizárólag azért alapítanak egy meghatározott tagállamban, 

hogy kedvezőbb jogi előírások vonatkozzanak rá, nem minősül joggal való visszaélésnek, 

még akkor sem, ha az érintett társaság tevékenységét főként vagy kizárólag ebben a második 

tagállamban folytatja.117 

Az Európai Bíróság értelmezése a határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárások 

szabályozása szempontjából korántsem tekinthető hitelezőbarát megoldásnak, hiszen e 

konstrukcióban az adós a hitelezői elől „el tud menekülni” a bejegyzett székhelye szerinti 

tagállamba, és ott rövid időn belül fizetésképtelenségi eljárást kezdeményezhet magával 

szemben. A hitelezők számára a külföldi jog szerint lefolytatott fizetésképtelenségi eljárás 

                                                 
115 A Bíróság C-212/97. sz. Centros Ltd. kontra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ügyben 1999. március 9-én 
hozott ítélete [EBHT 1999. I-01459. o.] 
116 A Bíróság C-167/01 sz. Kamer von Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam kontra Inspire Art Ltd. 
ügyben 2003. szeptember 30-án hozott ítélete [EBHT 2003. I-10155. o.] 
117 A jogeseteket a magyar jogirodalom a társaságok honosságával összefüggésben is széles körben elemzi. E 
témakör nem képezi a disszertáció tárgyát, ezért részletes ismertetésüket mellőzöm. A szakirodalmat illetően 
lásd METZINGER Péter: A de facto külföldi irányítású magyar társaságok székhelye és honossága az európai 
jog tükrében (de lege lata és de lege ferenda); Európai Jog 2006. évi 3. szám 17-26. o.; METZINGER Péter: A 
vállalat mint tartalom és a társaság mint forma a globalizált üzleti jogban; Doktori értekezés, Budapest-Pécs 
2008.; VÉKÁS Lajos: Uniós alapvető szabadságok és közösségi nemzetközi kollíziós jog; Európai Jog 2005. évi 
1. szám 3-16. o. 
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kedvezőtlen és költségesebb is, hiszen más tagállam nemzeti jogi megoldásaival kerülnek 

szembe. 

Ezt a helyzetet igyekszik orvosolni a Rendelet azáltal, hogy előírja, a határokon átívelő 

fizetésképtelenségi eljárások esetén a főeljárás kapcsolóelve az adós fő érdekeltségeinek 

központja. Igaz, hogy a 3. cikk (1) bekezdése tartalmazza a létesítő okirat szerinti székhely 

megdönthető vélelmét, mely szabályozási rendszer ebben a formában lehetőséget nyújt az 

adós oldalán a rosszhiszemű forum shopping gyakorlására. A probléma az, hogy 

általánosságban elmondható, hogy a tagállamok nemzeti jogában a fizetésképtelenségi 

eljárások elrendelése egyoldalú kérelemre történik. A Rendelet 3. cikk (1) bekezdésében 

foglalt vélelem megdöntéséhez szükséges bizonyítékokat a kérelmező félnek kell 

előterjesztenie, és amennyiben az adós kihasználja a szabályozásból adódó lehetőségeket, a 

székhely szerinti tagállamban a fizetésképtelenségi eljárás elrendelése iránti kérelemben csak 

arra kell hivatkoznia, hogy a létesítő okirat szerinti székhely az adott tagállamban található. 

 

3.3.2. A székhely és a fő érdekeltségek központjának szétválása a magyar jogban 
 

A magyar társasági jog 2007. szeptember 1. napjától megfelel az Európai Bíróságnak a 

letelepedés szabadsága tárgyában kifejtett értelmezésének, ugyanis a Ctv. 7/B. §-a szerint a 

magyar cégnyilvántartásba bejegyzett cég az Európai Unió más tagállamában is jogosult 

tevékenysége elsődleges folytatására, illetőleg tevékenysége gyakorlása elsődleges helyét az 

Európai Unió más tagállamába is áthelyezheti. A cég ezirányú döntése főszabály szerint nem 

igényli a székhelyére vonatkozó cégbejegyzés módosítását. 

 A Ctv. 7/B. §-át a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 

szóló 2006. évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló 2007. évi LXI. törvény 

iktatta be a magyar jogba. A törvény - nemzetközi példákra is figyelemmel - nagyobb döntési 

mozgásteret kívánt biztosítani a cég tulajdonosai számára a „székhely” fogalmának 

meghatározásakor. A 2007. szeptember 1. napja előtt hatályos törvényi rendelkezések szerint 

a cég székhelye egyben a központi ügyintézés helye is volt. E fogalomból a gyakorlatban az 

az elvárás következett, hogy a székhelyen a cég aktívan jelen legyen. Ez azonban nem 

szükségszerű. A törvény módosítása ezért nem tekinti egyazon helynek, egymás 

szinonimájának a székhelyet és a központi ügyintézés helyét. A kontinentális és az angolszász 

jogrendszerekben ugyanis nem követelmény, hogy a társaság székhelye egyben az üzleti 

tevékenysége gyakorlásának helye is legyen. Utalni szükséges továbbá arra a tényre is, hogy a 

hatályos szabályozás mellett is a cégek jelentős részénél a székhely nem jelent többet 
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bejegyzett irodánál, kézbesítési címnél; a cég működésével kapcsolatos ügyintézés és/vagy 

üzleti tevékenység attól eltérő helyen folyik. 

A törvény értelmében a székhely - hasonlóan az angolszász megoldáshoz - a cég 

bejegyzett irodája (registered office). A székhely a cég levelezési címe, ahol a cég 

gondoskodik a küldemények átvételéről, ahol a cég iratainak őrzése, rendelkezésre tartása 

történik, valamint ahol a cég teljesíti a külön jogszabályokban meghatározott, a székhellyel 

összefüggő kötelezettségeit. Ez utóbbi körbe tartozik a hatóságok kényszerintézkedéseinek 

tűrése is. A cégnek székhelyét továbbra is cégtáblával kell megjelölnie. A rendelkezések 

alapján továbbra sincs akadálya annak, hogy a cég létesítő okirata úgy rendelkezzen, hogy a 

cég székhelye a központi ügyintézés és a döntéshozatal helye egyben. Előírhatja továbbá a 

társasági szerződés azt is, hogy a vállalkozás üzleti tevékenységét elsődlegesen a székhelyén 

gyakorolja.118 

A törvény a társaság telephelyének meghatározásakor is nagyobb beleszólási-döntési 

jogot biztosít a cég tulajdonosainak. A hatályos szabályozás értelmében lényegében minden 

olyan hely, ahol egy társaság a székhelyén kívül üzleti tevékenységet folytat, telephelynek 

minősül. Ez adott esetben indokolatlan bürokratikus megterhelést okoz (regisztrációs 

kötelezettség), növeli a cég működtetésének költségeit. A törvény értelmében a telephely a 

tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésben foglalt olyan tartós, önállósult üzleti 

(üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található. 

Hitelezővédelmi szempontból nyilvánvalóan szükségtelen ugyanis, hogy kiterjedt 

bolthálózattal, kirendeltséggel rendelkező cégek a cégjegyzékben kötelezően több telephelyet, 

fióktelepet jegyeztessenek be, majd gondoskodjanak az ezzel összefüggő gyakori változások 

bejelentéséről.119 A Ctv. módosításának legnagyobb hátránya ugyanakkor az, hogy nem érinti 

a telephely (fióktelep) adójogi meghatározását az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény szabályai szerint, tehát a költségek elszámolhatósága szempontjából mégis szükséges 

a telephely, fióktelep cégnyilvántartásba történő bejegyzése. 

A magyar társasági jogi megoldás az adós fizetésképtelensége esetén a Rendelet 

szempontjából az alábbi jelentős következtetések levonását engedi: a Magyarországon 

bejegyzett gazdasági társaságok esetén előfordulhat, hogy az adós létesítő okirat szerinti 

székhelye és a fő érdekeltségeinek központja eltérő tagállamokban található. A magyar adós a 

magyar székhelyének megtartása mellett jogszabályi felhatalmazás alapján jogosult arra, hogy 

                                                 
118 FAZEKAS Judit: Quo vadis Cartesio? – Gondolatok a székhelyáthelyezésről és a letelepedés szabadságáról 
az Európai Bíróság Cartesio-döntése nyomán; Európai Jog 2009. évi 2. szám 19. o. 
119 Indokolás a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és 
egyéb törvények módosításáról szóló 2007. évi LXI. törvényhez; Részletes indokolás a 3. §-hoz 
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a fő tevékenységi helyének változtatásával egyben a fő érdekeltségi központjait is áthelyezze. 

Ez esetben azonban nem a magyar állam rendelkezik joghatósággal az adóssal szembeni 

fizetésképtelenségi eljárás lefolytatására, mert a Rendelet 3. cikk (1) bekezdésében rögzített 

vélelem alappal dönthető meg, és bizonyítható, hogy a Magyarországon bejegyzett adós cég 

fő érdekeltségeinek központja más tagállamban található. 

 

3.3.3. Az adós létesítő okirat szerinti székhelyének áthelyezése más tagállamba 
 

Érdemes ezen a ponton említést tenni a Cartesio ügyről120 is, tekintettel arra, hogy ebben az 

esetben már nem arról volt szó, hogy a cég a fő érdekeltségek központját kívánta áthelyezni 

más tagállamba, hanem a létesítő okirat szerinti székhelyet nemzetközi székhelyáthelyezési 

kérelem folytán.121 A problémafelvetés szempontjából ennek azért van jelentősége, mert 

végső soron ez a folyamat is eredményezheti a létesítő okirat szerinti székhely és a fő 

érdekeltségek központjának szétválását például akkor, ha a magyar cégjegyzékbe bejegyzett 

társaság úgy helyezi át létesítő okirat szerinti székhelyét más tagállamba, hogy a 

tevékenységét továbbra is Magyarországon folytatja tovább. 

 Az adott ügyben az előzetes döntéshozatalt kezdeményező Szegedi Ítélőtábla arra a 

kérdésre kereste a választ, hogy az EK-Szerződés 43. és 48. cikkeire hivatkozással kérheti-e 

egy, valamely tagállam nemzeti joga szerint megalapított társaság székhelyének áthelyezését 

egy másik tagállamba úgy, hogy eközben megtartja a származási tagállam szerinti társasági 

minőségét. 

 Az Európai Bíróság álláspontja szerint egységes uniós szabályozás hiányában a 

tagállamok nemzeti jogukban meghatározhatják, hogy milyen kapcsolat szükséges ahhoz, 

hogy a társaságot létrejöttnek lehessen tekinteni, és ennek alapján a létrejött társaságot 

megillesse a letelepedési jog. A tagállamok nemzeti jogukban azt is szabadon jelölhetik ki, 

hogy milyen kapcsolat szükséges a társasági jogi minőség későbbi fenntartásához. E lehetőség 

magában foglalja azt is, hogy a tagállam ne engedje meg a nemzeti jogának hatálya alá tartozó 

társaságoknak, hogy megtartsa e minőségét akkor, ha más tagállamba kívánja székhelyét 

áthelyezni, megszakítva ezzel a létrehozás szerinti tagállam nemzeti jogában előírt 

kapcsolatot.122 

                                                 
120 A Bíróság C-210/06. sz. CARTESIO Oktató és Szolgáltató Bt. ügyben 2006. május 5-én hozott ítélete [EBHT 
2008. I-09641. o.] 
121 A jogeset részletes ismertetését lásd: GOMBOS Katalin: A Cartesio ügy eljárási cselekményeiről; Európai 
Jog 2009. évi 2. szám 3-7. o. 
122 A Bíróság C-210/06. sz. CARTESIO Oktató és Szolgáltató Bt. ügyben 2006. május 5-én hozott ítéletének 
[EBHT 2008. I-09641. o.] 110. pontja 
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 A Bíróság értelmezése nyomán kijelenthető, hogy nem ellentétes az EK-Szerződéssel 

az a magyar nemzeti szabályozás, mely nem teszi lehetővé a Magyarországon bejegyzett 

gazdasági társaságoknak székhelyük áthelyezését más tagállamba úgy, hogy magyar társasági 

honosságukat az áthelyezést követően is megtartsák. 

Érdemes azonban figyelemmel lennünk arra, hogy az Európai Parlament 2009. 

március 10. napján állásfoglalást bocsátott ki a társaságok székhelyének határokon átnyúló 

áthelyezéséről.123 Állásfoglalásában az Európai Parlament figyelembe vette az Európai 

Bíróság fent jelzett esetjogát124, és arra a megállapításra jutott, hogy a gazdasági 

társaságoknak az EK-Szerződésben rögzítettek alapján letelepedési szabadságot kell 

élvezniük a belső piacon, és a vállalatok határon átnyúló vándorlása a belső piac 

kiteljesítésének egyik leglényegesebb eleme. Az Európai Bíróságnak a letelepedési 

szabadsággal kapcsolatos esetjogával ellentétben állna az a szabály, mely előírja, hogy a 

gazdasági társaság fő tevékenységének központja és a létesítő okirat szerinti székhelye 

ugyanabban a tagállamban kell, hogy legyen, és egyben sértené az uniós jogot is. Erre 

tekintettel az Európai Parlament felkérte a Bizottságot, hogy 2009. március 31. napjáig az 

EK-Szerződés 44. cikke alapján készítsen irányelvre vonatkozó jogalkotási javaslatot, amely 

összehangolja a tagállamok nemzeti jogalkotását az egy adott tagállam jogszabályaival 

összhangban alapított társaság létesítő okirat szerinti székhelyének Közösségen belüli, 

határokon átnyúló áthelyezésének megkönnyítése érdekében (14. társasági jogi irányelv).125 

Az irányelv tartalmát illetően az Európai Parlament által tett javaslatok közül 

kiemelendő, hogy a gazdasági társaság létesítő okirat szerinti székhelyének határokon átnyúló 

áthelyezése nem okozhat a társaság jogi személyiségével kapcsolatos zavart, és nem 

eredményezheti jogi személyiségének elvesztését sem. Következésképpen a társaság megőrzi 

jogi személyiségét, valamennyi eszközét és forrását, és szerződéses kapcsolatai is 

változatlanok maradnak. Az áthelyezés a fogadó tagállamban való bejegyzés napján lép 

hatályba, és ettől az időponttól kezdve a társaságra a fogadó tagállam nemzeti joga irányadó. 

                                                 
123 Az Európai Parlament 2009. március 10-i állásfoglalása a társaságok létesítő okirat szerinti székhelyének 
határokon átnyúló áthelyezéséről a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal; HL C 87E, 2010. április 1. 5-9. o. 
124 A fent jelzett esetjogon kívül az Európai Parlament további jogesetekre is hivatkozott: a Bíróság 81/87. sz. 
The Queen kontra H.M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust 
plc. ügyben 1988. szeptember 27-én hozott ítélete [EBHT 1988. 05483. o.]; a Bíróság C-411/03 sz. SEVIC 
Systems AG ügyben 2005. december 13-án hozott ítélete [EBHT 2005. I-10805. o.]; a Bíróság C-196/04 sz. 
Cadbury Schweppes plc.és Cadbury Schweppes Overseas Ltd. kontra Commissioners of Inland Revenue ügyben 
2006. szeptember 12-én hozott ítélete [EBHT 2006. I-07995. o.] 
125 A 14. számú társasági jogi irányelv nem előzmény nélküli jogalkotási javaslat, a korábbi tervezetekkel 
összefüggésben lásd részletesen NAGY Péter: A gazdasági társaságok elsődleges letelepedési jogának 
gyakorlásának problémája és az erre adható közösségi jogi megoldások; Doktori értekezés, Miskolc 2010. 128-
147. o. 
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Ha a társaság ellen fizetésképtelenségi eljárás van folyamatban, a létesítő okirat szerinti 

székhelyét nem helyezheti át más tagállamba. 

 

3.3.4. Következtetések 
 

A Rendelet 3. cikk (1) bekezdésében rögzített joghatósági szabály, a társaságok letelepedési 

szabadsága, illetve a kapcsolódó magyar szabályozás összevetéséből az alábbi 

következtetések vonhatók le. 

 Az uniós jogalkotó bölcsen járt el akkor, amikor a fő fizetésképtelenségi eljárásra 

joghatósággal rendelkező tagállam kijelölése során bevezette a fő érdekeltségi központ 

fogalmat. Az EK-Szerződésben rögzített letelepedési szabadság Európai Bíróság általi 

értelmezéséből egyértelműen következik, hogy az adós létesítő okirat szerinti székhelye, 

illetve az a hely, ahol fő tevékenységét kifejti, eltérő tagállamokban is lehet. Ahhoz, hogy az 

eljáró tagállam és az adós között tényleges kapcsolat álljon fenn, és a joghatósági ok ne 

minősüljön exorbitáns joghatóságnak, elkerülhetetlen volt egy olyan fogalom megalkotása, 

mely számol azzal az esettel is, hogy az adós a székhelye szerinti tagállamban esetlegesen 

semmilyen tevékenységet nem fejt ki. 

 A jelenleg hatályos rendelkezések alapján az adós a fizetésképtelenségi eljárás 

joghatósági kapcsolóelvét fő érdekeltségi központjának mozgatásával befolyásolhatja. 

Álláspontom szerint a fő érdekeltségek más tagállamba történő áthelyezése nem egyszerű 

feladat, nem kivitelezhető egyik napról a másikra. Ha azonban az uniós jogalkotó megteremti 

a létesítő okirat szerinti székhely tagállamok közötti áthelyezését szabályozó másodlagos 

jogforrást, a megdönthető vélelem köntösébe bújtatott joghatósági kapcsolóelv egyszerűbben 

változtatható, és esetleg új lendületet is adhat az adósi forum shopping-nak az európai 

fizetésképtelenségi eljárásokban. 

 

3.4. A joghatóságot megalapozó tények vizsgálatának időpontja 
 

3.4.1. Problémafelvetés 
 

A Rendelet 3. cikk (1) bekezdése rögzíti, hogy a fő fizetésképtelenségi eljárás megindítására 

az a tagállam rendelkezik joghatósággal, amelynek területén az adós fő érdekeltségeinek 

központja található. Az uniós norma ugyanakkor nem határozza meg, hogy mely konkrét 

időpontban kell vizsgálni a joghatóságot megalapozó körülményeket. Ez a fizetésképtelenségi 

eljárások esetében azért tekinthető jelentős hiányosságnak, mert az eljárás elrendelése iránti 
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kérelem előterjesztése és az eljárást megindító határozat meghozatala között akár több hónap 

is eltelhet, mely időszak alatt az adós – a fent kifejtettek alapján – jogszerűen helyezheti át fő 

érdekeltségeit egyik tagállamból a másikba. A probléma a forum shopping lehetősége mellett 

alkalmat ad a pozitív joghatósági összeütközést megalapozó körülményekre is.126 

 

3.4.2. Az Európai Bíróság döntése 
 

A kérdést az Európai Unió Bírósága válaszolta meg a Susanne Staubitz-Schreiber ügyben127. 

Az irányadó tényállás szerint az adós egyéni vállalkozó volt, és a fizetésképtelenségi eljárás 

iránti kérelem előterjesztésekor Németországban rendelkezett lakóhellyel, illetve ebben a 

tagállamban volt fő érdekeltségeinek központja is. A kérelem előterjesztését követően, de az 

eljárást elrendelő határozat meghozatalát megelőzően átköltözött Spanyolországba, és 

gazdasági tevékenyégét itt szándékozott folytatni. A német bíróság a fizetésképtelenségi 

eljárás elrendelésére irányuló kérelmet elutasította arra hivatkozva, hogy az adós fő 

érdekeltségeinek központja már nem Németországban található, így az eljárás lefolytatására a 

Rendelet 3. cikk (1) bekezdése alapján nincs joghatósága.128 

 Az Európai Unió Bíróságának az üggyel összefüggésben arra kellett választ adnia, 

hogy abban az esetben is az a tagállami bíróság marad-e a joghatósággal rendelkező bíróság, 

amelyhez eredetileg a főeljárás elrendelése iránti kérelmet benyújtották, ha az adós a kérelem 

benyújtását követően, de az eljárást megindító határozat meghozatala előtt a fő 

érdekeltségeinek központját más tagállamba helyezi át. 

 A Bíróság a döntésében rámutatott arra, hogy a joghatóságot megalapozó 

körülményeket a kérelem benyújtásának időpontjában fennálló tények és körülmények 

alapján kell vizsgálni, mert ellentétes lenne a Rendelet céljaival az, ha ezen az alapon másik 

tagállamra szállna át a joghatóság. A Rendelet (4) preambulumbekezdésében ugyanis az uniós 

jogalkotó kinyilvánítja, hogy szükséges az olyan helyzeteket elkerülni, amely arra ösztönzi a 

feleket, hogy a kedvezőbb jogi környezet elérése érdekében a vagyonukat vagy a bírósági 

eljárást egyik tagállamból a másikba helyezzék át. Ez a célkitűzés nem valósulna meg, ha az 

                                                 
126 HERÉDI Erika: Közösségi technika kontra döntés a nemzeti fizetésképtelenségi eljárás megindításáról; In: 
WOPERA Zsuzsa – ASZTALOS Zsófia (szerk.): Egységesülő polgári eljárásjog Európában; HVG-ORAC Lap- 
és Könyvkiadó Kft., Budapest 2009. 94. o. 
127 A Bíróság C-1/04. sz. Susanne Staubitz-Schreiber ügyben 2006. január 17-én kelt ítélete [EBHT 2006. I-
00701] 
128 A tényállás részletesebb ismertetését lásd: DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER főtanácsnok 2005. 
szeptember 6-ai indítványa a C-1/04. sz. Susanne Staubitz-Schreiber ügyben 27-32. pontok; és OSZTOVITS 
András: Európai joghatósági szabályok polgári perekben; CompLex Kiadó, Budapest 2010. 335-336. o. 
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adós az eljárás megindítása iránti kérelem benyújtását követően, de az eljárást megindító 

határozat meghozatala előtt másik tagállamba helyezhetné át fő érdekeltségeinek központját. 

 Az EuB a döntésében foglaltak alátámasztása érdekében arra is hivatkozott, hogy egy 

ellentétes értelmezés folytán a hitelezők arra kényszerülnének, hogy folyamatosan azon a 

helyen indítsanak eljárást adósaik ellen, amelyet azok többé-kevésbé a legjobbnak ítélnek 

meg a végleges letelepedésre, valamint azzal a veszéllyel is járna, hogy az eljárás 

indokolatlanul elhúzódik. Azon bíróság joghatóságának fenntartása, amelyhez a kérelmet 

eredetileg benyújtották, nagyobb biztonságot garantál a hitelezők számára, akik az adós 

fizetésképtelenségével járó kockázatot annak figyelembevételével mérték fel, hogy hol van a 

fő érdekeltségeinek központja abban az időpontban, amikor jogi kapcsolatot létesítettek 

vele.129 

 

3.5. Következtetések 
 

A fent kifejtettek alapján álláspontom szerint a Rendelet által kialakított joghatósági rendszer 

elősegíti azon célkitűzés megvalósítását, hogy a kedvezőbb jogi környezet elérése érdekében 

folytatott rosszhiszemű adósi magatartásokat meggátolja, azokat korlátok közzé szorítsa. A 

joghatósági ok a tényleges kapcsolat elvét veszi figyelembe akkor, amikor a fő érdekeltségek 

központjának fogalmával operál. Az uniós norma és az alapszabadságok gyakorlása közötti 

ellentmondás álláspontom szerint látszólagos. 

 Az Európai Bíróságnak a Susanne Staubitz-Schreiber ügyben hozott döntése időbeli 

korlátok közzé szorítja az adósi forum shoppingot, figyelemmel arra, hogy a 

fizetésképtelenségi eljárás elrendelésére irányuló kérelem előterjesztésének időpontjában a 

joghatóságot megalapozó körülmények rögzülnek. A kedvezőbb jogi környezet keresésének 

lehetősége a kérelem előterjesztését megelőző időszakra korlátozódik. 

 A főeljárás elrendelésére irányuló kérelem előterjesztését megelőző időszakban az 

adós – a jelenlegi szabályozási környezetben – jogszerűen helyezheti át fő érdekeltségeinek 

központját egyik tagállamból a másikba. A szabályozás pedig egyértelműen abba az irányba 

mutat, hogy a jövőben a létesítő okirat szerinti székhely tagállamok közötti áthelyezése is 

megvalósulhat. 

                                                 
129 A Bíróság C-1/04. sz. Susanne Staubitz-Schreiber ügyben 2006. január 17-én kelt ítéletének [EBHT 2006. I-
00701] 24-27. pontjai 
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 A fő érdekeltségek központjának megváltoztatása azonban a gyakorlatban nem mindig 

egyszerű feladat, annak látszólagos áthelyezése kiszűrhető a joghatóság vizsgálata során.130 

Természetesen adódhatnak olyan helyzetek, amikor a kedvezőbb jogi környezet elérése 

érdekében tett adósi erőfeszítések eredményre vezetnek, és a forum shopping megvalósul. A 

szakirodalom e tekintetben már az insolvency planning131 jelenségre hívja fel a figyelmet, 

amikor az adós a fizetésképtelenségi eljárás elrendelésére irányuló kérelem előterjesztését 

megelőzően gondosan felméri, hogy mely tagállam nemzeti megoldása nyújthatja számára a 

legkedvezőbb feltételeket, és a fő érdekeltségi központját meghatározó körülményeket úgy 

alakítja, hogy a kérelem előterjesztésekor már megalapozza a választott tagállam 

joghatóságát. Ez természetesen az adós oldalán jelentős idő és költségráfordítást feltételez, és 

a gyakorlatban a cégcsoportok reorganizációs eljárásának tervezésénél, illetve a természetes 

személy adósok fizetésképtelensége esetén fordul elő. 

 Az insolvency planning jelenséget nem szabad alábecsülni, de olyan joghatósági 

szabályrendszer jelenleg nem alakítható ki, mely a forum shopping lehetőségét teljes 

mértékben kizárhatná. A kedvezőbb jogi környezet elérése érdekében kifejtett adósi 

tevékenységet csak egy egységes európai fizetésképtelenségi szabályrendszer felállításával 

lehetne maximális mértékben kiiktatni. Ez azonban csak távlati célként szerepelhet, és egy 

hosszú, alaposan előkészített jogalkotási folyamat eredményeképpen láthatna napvilágot. 

 

4. A cégcsoportok egységes fizetésképtelensége 
 

4.1. Problémafelvetés 
 

A cégcsoportok fizetésképtelenségével kapcsolatos problémakört a szakirodalom az 

anyavállalat-leányvállalatok egységes reorganizációjával és likvidációjával, vagy a német 

szakirodalom megjelölésével a konszern vállalatok fizetésképtelenségével összefüggésben 

tárgyalja. 

 A klasszikus értelemben vett anyavállalat–leányvállalat konstrukciót általában az 

jellemzi, hogy a leányvállalat érdekeltségeinek kezelését harmadik személyek által is 

felismerhető módon rendszeresen, és társasági identitásának teljes körű tiszteletben tartásával 

abban a tagállamban végzi, ahol a létesítő okirat szerinti székhelye található, de az 

                                                 
130 HERÉDI Erika: A határokon átlépő fizetésképtelenségi eljárás megindítása az Európai Unióban; PhD 
értekezés, Pécs 2007. 145. o. 
131 MANKOWSKI, Peter: Lässt sich eine Konzerninsolvenz durch Insolvency Planning erreichen?; NZI 2008. 
évi 6. füzet 355. o. 
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anyavállalat az alaptőkéből való részesedés, és/vagy az ügyvezetők kinevezésének jogából 

kifolyólag abban a helyzetben van, hogy a leányvállalat üzletpolitikáját irányíthatja.132 

 A gyakorlatban a problémát az okozza, hogy a Virgós-Schmit Jelentés értelmében a 

Rendelet alapvetően egyedi társaságokra, és nem vállalatcsoportokra alkalmazandó, és 

különösen nem szabályozza az anya- és leányvállalat közötti kapcsolatot.133 A Rendelet 

szerkezete szerint minden különálló jogalanyisággal rendelkező adós esetében fennáll a 

joghatóság. Mind a leány-, mind az anyavállalat különálló jogi identitással rendelkezik. Ebből 

következően valamely vállalatcsoporton belül minden leányvállalatot különállónak kell 

tekinteni.134 

 A Virgós-Schmit Jelentés javaslata szerint az Európai Unió jogában léteznek olyan 

társasági jogi megoldások, melyek a cégcsoportokat egy jogi személyiségben egyesítik, így 

fizetésképtelenségi helyzetükre is biztosítják az egységes eljárás lehetőségét: az európai 

részvénytársaság135, az európai szövetkezet136 és az európai gazdasági egyesülés137. 

Ugyanakkor leszögezhető, hogy e társasági formákat az európai vállalkozásoknak csak 

elenyésző hányada választotta mindezidáig.138 

 A Rendelet alkalmazásával összefüggésben kialakult gyakorlat is azt mutatja, hogy a 

Virgós-Schmit Jelentés tiltó szabályával ellentétben igenis alkalmazzák az uniós norma 

szabályait a cégcsoportok de facto egységes fizetésképtelenségi helyzetének kezelésére. A 

tagállamok bíróságai közötti konfliktusok nagy hányada is ebből fakad, hiszen a de facto 

egységes eljárás megteremtése sok esetben az eljárás alanyai közötti fokozott együttműködési 

hajlandóságot feltételezi, illetve a pozitív joghatósági összeütközések is általában a 

leányvállalatok fizetésképtelenségével összefüggésben alakulnak ki. 

 

                                                 
132 A Bíróság C-341/04. sz., Enrico Bondi kontra Bank of America N.A., Pearse Farrell, Official Liquidator, 
Director of Corporate Enforcement/Note Holders ügyben 2006. május 2-án hozott ítéletének [EBHT 2006. I-
3854. o.] 27. pontja 
133 Vö. NAGY Adrienn: A Tanács 1346/2000/EK rendelete a fizetésképtelenségi eljárásról; In: WOPERA 
Zsuzsa – WALLACHER Lajos (szerk.): Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unió jogában; CompLex 
Kiadó, Budapest 2006. 272-273. o. 
134 Virgós-Schmit Jelentés 76. pontja; VIRGÓS, Miguel – GARCIMARTÍN, Francisco: The European 
Insolvency Regulation: Law and Practice; Kluwer Law International, 2004. 61. pontja 
135 A Tanács 2157/2001/EK rendelete az európai részvénytársaság (SE) statútumáról; HL L 294., 2001. 11. 10., 
1-21. o. 
136 A Tanács 1435/2003/EK rendelete az európai szövetkezet (SCE) statútumáról; HL L 207., 2003. 8. 18., 1-24. 
o. 
137 A Tanács 2137/85/EGK rendelete az európai gazdasági egyesülésről; HL L 199., 1985. 7. 31., 1-9. o. 
138 FAZEKAS Judit: Quo vadis Cartesio? – Gondolatok a székhelyáthelyezésről és a letelepedés szabadságáról 
az Európai Bíróság Cartesio-döntése nyomán; Európai Jog 2009. évi 2. szám 23. o. 



 65 

4.2. A jelenlegi szabályozási környezet 
 

4.2.1. A szabályozás hiányából eredő problémák 
 

A Rendelet a joghatósági szabályok kimunkálása során az „egy jogalany egy eljárás” elvét 

vette figyelembe. Az elv alkalmazásával összefüggésben kijelenthető, hogy az uniós norma 

szabályai már akkor elavultak voltak, amikor a Rendelet hatályba lépett.139 Az Európai 

Unióban ugyanis a határokon átívelő gazdasági tevékenység szervezése általában úgy 

történik, hogy az anyavállalat más tagállamokban önálló jogi személyiséggel rendelkező 

leányvállalatokat alapít. 

 A cégcsoportok fizetésképtelenségével kapcsolatos probléma akkor merül fel, ha a 

csoport tagjai közül legalább két társaság fizetésképtelenné vált. A Rendelet szerint ez esetben 

valamennyi jogalany tekintetében külön-külön kell elrendelni a fő fizetésképtelenségi eljárást, 

és az uniós norma a főeljárások közötti koordinációra nem tartalmaz iránymutatásokat. Ez 

természetesen a gyakorlatban problémák forrása lehet, és az egységes személetmód 

beiktatásával lehetővé válna a cégcsoport összehangolt reorganizációja vagy likvidációja, 

ezáltal a lehető legjobb eredmény elérése. 

 Az egységes szemléletmód bevezetése égetőbb, mint valaha: a gazdasági világválság 

hatására több cégcsoport vált fizetésképtelenné, vagy többségüket a fizetésképtelenség 

fenyegeti. A lehető legelőnyösebb reorganizáció vagy likvidáció nem csak a hitelezők, hanem 

az egész társadalom érdeke.140 

 

4.2.2. A joggyakorlat által kimunkált megoldás 
 

A Rendelet által felállított joghatósági szabályokat a cégcsoportok de facto egységes 

fizetésképtelenségének elérése érdekében a joggyakorlat az alábbiak szerint értelmezi: a 

leányvállalatok esetében megdöntik a Rendelet 3. cikk (1) bekezdésében rögzített vélelmet, és 

bizonyítják, hogy a leányvállalat fő érdekeltségének központja az anyavállalat székhelye 

szerinti tagállamban van. Ezt követően – az időveszteség, a felesleges adminisztrációs 

költségek elkerülésére, illetve a csődvagyon egységes értékesítéséből remélhető előnyökre 

hivatkozva – az anyavállalat tagállamában az anyavállalat és leányvállalatai ellen 

kezdeményezett főeljárásokban ugyanaz a bíró jár el, aki ugyanazt a fizetésképtelenségi 

                                                 
139 CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest 2008. 16. o. 
140 VALLENDER, Heinz – DEYDA, Stephan: Brauchen wir einen Konzerninsolvenzgerichtsstand?; NZI 2009. 
évi 17. füzet 825. o. 
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szakértőt jelöli ki. A leányvállalatok esetében kezdeményezett főeljárást elrendelő bírósági 

határozatot – mely az anyavállalat szerinti tagállam joghatóságát megalapozza - a Rendelet 

16. cikke alapján valamennyi tagállam köteles automatikusan elismerni, és a (22) 

preambulumbekezdés szerint kötelesek tartózkodni a bírósági határozat érdemi 

felülvizsgálatától. 

 Ez a helyzet akkor okoz problémát a gyakorlatban, ha a leányvállalat tekintetében a 

leányvállalat székhelye szerinti tagállamban versengő kérelmet terjesztenek elő főeljárás 

elrendelésére, és pozitív joghatósági összeütközés keletkezik. Ekkor alakul ki a bíróságok 

közötti versenyfutás jelensége, hiszen a Rendelet 3. cikk (3) bekezdése alapján az a tagállami 

bíróság jogosult eljárni, aki a határozatot elsőként hozta meg. Volt már példa arra is, hogy a 

bírósági határozatok meghozatala között kevesebb mint egy óra eltérés volt.141 

 A másik konfliktusforrás abból adódik, ha a leányvállalatok fő fizetésképtelenségi 

eljárásának lebonyolításával megbízott felszámoló a leányvállalat székhelye szerinti 

tagállamban igyekszik megakadályozni a másodlagos eljárások elrendelését. Ez általában 

ütközik a helyi hitelezők érdekeivel, és amennyiben a leányvállalat székhelye egyben az adós 

telephelye is a Rendelet fogalomhasználata alapján, a másodlagos eljárás elkerülésére csekély 

lehetőség van.142 

 

4.3. A fő érdekeltségi központ értelmezése cégcsoportok esetén 
 

4.3.1. A fizetésképtelenségi imperializmus 
 

A cégcsoportok fizetésképtelenségével összefüggésben kialakuló konfliktusok rendszeresen 

felvetik azt a kérdést, hogy a Rendelet 3. cikk (1) bekezdésében foglalt joghatósági szabály 

értelmezhető-e úgy, hogy a leányvállalatok fő érdekeltségi központja egy és ugyanazon 

tagállamban van.143 

 A Rendelet szabályai alapján az Egyesült Királyság volt az első olyan tagállam, mely a 

joghatósági szabályt úgy értelmezte, hogy az anyavállalat székhelye szerinti tagállamban fő 

fizetésképtelenségi eljárásokat rendelt el a más tagállamban székhellyel rendelkező 

                                                 
141 CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
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megindításánál; Európai Jog 2006. évi 6. szám 29-30. o. 
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1955. o. 
143 PAULUS, Christoph G.: Überlegungen zu einem modernen Konzerninsolvenzrecht; ZIP 2005. évi 44. füzet 
1953. o. 
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leányvállalatok ellen.144 Ezt az esetet több olyan ügy követte, amikor az angol bíróság 

ugyanezen logika mentén magának vindikálta a leányvállalatok fizetésképtelenségi eljárását 

arra hivatkozva, hogy a leányvállalatok tekintetében a Rendelet 3. cikk (1) bekezdésének 

második mondatában foglalt vélelem megdőlt. 

 Az angol bíróságokat a fizetésképtelenségi imperializmus miatt sokan támadták, ennek 

ellenére hamarosan a kontinentális bíróságok is követték a kialakított joggyakorlatot. Erre 

kiváló példa Franciaország, mely kezdetben azt az álláspontot képviselte, hogy a 

cégcsoportok fizetésképtelenségével összefüggésben a fő érdekeltségek központja fogalmat 

megszorítóan kell értelmezni, és valamennyi elkülönült jogi személyiséggel rendelkező 

leányvállalat esetén a főeljárást a létesítő okirat szerinti székhely tagállamában kell elrendelni, 

melynek során e tagállam nemzeti jogát kell alkalmazni. Ez alól csak az jelent kivételt, ha a 

székhely fiktív, vagy azt csalárd módon áthelyezték röviddel az eljárás megindítása előtt.145 

Ezt követően a francia joggyakorlat álláspontját módosítva kezelte az EMTEC 

cégcsoport fizetésképtelenségi ügyét. Az EMTEC cégcsoport 11 társaságból állt, melyek 

székhelye nyolc különböző tagállamban került bejegyzésre. A cégcsoport anyavállalatának 

székhelye adójogi megfontolásból Hollandiában került bejegyzésre, de a valóságban a 

leányvállalatok működését három, Franciaországban bejegyzett társaság irányította. 2006 

februárjában a francia bíróság elrendelte a három irányító társaság reorganizációs eljárását 

főeljárásként, majd néhány nappal később a leányvállalatok tekintetében is elrendelte a 

fizetésképtelenségi eljárást. A francia bíróság határozatának indokolásában ugyanis arra 

hivatkozott, hogy a Rendelet 3. cikk (1) bekezdésben található vélelem megdönthető, és az 

adós fő érdekeltségi központja nem minden esetben azonosítható a létesítő okiratban foglalt 

székhellyel. Más tagállamok bíróságai a fő érdekeltségi központ fogalmát cégcsoportok 

esetén nem értelmezik megszorítóan, és alapvetően arra fókuszálnak, hogy a cégcsoport 

központi irányítása mely tagállamból történik. A bíróság azt is rögzítette, hogy a liberális 

szemléletmód már a francia joggyakorlatot is áthatja.146 Hangsúlyozta továbbá, hogy e 

pragmatikus szemléletmód alkalmazásával lehetővé válik a fő fizetésképtelenségi eljárások 

                                                 
144 Ez az ügy az Enron Directo Sociedad Limitada elnevezéssel vonult be a szakirodalomba. Az angol bíróság a 
határozatát 2002. június 4. napján hozta meg, néhány nappal a Rendelet hatálybalépése után. A jogesetet 
részletesen lásd: CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; HVG-ORAC Lap- és 
Könyvkiadó Kft., Budapest 2008. 77. o. 
145 MENJUCQ, Michael: Les groupes de sociétés; In: JAULT-SESEKE, Fabienne – ROBINE, David: L’effet 
international de la faillite; Dalloz 2004. 169. o. 
146 A francia bíróság az ún. Rover ügy példáját említette meg, amikor az angol bíróság elrendelte a Rover 
cégcsoport reorganizációs eljárását főeljárásként, és az angol administratorok arra törekedtek, hogy a 
leányvállalatok székhelyének tagállamaiban elkerüljék a másodlagos eljárások elrendelését. A francia bíróság 
nemcsak elismerte az angol fő fizetésképtelenségi eljárást, hanem az angol főfelszámoló közbenjárására a francia 
másodlagos eljárás iránti kérelmet is elutasították. 
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egy tagállamba történő összpontosítása, és így kidolgozható egy egységes reorganizációs terv, 

mely az egész cégcsoport megmentését lehetővé teszi.147 

  

4.3.2. Az Európai Unió Bíróságának döntése 
 

2006-ban a Bíróság a Parmalat cégcsoport fizetésképtelenségével összefüggésben foglalkozott 

a leányvállalatok fő érdekeltségi központjával kapcsolatos kérdéssel. A jogeset tényállása 

szerint az Írországban székhellyel rendelkező és ott tevékenységet folytató leányvállalattal 

összefüggésben pozitív joghatósági összeütközés alakult ki az ír és az olasz tagállami 

bíróságok között.148 

 A Bíróságnak alapvetően arra kellett választ adnia, hogy értelmezhető-e a Rendelet 3. 

cikk (1) bekezdésében foglalt joghatósági szabály úgy, hogy cégcsoportok fizetésképtelensége 

esetén a leányvállalat fő érdekeltségeinek központja az anyavállalat székhelye szerinti 

tagállamban van, és amennyiben a válasz igenlő, milyen körülmények együttállása esetén. 

 A Bíróság döntése értelmében a Rendelet 3. cikk (1) bekezdésének második 

mondatában foglalt vélelem, mely szerint a leányvállalat fő érdekeltségeinek központja abban 

a tagállamban van, amelyben a létesítő okirat szerinti székhelye található, csak akkor dönthető 

meg, ha objektív, harmadik személyek részéről megállapítható tényezők bizonyítják, hogy a 

tényleges székhely nem felel meg a létesítő okiratban foglalt székhelynek. Ez különösen 

olyan társaság esetén fordul elő, amely nem folytat tevékenységet azon tagállamban, 

amelyben székhelye található. Ha azonban a társaság a létesítő okirat szerinti székhely 

tagállamában valóságos tevékenységet folytat, a Rendeletben felállított vélelem 

megdöntéséhez nem elegendő önmagában az a tény, hogy a társaság gazdasági döntéseit egy 

olyan anyavállalat ellenőrzi vagy ellenőrizheti, melynek székhelye más tagállamban 

található.149 

 A Bíróság döntése nem okozott meglepetést, hiszen az ír bíróság által megfogalmazott 

kérdésből egyenesen következett a válasz. Az ír bíróság ugyanis a Rendelet (13) 

preambulumbekezdésében írt fő érdekeltségi központ fogalmát írta körül a leányvállalat 

tekintetében, és alapvetően e körülírás megerősítését kérte a Bíróságtól, és a 

vállalatcsoportokkal kapcsolatos valóságos problémára nem kért egyértelmű választ. Ily 

                                                 
147 GAILLOT, Laurent: The interpretation by French courts of the EU COMI notion. A EU perspective; 
Newsletter of the IBA Insolvency, Restrucuring and Creditors’ Rights Section, 2006. 6-7. o. 
148 A jogeset részletes ismertetését lásd: HERÉDI Erika: A határokon átlépő fizetésképtelenségi eljárás 
megindítása az Európai Unióban; PhD értekezés, Pécs 2007. 98-99. o. 
149 A Bíróság C-341/04. sz. Eurofood IFSC Ltd. ügyben 2006. május 2-án hozott ítéletének [EBHT 2006. I-
03813] 34-36. pontjai 
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módon a vita tovább folytatódik arról, hogy milyen körülmények együttállása esetén lehet 

megállapítani azt, hogy a leányvállalat fő érdekeltségeinek központja az anyavállalat 

tagállamában van.150 

 Az mindenestre leszögezhető, hogy a jelenleg hatályos rendelkezések és a Bíróság 

döntésében foglaltak alapján a cégcsoportok fizetésképtelensége esetén az ahhoz tartozó 

valamennyi, önálló jogi személyiséggel rendelkező társaság esetében külön-külön kell 

vizsgálni a fő érdekeltségi központ helyét. Önmagában az a körülmény, hogy a 

leányvállalatban az anyavállalatnak többségi részesedése van, vagy szavazattöbbséggel bír, 

esetleg meghatározó jellegű beleszólása van a vezető tisztségviselők kinevezésébe, a 

gazdasági menedzsment kialakításába, nem alapozza meg a Rendelet 3. cikk (1) bekezdésének 

második mondatában foglalt vélelem megdöntését. Ha a leányvállalat csak az anyavállalat 

meghosszabbított keze egy másik tagállamban, és a tényleges ügyintézés helye az anyavállalat 

tagállamában van, és ez harmadik személyek részéről is megállapítható, akkor a leányvállalat 

fő érdekeltségének központja is az anyavállalat tagállamában található.151 

 

4.3.3. A cégcsoport által képviselt gazdasági egység jelentősége 
 

Az Európai Bíróság döntése után továbbra is kérdéses, hogy amennyiben egy cégcsoporthoz 

tartozó leányvállalat létesítő okirat szerinti székhelye és a tényleges ügyintézési helye is 

ugyanabban a tagállamban található, meghatározott körülmények együttállása esetén 

értelmezhető-e a fő érdekeltségi központja úgy, hogy az mégis az anyavállalat tagállamában 

található. 

 A Rendelet (2) preambulumbekezdése ugyanis az uniós norma fő célkitűzésének 

tekinti a több tagállamra kiterjedő vonatkozású fizetésképtelenségi eljárások megfelelő és 

hatékony működését. E célkitűzést szem előtt tartva, ha az anyavállalat és a leányvállalat 

között olyan szoros gazdasági kapcsolat áll fenn, hogy egy gazdasági egységet képeznek, 

akkor a fizetésképtelenségi eljárás hatékonyan csak úgy folytatható le, ha háttérbe szorulnak a 
                                                 
150 Nem csoda, hogy Olaszország a 2009. október 12. napján benyújtott C-396/09. számon iktatott előzetesen 
döntéshozatal iránti kérelmében ismételten feltette azt a kérdést, hogy pontosan mit jelent a „fő érdekeltségek 
központja” fogalom, melyek azok a tényezők, melyek meghatározók e fogalom azonosítása során. HL C 312., 
2009. 12. 19., 21-22. o. Franciaország azonban a 2010. április 19. napján benyújtott C-191/10. számon iktatott 
előzetes döntéshozatal iránti kérelmében már azt a kérdést tette fel a Bíróságnak, hogy amennyiben valamely 
tagállam bírósága elrendeli a fő fizetésképtelenségi eljárást megállapítva, hogy az adós fő érdekeltségeinek 
központja e tagállamban található, ellentétes-e a Rendelettel, hogy e bíróság a nemzeti jogszabályainak azt a 
rendelkezését alkalmazza, amely joghatóságot biztosít számára az eljárás más tagállamban székhellyel 
rendelkező társaságra történő kiterjesztésére annak alapján, hogy megállapítható az adós és e társaság 
vagyonának keveredése. 
151 VALLENDER, Heinz – DEYDA, Stephan: Brauchen wir einen Konzerninsolvenzgerichtsstand?; NZI 2009. 
évi 17. füzet 830. o. 
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leányvállalat ügyintézési helyén kezelt érdekek, és a fő érdekeltségi központ az 

anyavállalathoz igazodik. Ez a szoros kapcsolat általában akkor állapítható meg, ha a 

leányvállalat az anyavállalat fennmaradása nélkül működésképtelen lenne.152 Ilyen szoros 

kapcsolat áll fenn például akkor, ha a leányvállalat a termékek és szolgáltatások értékesítése 

tekintetében olyan védjegyhasználatot kapott, mely az anyavállalathoz tartozik. Ezekre a 

gazdasági egységekre ugyanakkor az is jellemző, hogy a leányvállalatnak a cégcsoporthoz 

való tartozása kívülálló harmadik személyek részéről mindenkor felismerhető, mint az is, 

hogy a leányvállalat bár tényelegesen a székhelye szerinti tagállamban fejti ki gazdasági 

tevékenységét, de ezt a tevékenységet alapvetően az anyavállalatból irányítják.153 

 Ily módon megállapíthatjuk, hogy a cégcsoportok fizetésképtelensége esetén a 

leányvállalat fő érdekeltségi központjának meghatározásával összefüggésben általános jellegű 

főszabály nem létezik, mindig vizsgálni kell a gazdasági kapcsolat jellegét is, és csak akkor 

lehet háttérbe szorítani a leányvállalatok önálló jogi személyiségét, ha az anyavállalattal olyan 

szoros gazdasági egységet alkotnak, hogy annak nem létezése esetén működőképtelenné 

válnának. Ez alapján a több cégből álló cégcsoport megítélése sem lehet egységes, minden 

egyes anya- és leányvállalat relációban külön-külön kell vizsgálni azt, hogy a közöttük 

fennálló gazdasági kapcsolat kivételesen vezethet-e oda, hogy a Rendelet 3. cikk (1) 

bekezdésének második mondatában foglalt vélelem a leányvállalat vonatkozásában 

megdönthetővé váljon, és azt mondhassuk, hogy a fő érdekeltségi központja az anyavállalat 

tagállamában van annak ellenére is, hogy a leányvállalat saját tagállamában ténylegesen és 

harmadik személyek részéről is megállapítható módon folytat tevékenységet.154 

 

4.4. A szabályozás szükségességéről 
 

4.4.1. A cégcsoportok egységes fizetésképtelenségének előnyei és hátrányai 
 

A cégcsoportok egységes fizetésképtelenségi eljárásban történő reorganizációja vagy 

likvidációja azt az előnyt hordozza magában, hogy a csoportot alkotó gazdasági egységekkel 

szemben folytatott eljárások összehangolt módon kivitelezhetők, ezáltal nagyobb esély van az 

egész csoport, vagy annak egy része reorganizációjára, illetve amennyiben az eljárás 

                                                 
152 DEYDA, Stephan: Der Konzern im europäischen internationalen Insolvenzrecht; Nomos Verlag, 2008. 124. 
o.; PAULUS, Christoph G.: Überlegungen zu einem modernen Konzerninsolvenzrecht; ZIP 2005. évi 44. füzet 
1952. o. 
153 DEYDA, Stephan: Der Konzern im europäischen internationalen Insolvenzrecht; Nomos Verlag, 2008. 126. 
o. 
154 VALLENDER, Heinz – DEYDA, Stephan: Brauchen wir einen Konzerninsolvenzgerichtsstand?; NZI 2009. 
évi 17. füzet 831. o. 
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egyértelműen likvidációs, a vagyon egységes értékesítéséből esetlegesen nagyobb bevétel 

remélhető. 

 A cégcsoportok egységes fizetésképtelenségi eljárásba történő bevonása azonban nem 

minden esetben előnyös, a lehetőségből hátrányok is adódhatnak. Például a leányvállalat 

számára ismeretlen nemzeti fizetésképtelenségi jognak van alávetve, melyből konfliktusok 

adódhatnak. A cégcsoport ellen kezdeményezett fő fizetésképtelenségi eljárásban kijelölt 

felszámolónak rendkívül felkészültnek kell lennie, a Rendelet által alkalmazott szabályozási 

technikából adódóan számos más tagállam nemzeti jogával szembesülhet, tehát széleskörű 

jogi- és nyelvi ismeretekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a más tagállamban fellelhető 

leányvállalatot illetően feladatainak eleget tehessen. A cégcsoport fizetésképtelenségét 

koordináló nemzeti tagállami bíróság is nehéz helyzetben van, például azért, mert a 

leányvállalatok és a bíróság közötti nagy távolságok a nyelvi nehézségek mellett 

megnehezítik a bíróságok felügyeleti tevékenységét is. 

 A cégcsoportok egységes fizetésképtelenségét illető szabályok bevezetése előtt 

alapvetően azt kell mérlegelni, hogy a szabályozással elérhető előnyök meghaladják-e a 

hátrányokat. A mérlegelés során az a következtetés vonható le, hogy az előnyök csak addig 

vannak túlsúlyban, ameddig a cégcsoport tagjai közötti gazdasági függőségi viszony olyan 

erős, hogy fennmaradásuk feltételezi a másik létezését. Más esetekben, amikor ilyen szoros 

kapcsolat nem mutatható ki, az egységes fizetésképtelenségi eljárás megteremtésével a 

hátrányok dominálnának.155 Ezért a cégcsoportok egységes fizetésképtelenségét megvalósító 

joghatósági szabályok kialakítása során mindenképpen differenciálni kellene a csoportot 

alkotó társaságok közötti függőség mértéke szerint: ha a függőség nem, vagy csak csekély 

mértékben áll fenn, akkor önmagában az a tény, hogy az adott társaság a csoporthoz tartozik, 

nem alapozhatná meg az egységes fizetésképtelenségi eljárás megindításának lehetőségét. 

Míg a rendkívül szoros gazdasági kapcsolat léte lehetővé tenné a cégcsoport egységes 

fizetésképtelenségét.156 Ezzel a gondolatmenettel összefüggésben a probléma akként merül 

fel, hogy szinte lehetetlen pontos jogszabályi előírásba foglalni azokat a feltételeket, melyek a 

társaságok közötti gazdasági kapcsolatra megfelelő útmutatást adnának. 

A szabályozás kialakításával összefüggésben ezért az alapvető kérdés az, hogy a 

cégcsoportok fizetésképtelenségének kezelésére speciális joghatósági szabályt dolgozzon-e ki 

az uniós jogalkotó, mely az „egy jogalany egy eljárás” elvével szakítva lehetővé tenné a 

                                                 
155 EHRICKE, Ulrich: Die neue Europäische Insolvenzverordnung und grenzüberschreitende 
Konzerninsolvenzen; EWR 2002. évi 3. füzet 105. o. 
156 VALLENDER, Heinz – DEYDA, Stephan: Brauchen wir einen Konzerninsolvenzgerichtsstand?; NZI 2009. 
évi 17. füzet 831. o. 
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cégcsoport egységes, egy eljárás keretében történő reorganizációját, illetve likvidációját; vagy 

az „egy jogalany egy eljárás” doktrina fenntartásával esetleg abban gondolkozzon, hogy a 

csoport tagjai ellen kezdeményezett főeljárások közötti koordináció jogszabályi kereteit 

megteremtse. 

 

4.4.2. A cégcsoportok fizetésképtelenségére alkalmazandó joghatósági szabály lehetséges 
tartalma 
 

Amennyiben a cégcsoportok egységes fizetésképtelenségét a Rendelet speciális joghatósági 

szabály beiktatásával oldaná meg, akkor egyrészről ki kellene dolgozni a cégcsoport fogalmát, 

másrészről meg kellene határozni a joghatósági kapcsolóelvet. E szabályoknak világosnak, és 

harmadik személyek, különösen a hitelezők oldaláról kiszámíthatónak kell lenniük. 

 Önmagában a cégcsoport definiálása is nehézséget okoz. A többségi álláspont szerint a 

cégcsoport fogalmát úgy kellene meghatározni, hogy amennyiben az egyik társaságnak 

többségi tulajdona áll fenn egy másik társaságban, az megalapozza a társaságok közötti 

anyavállalat-leányvállalat függőségi viszonyt, ily módon az egy csoportba való tartozás 

tényét. Ez a fogalom azonban nem tükrözi a fent jelzett cégek közötti gazdasági függőség 

mértékét, és nem veszi számításba azt a tényt, hogy a társasági részesedés bármikor 

átruházható. Egy példán keresztül bemutatva a problémát: a leányvállalatban fennálló német 

anyavállalati részesedést megvásárolja egy angol társaság, így egyik napról a másikra már 

nem a német, hanem az angol bíróság rendelkezne joghatósággal a fizetésképtelenségi eljárás 

elrendelésére, és az eljárásra nem a német, hanem az angol nemzeti fizetésképtelenségi jogot 

kellene alkalmazni. Ezáltal a joghatóság harmadik személyek részéről kiszámíthatatlan lenne, 

és a Rendelet célkitűzésével ellentétben a forum shopping gyakorlását ösztönözné.157 

 A joghatósági kapcsolóelvet illetően több elképzelés is létezik. Az egyik megoldási 

javaslat szerint a joghatóságot az anyavállalat fő érdekeltségeinek központjához kell igazítani. 

Ez azzal az előnnyel járna, hogy a fizetésképtelenségi eljárást az a tagállam rendelhetné el, 

amelynek területén a cégcsoport gazdasági súlypontja található, mely harmadik személyek 

részéről is felismerhető.158 Ezzel a joghatósági kapcsolóelvvel az a vita, hogy mely 

körülmények együttállása esetén lehet megállapítani azt, hogy a leányvállalat fő 

                                                 
157 GALEN, Robert: The European Insolvency Regulation and Groups of Companies; INSOL Europe Annual 
Congress, Cork, Ireland, October 16-18, 2003; www.insol-europe.org/download/file/575 (lehívás dátuma: 2010. 
05. 20.) 7. o. 
158 AG München, 4. 5. 2004 – 1501 IE 1276/04: Zuständigkeit des Insolvenzgerichts am Sitz der Konzernmutter 
bei Leiutung der Verwaltung der Schuldnerin – Hettlage (mit Anmerkungen Mankowski); NZI 2004. évi 8. füzet 
450. o. 
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érdekeltségeinek központja az anyavállalat tagállamában található, elkerülhető lenne, illetve 

megelőzné a leányvállalatokkal összefüggésben felmerülő pozitív joghatósági 

összeütközéseket is. 

 E joghatósági kapcsolóelvvel szemben az az ellenérv hozható fel, hogy amennyiben 

maga az anyavállalat nem fizetésképtelen, a leányvállalat joghatósági kapcsolóelve 

kiüresedne, exorbitáns joghatóságnak minősülne.159 Továbbá problémát jelenthet az is, ha a 

cégcsoport tagjai nem egy időben válnak fizetésképtelenné, hanem egymást követően. Ez 

esetben hogy alakítható ki a joghatósági szabály úgy, hogy mégis magában foglalja a 

cégcsoport minden egyes tagját, és ne vezessen a fizetésképtelenségi eljárás 

széttöredezéséhez. 

 A joghatósági kapcsolóelvet illető második javaslat szerint az is megoldást jelenthetne, 

ha az a tagállam rendelkezne joghatósággal, melyben a cégcsoport valamely tagja a 

fizetésképtelenségi eljárás elrendelésére irányuló kérelmet elsőként terjesztette elő. Ennek a 

megoldásnak az előnye abban áll, hogy a joghatóság megállapításával kapcsolatos 

bizonytalanságokat teljes mértékben kiküszöböli, és a vitáknak elejét veszi. Természetesen a 

megoldás számtalan hátránnyal jár: a hitelezők és harmadik személyek oldaláról 

kiszámíthatatlan lenne az, hogy melyik tagállam rendelkezik joghatósággal az eljárás 

elrendelésére, ezáltal az alkalmazandó jog is bizonytalan lenne. Továbbá ez az elképzelés 

egyértelműen támogatja a forum shoppingot: az anyavállalat ugyanis kijelölhetné, hogy 

melyik leányvállalata terjessze elő elsőként az eljárás elrendelésére irányuló kérelmet, ezzel 

kiválaszthatná a számára legkedvezőbb jogi környezetet is. Továbbá ismételten felvetődne az 

exorbitáns joghatósági kapcsolóelv problémája.160 

 A harmadik megoldási alternatíva az, hogy a joghatósági kapcsolóelvet párosítsuk a 

cégcsoport fő érdekeltségeinek központjához.161 A problémát ezzel a megközelítéssel 

összefüggésben az jelenti, hogy a cégcsoport önálló jogalanyisággal nem rendelkezik, így a 

fizetésképtelenségi eljárások önálló alanyaként sem szerepelhet. Másrészről a joghatósági 

kapcsolat megállapítása a gyakorlatban bizonytalanságokhoz vezetne, hiszen adódna a kérdés, 

hogy mely körülményeket kell vizsgálni: a cégcsoport irányításának központja vagy a 

tényleges tevékenység központja bírna-e nagyobb jelentőséggel. A legnagyobb problémát az 

jelentené, hogy sok esetben a cégcsoport fő érdekeltségi központja az Európai Unión kívüli 
                                                 
159 GALEN, Robert: The European Insolvency Regulation and Groups of Companies; INSOL Europe Annual 
Congress, Cork, Ireland, October 16-18, 2003; www.insol-europe.org/download/file/575 (lehívás dátuma: 2010. 
05. 20.) 6. o. 
160 VALLENDER, Heinz – DEYDA, Stephan: Brauchen wir einen Konzerninsolvenzgerichtsstand?; NZI 2009. 
évi 17. füzet 833. o. 
161 VORMSTEIN, Frank: Zuständigkeit bei Konzerninsolvenzen; Meidenbauer Verlag, 2005. 174. o. 
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harmadik államban lenne. És végül az egységes fizetésképtelenségi eljárás szempontjából 

nem annak van jelentősége, hogy a cégcsoport központja hol található, inkább annak, hogy a 

fizetési nehézséggel küzdő csoport központja hol helyezkedik el, hiszen előfordulhat az is, 

hogy a csoportnak csak az egyik ágazatát érintik a pénzügyi nehézségek. Ha pedig a 

fizetésképtelenséggel érintett csoport központját keresnénk, akkor az feltételezné az idejében 

való tudomásszerzést arról, hogy a csoportot alkotó társaságok közül melyik fizetésképtelen, 

vagy válik fizetésképtelenné a közeljövőben.162 

 

4.4.3. Következtetések a szabályozás lehetséges tartalmával összefüggésben 
 

A joghatósági szabály tartalmát illetően a fent ismertetett megoldások közül optimálisnak az 

tűnik, ha az anyavállalat fő érdekeltségeinek központjához igazítjuk az eljárás elrendelésére 

jogosult tagállami bíróságot. A Rendelet ugyancsak tartalmazhatná azt a megdönthető 

vélelmet, mely szerint az ellenkező bizonyításáig az anyavállalat létesítő okirat szerinti 

székhelyét kell a fő érdekeltségi központnak tekinteni. 

 Ezzel természetesen továbbra sem oldódna meg az a probléma, hogy mi a követendő 

eljárás akkor, ha az anyavállalat nem fizetésképtelen, illetve ha a csoport tagjai nem egy 

időben, hanem egymást követően válnak fizetésképtelenné. 

 A német szakirodalom álláspontja szerint amennyiben a szabályozás mellett és ellen 

szóló érveket mérlegeljük, megállapítható, hogy a lehetséges hátrányok meghaladják az 

előnyöket, és a cégcsoportok fizetésképtelenségére egységes joghatósági szabály bevezetése 

jelenleg nem ajánlatos.163 

 

4.5. Következtetések 
 

A Rendeletben alkalmazásával összefüggésben a legtöbb bonyodalom és vita abból adódik, 

amikor joghatósági szabályait a cégcsoportok összehangolt fizetésképtelenségének 

megteremtéséhez hívják segítségül. A szakirodalom több alkalommal megfogalmazta azt a 

véleményét, hogy a cégcsoportokkal szemben folytatott fizetésképtelenségi eljárást 

valamilyen módon szabályozni kellene a jogbiztonság és az eljárások hatékonyságának 

javítása érdekében. 

                                                 
162 VALLENDER, Heinz – DEYDA, Stephan: Brauchen wir einen Konzerninsolvenzgerichtsstand?; NZI 2009. 
évi 17. füzet 833. o. 
163 VALLENDER, Heinz – DEYDA, Stephan: Brauchen wir einen Konzerninsolvenzgerichtsstand?; NZI 2009. 
évi 17. füzet 834. o. 
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 A fent ismertetett megoldási javaslatok, illetve a velük szemben felsorakoztatott 

ellenérvek ismeretében véleményem szerint a megoldást nem jelentheti az „egy jogalany egy 

eljárás” elv mellőzésével, speciális joghatósági kapcsolóelv felállításával a cégcsoport 

tagjainak egy eljárás keretében történő kezelését megvalósító rendelkezések kialakítása. 

Amennyiben a társaságok közötti gazdasági függőségi viszony oly nagy mértékű, a jelenleg 

hatályos szabályok alapján is van lehetőség arra, hogy a leányvállalat tekintetében a Rendelet 

3. cikk (1) bekezdésének második mondatában foglalt vélelmet megdöntsék, és bizonyítsák, 

hogy a leányvállalat fő érdekeltségeinek központja az anyavállalatéhoz igazodik. 

 Álláspontom szerint a Rendelet szabályainak felülvizsgálata során az uniós 

jogalkotónak az alábbi megállapításokat kell figyelembe vennie a cégcsoportok 

fizetésképtelenségével összefüggésben. Az „egy jogalany egy eljárás” elvét fenntartva a 

joghatósági szabályok között legalább általánosan rögzíteni kellene, hogy mely körülmények 

fennállása esetén állapítható meg az, hogy a leányvállalat fő érdekeltségeinek központja az 

anyavállalat fő érdekeltségi központjának tagállamában található. Amennyiben e körülmények 

nem állnak fenn, vagy azok bizonyítása sikertelen, és a leányvállalattal szemben az 

anyavállalattól eltérő tagállamban rendelték el a főeljárást, meg kell teremteni a cégcsoportok 

tagjai ellen más-más tagállamban kezdeményezett főeljárások közötti koordináció jogszabályi 

kereteit annak érdekében, hogy a csoport, vagy annak fizetési nehézségekkel küzdő tagjainak 

összehangolt reorganizációja vagy likvidációja nehézségek nélkül megvalósítható legyen. 

 

5. A Rendelet hatálya alól kizárt gazdasági konstrukciók fizetésképtelensége 
 

5.1. A Rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglalt szabály 
 

A Rendelet 1. cikk (2) bekezdése kizárja a hatálya alól a biztosítók, a hitelintézetek, a 

befektetési vállalkozások és a kollektív befektetési formák fizetésképtelenségére vonatkozó 

eljárásokat. A kizárás okát a (9) preambulumbekezdés utolsó mondata rögzíti: az ilyen 

vállalkozásokra egyrészről speciális uniós rendelkezések vonatkoznak, másrészről a nemzeti 

felügyeleti hatóságok rendkívül széles körű felhatalmazással rendelkeznek a beavatkozásra.164 

 A szabályozási hézagot a hitelintézetek esetében a hitelintézetek reorganizációjáról és 

felszámolásáról szóló 2001/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv165, a biztosítók 

tekintetében jelenleg a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 

                                                 
164 NAGY Adrienn: A Tanács 1346/2000/EK rendelete a fizetésképtelenségi eljárásról; In: WOPERA Zsuzsa 
(szerk.): Az Európai Unió polgári eljárásjoga; CompLex Kiadó, Budapest 2007. 131. o. 
165 HL L 125, 2001. 5. 5. 15-23. o. 
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2001/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv166  tölti ki.167 Ez utóbbi irányelvet hatályon 

kívül helyezte a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és 

gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II.)168, 

melynek rendelkezéseit a tagállamok 2010. október 31. napjáig kötelesek átültetni nemzeti 

jogukba. Az Európai Parlament és a Tanács 2009/138/EK irányelve immáron egyetlen 

másodlagos uniós jogforrásban szabályozza a biztosítási tevékenység végzésének valamennyi 

szegmensét, az azonban kijelenthető, hogy a biztosítók reorganizációjára és felszámolására 

vonatkozó IV. Cím tartalma a korábbi irányelv rendelkezéseihez képest csak egy-két helyen 

módosult, és a helyesbítések révén a szabályok még inkább a Rendelethez kerültek 

közelítésre. 

Amíg tehát a Rendelet egy olyan másodlagos uniós jogforrás, melyet – Dánia 

kivételével – valamennyi tagállamban közvetlenül kell alkalmazni, addig az irányelvekben 

foglalt rendelkezéseket valamennyi tagállamnak át kellett ültetnie nemzeti jogába. 

 A szabályozási lefedettséget illetően azonban hiány is tapasztalható a befektetési 

vállalkozások és kollektív befektetési formák fizetésképtelenségét illetően, ezen a területen 

uniós jogforrás megalkotására mindezidáig nem került sor.169 

  

5.2. A biztosítók és hitelintézetek fizetésképtelensége 
 

A fent jelzett irányelvek a Rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglalt szabály logikus 

következményei. A Virgós-Schmit Jelentés 55. pontja rögzíti, hogy a biztosítók és 

hitelintézetek fizetésképtelenségének mellőzésével valamennyi tagállam egyetértett, a Tanács 

és a Bizottság ugyanis kifejtette abbéli szándékát, hogy e szervek fizetésképtelenségével 

összefüggésben is lépéseket tesz az egységes szabályok megalkotása érdekében. 

 E pénzügyi intézmények fizetésképtelenségi helyzetének speciális szabályozása azért 

indokolt, mert például egy bank fizetésképtelenségi helyzete több bank 

fizetésképtelenségéhez is vezethet láncreakció formájában, mely az egész pénzügyi rendszert 

veszélyeztetheti. Egy adekvát fizetésképtelenségi szabályozás kialakításával ez a láncreakció 

elkerülhető. Ez az alapvető indoka annak, hogy a pénzügyi intézmények fizetésképtelenségét 

                                                 
166 HL L 110, 2001. 4. 20. 28-39. o. 
167 PAULUS, Christoph G.: Banken und Insolvenz – eine internationale Betrachtung; Zeitschrift für Bankrecht 
und Bankwirtschaft (ZBB) 2002. évi 15. füzet 457. o.; PANNEN, Klaus: Krise und Insolvenz bei 
Kreditinstituten; Carl Heymanns Verlag, 2005. 213. o. 
168 HL L 335., 2009. 12. 17. 1-155. o. 
169 BRAUN, Eberhard – HEINRICH, Jens: Finanzdienstleister in der „grenzüberschreitenden” Insolvenz – 
Lücken im System? – Ein Beitrag zu der Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 des Rates vom 29. 5. 2000 über 
Insolvenzverfahren; NZI 2005. évi 11. füzet 578. o. 
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el kell határolni a szokásos gazdasági tevékenységet folytató jogalanyok 

fizetésképtelenségétől.170 

Jelen alfejezet célja nem a hitelintézetek és biztosítók fizetésképtelenségét szabályozó 

irányelvekben foglalt rendelkezések részletes ismertetése. A két irányelv azonos logika 

mentén kialakított rendszert követ, így alapvetően azt kell megvizsgálnunk, hogy az 

irányelvben foglaltak mennyiben térnek el a Rendelet szabályaitól. 

 

5.2.1. A szabályozás eltérő jogalapja 
 

A hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/24/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv preambuluma elfogadásának jogalapjaként az EK Szerződés 47. cikk (2) 

bekezdését (a Lisszaboni Szerződés után az Európai Unió működéséről szóló szerződés 53. 

cikke) jelöli meg. A szabályozás alapvető célkitűzése az Európai Unión belüli letelepedés 

szabadságának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának útjában álló akadályok elhárításával a 

gazdasági tevékenységek harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődésének elősegítése. 

 Az irányelvek előkészítése során mérlegelték, hogy a szabályok túlnyomó többsége 

nemzetközi magánjogi jellegű, mely alapvetően a polgári ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködés kereteibe illeszthető. Ha a szabályozás jogalapját az EK Szerződés 61. cikk c) 

pontja (a Lisszaboni Szerződés után az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikke) 

jelentette volna, akkor a tagállamok csak a végső fokon eljáró bíróságok kérelmére tudtak 

volna értelmező kérdésekkel fordulni az Európai Bírósághoz. Az EK Szerződés 47. cikk (2) 

bekezdésén (a Lisszaboni Szerződés után az Európai Unió működéséről szóló szerződés 53. 

cikke) alapuló jogforrások esetén azonban már az elsőfokon eljáró tagállami bíróságok is 

jogosultak kérdéseket intézni a Bírósághoz. Alapvetően ezt a szempontot mérlegelve 

döntöttek az irányelvek jogalapjának meghatározása során.171 

 

5.2.2. A szabályozás alapgondolata és a Rendelettől eltérő jellege 
 

A szabályozási alapkoncepció kialakítása során a Bizottság a „székhely szerinti tagállam 

ellenőrzése” elv mellett tette le a voksot. Ez azzal indokolható, hogy a pénzügyi intézmények 

működésének és szabályozási struktúrájának a jellemzője az, hogy a székhely szerinti 

                                                 
170 MOSS, Gabriel – WESSELS, Bob: EU Banking and Insurance Insolvency. An Annotated Guide and 
Comments on the Implementation of EC Directives 17/2001 and 24/2001 in EU Member States, Oxford 
University Press, 2006. 6-7. o. 
171 WESSELS, Bob: Bank sin Distress under Rules of European Insolvency Law; Journal of International 
Banking Law and Regulation 2006. 305. o. 
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tagállam felügyelete alatt működnek, és főszabály szerint e felügyelet mellett folytathatnak 

tevékenységet más tagállamokban is a letelepedés szabadsága és a szolgáltatások szabad 

áramlása következtében. Tevékenységük határokon átívelő folytatásához alapvetően nincs 

szükségük a fogadó tagállam engedélyére, mert a más tagállamban kifejtett tevékenységüket 

is a székhely szerinti tagállam felügyeleti szervei ellenőrzik. Ez a konstrukció természetesen 

csak akkor irányadó, ha a pénzügyi intézmény fióktelepen keresztül működik a fogadó 

tagállamban, és jogalanyiságának egyediségét mindvégig megőrzi. 

 A szabályozás sajátossága miatt az irányelvek csak egy fő fizetésképtelenségi eljárás 

elrendelését teszik lehetővé, a fióktelep szerinti tagállamban másodlagos eljárások nem 

kezdeményezhetők. 

 A biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/17/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv (2) preambulumbekezdése kifejezetten rögzíti, hogy azok a 

biztosítási irányelvek, amelyek a biztosítóintézetekre egyetlen engedélyt írnak elő uniós 

hatállyal, nem tartalmaznak összehangoló szabályokat a fizetésképtelenségi eljárások esetére. 

A Rendelet e fizetésképtelenségi eljárásokra nem alkalmazható, az egységes szabályoknak 

pedig illeszkedniük kell a biztosítási tevékenységet meghatározó struktúrába. 

 Az a körülmény, hogy a biztosítók és hitelintézetek a székhely szerinti tagállam 

pénzügyi felügyeleti szerveinek ellenőrzése alatt állnak, azt eredményezi, hogy a klasszikus 

nemzetközi magánjogi szabályozási elveknek csak másodlagos szerepük van e szervek 

fizetésképtelenségi szabályozása során.172 A pénzügyi intézmények fizetésképtelenségét nem 

azért zárta ki a jogalkotó a Rendelet hatálya alól, hogy ugyanazon szabályozási elvek mentén 

alkosson újabb uniós jogforrásokat.173 

 E megállapításokkal ellentétben azonban leszögezhető, hogy néhány szabályozási 

sajátosságtól eltekintve a rendelkezések túlnyomó többsége a Rendeletből került átemelésre, 

így a következő alpontok csak azokat a sajátosságokat ismertetik, melyek alapvetően eltérnek 

a Rendeletben foglaltaktól.174 

 

                                                 
172 GALANTI, Enrico: The New EC Law on Banking Crisis; International Insolvency Review 2002. évi 1. szám 
49. o. 
173 TORREMANS, Paul: Cross Border Insolvencies in EU, English and Belgian Law; Kluwer Law International, 
2002. 145. o. 
174 CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest 2008. 57. o. 
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5.2.3. Az irányelvek területi hatálya 
 

A Rendelet alapján kezdeményezett fizetésképtelenségi eljárások joghatása az Európai Unióra 

terjed ki - Dánia kivételével.175 Az irányelvek területi hatálya ennél tágabban került 

meghatározásra: egyrészről kiterjed Dániára is, másrészről nem csak az Európai Unió 

tagállamaira, hanem az Európai Gazdasági Térséget alkotó államokra is. 

 Az irányelvek továbbá tartalmaznak rendelkezéseket olyan esetekre is, amikor a 

pénzügyi szervezet székhelye az Európai Unión kívüli harmadik államban található, 

ugyanakkor valamely tagállamban fiókteleppel rendelkezik. E szabályok azonban csak akkor 

irányadók, ha az adósnak legalább két eltérő tagállamban van fióktelepe, és a rendelkezések 

természetesen csak az EU-n belül fellelhető fióktelepekre irányadók. A több tagállamban 

található fióktelepek ez esetben egyedi elbírálásban részesülnek, azaz valamennyi fióktelep 

vonatkozásában különálló fizetésképtelenségi eljárásokat kell kezdeményezni, az egységesség 

alapelve nem érvényesül.176 

 

5.2.4. A tárgyi hatály 
 

A Rendelet alkalmazásával összefüggésben a fizetésképtelenségi eljárás fogalmát az 1. cikk 

(1) bekezdése rögzíti azzal, hogy az egyes tagállamok vonatkozásában az A. melléklet 

részletesen felsorolja azokat az eljárásokat, melyekre az uniós norma alkalmazandó. 

 A Rendeletben rögzített fogalom nem egyezik meg az irányelvek tárgyi hatályával. Az 

irányelvek is tartalmaznak rendelkezéseket a biztosítók és hitelintézetek likvidációját 

eredményező felszámolásra, és a felszámolási eljárás fogalmát is meghatározzák. Ezt 

meghaladóan a reorganizációs intézkedések kifejezést használja, mely tartalmát ugyancsak 

rögzíti, és melyből egyértelműen kiderül, hogy az irányelvek tárgyi hatálya sokkal tágabb, 

mint a Rendeleté. 

 Sajnálatos módon ugyanakkor az irányelvekhez a jogalkotó nem csatolt olyan 

értelmező mellékleteket, melyek az egyes tagállamok viszonylatában tételesen felsorolják a 

reorganizációs intézkedéseket és felszámolási eljárásokat.177 

 

                                                 
175 VIRGÓS, Miguel – GARCIMARTÍN, Francisco: The European Insolvency Regulation: Law and Practice; 
Kluwer Law International, 2004. 22. o. 
176 WESSELS, Bob: Current Topics of International Insolvency Law; Kluwer International Law, 2004. 309. o. 
177 MOSS, Gabriel – WESSELS, Bob: EU Banking and Insurance Insolvency. An Annotated Guide and 
Comments on the Implementation of EC Directives 17/2001 and 24/2001 in EU Member States, Oxford 
University Press, 2006. 30-31. o. 
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5.2.5. A joghatósági szabályok 
 

Az irányelvekben rögzített joghatóságot nem a fő érdekeltségek központja alapozza meg, és a 

fióktelep szerinti tagállamban sem lehet másodlagos fizetésképtelenségi eljárást 

kezdeményezni. A joghatósági kapcsolóelv az adós székhelyéhez igazodik, tehát a 

fizetésképtelenségi eljárást kizárólag az a tagállam jogosult elrendelni, ahol a pénzügyi 

szervezet székhelye található. A székhely szerint kezdeményezett fizetésképtelenségi eljárás 

„az egy jogalany egy eljárás” elv mentén szerveződik. Székhelynek az adott szervezet 

nyilvántartásba vett helyét kell tekinteni, függetlenül attól, hogy az adott szerv ebben a 

tagállamban folytat-e tényleges tevékenységet. 

 A fizetésképtelenségi eljárásokhoz az univerzalitás elve is párosul, mely alapvetően 

azt jelenti, hogy a székhely szerinti tagállamban foganatosított intézkedések valamennyi 

tagállamban ugyanazt a joghatást fejtik ki. A fizetésképtelenségi eljárást valamennyi más 

tagállam köteles automatikusan elismerni. Főszabály szerint az eljárás felöleli az adós 

valamennyi vagyonát és kötelezettségét, és valamennyi hitelező ezen eljárásban jelentheti be 

igényét. A hitelezői igénybejelentés rendjét a lex concursus kapcsolóelv alapján megállapított 

tagállami nemzeti jog határozza meg. 

 Tekintettel arra, hogy másodlagos eljárás a fióktelep szerinti tagállamban nem 

kezdeményezhető, a Rendelet 27-38. cikkeiben rögzített, a másodlagos eljárásokra irányadó 

speciális szabályok az irányelvekben nem köszönnek vissza, és a párhuzamos eljárások 

közötti koordináció problémája sem merül fel. Az irányelvek nem tartalmazzák a közrendi 

záradékot sem, egyetlen elismerés megtagadási okot sem nevesítenek. 

 

5.2.6. Az alkalmazandó jog 
 

Az irányelvek az eljárásra alkalmazandó jogot a Rendelettel azonos módon jelölik ki: 

főszabály szerint az eljárásra a székhely szerinti tagállam nemzeti jogát kell alkalmazni. Az 

általános szabály deklarálásán túl az irányelvek is tartalmaznak olyan példálózó jellegű 

felsorolást, melyre különösen a lex concursus szerinti kapcsolóelv irányadó. Majd szinte 

ugyanolyan tartalommal jelölik ki az alkalmazandó jog alóli kivételeket, mint ahogyan azt a 

Rendeletben olvashatjuk, például a beszámításra, a harmadik személyek dologi jogaira, a 

tulajdonjog fenntartására, a munkaszerződésekre stb. 
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 Tekintettel arra, hogy ezek a szabályok megegyeznek a Rendeletben foglaltakkal, a 

Rendelettel összefüggésben kialakított értelmezések és bírói joggyakorlat analógia útján az 

irányelvek esetén is alkalmazhatók.178 

 

5.3. Következtetések 
 

A Rendelet és az 1. cikk (2) bekezdésében foglalt pénzügyi szolgáltatások 

fizetésképtelenségére vonatkozó irányelvek nem kezelhetők elkülönülten, konzisztens, 

egymással összefüggő jogterületet alkotnak. Ha jellemeznünk kellene a viszonyukat, akkor 

azt mondhatnánk, hogy a pénzügyi szolgáltatások fizetésképtelenségére irányadó irányelvek 

szabályai a Rendelethez képest speciálisak.179 

 A pénzügyi válság napvilágra hozta az Európai Unió hiányosságait a határokon 

átnyúló pénzügyi intézmények hatékony válságkezelése tekintetében. 2008 őszén a 

tagállamok megállapodtak abban, hogy megteszik a szükséges intézkedéseket a bankok 

feltőkésítése és a betétek biztosítása érdekében. Ezt a példa nélküli fellépést eseti alapon, 

európai szinten koordinálták. 

 A tagállamok nemzeti módszerei eltérőek voltak, de általánosságban a hatóságok vagy 

állami forrásokból segítették ki a bankokat, vagy a bankok eszközeit különítették el a saját 

területükön, és inkább nemzeti bankrendezési eszközöket alkalmaztak, mint a határokon 

átnyúló csoport szintjét. Ez felerősítette a bizalomvesztést, a versenytorzulást és a 

jogbizonytalanság kockázatát.180 

 A pénzügyi válság hatására széles körű egyetértés alakult ki abban, hogy az Európai 

Uniónak olyan bankrendezési szabályozást kell létrehoznia, amely biztosítja a nemzeti 

intézkedések koordinálását, és megfelelő eszköztárat biztosít a bankok fizetésképtelensége 

esetén a gyors beavatkozásra. Már történtek intézkedések a betétbiztosítás korszerűsítése, a 

tőkekövetelmények szigorítása és az Európai Unió felügyeleti infrastruktúrájának reformja 

érdekében, azonban ezeket a reformokat egyértelmű kerettel kell kiegészíteni, amely a 

jövőben lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy stabilizálják és ellenőrizzék a határokon 

átnyúló pénzügyi intézmények fizetésképtelenségének rendszerszintű hatását. Európának erős 

                                                 
178 WESSELS, Bob: Banks in Distress under Rules of European Insolvency Law; Journal of International 
Banking Law and Regulation 2006. 307. o. 
179 VIRGÓS, Miguel – GARCIMARTÍN, Francisco: The European Insolvency Regulation: Law and Practice; 
Kluwer Law International, 2004. 9. o. 
180 RIEWE, Anne Deike: Aktuelles Internationales und ausländisches Insolvenzrecht Februar/März 2010; Neue 
NZI 2010. évi 8. füzet 292. o. 



 82 

szabályozási keretre van szüksége, amely magában foglalja a megelőzést, a korai 

beavatkozást, a bankrendezést és a bankok fizetésképtelenségét. 

 Az Európai Unió Bizottsága úgy véli, hogy változásokra van szükség a határokon 

átnyúló működésű bankok fizetésképtelensége esetére a hatékony válságkezelés és a bankok 

felszámolása érdekében. A reformfolyamat előmozdítása érdekében a Bizottság 2009. október 

20. napján közleményt bocsátott ki a megfelelő szabályozási háttér kialakítása érdekében.181 

 A Bizottság rámutatott arra, hogy a jelenlegi szabály, nevezetesen a hitelintézetek 

reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/24/EK irányelv ezen a területen már tett 

bizonyos lépéseket, nevezetesen tiltja az elkülönült fizetésképtelenségi intézkedések 

alkalmazását a fióktelepekre a fogadó állam nemzeti joga alapján. Biztosítja az eljárások 

kölcsönös elismerését és koordinációját a székhely szerinti tagállam ellenőrzése mellett. Az 

irányelv az „egy jogalany egy eljárás” módszerét alkalmazza. Ennek során az anyabank és 

külföldi fióktelepének valamennyi eszközét és kötelezettségét a székhely szerinti tagállam 

nemzeti joga alapján úgy reorganizálják vagy számolják fel, mintha az egész egy jogi személy 

lenne – az irányelvben meghatározott néhány kivételtől eltekintve. 

 Az irányelv hátránya azonban az, hogy nem rendelkezik az egy bankcsoporton belüli 

különálló jogi személyek ellen kezdeményezett fizetésképtelenségi eljárások összevonásáról, 

és nem tesz kísérletet a nemzeti fizetésképtelenségi szabályok összehangolására sem. A 

jelenlegi szabályozás mellett a fizetésképtelenségi eljárásokat bonyolító hatóságok közötti 

együttműködés nem jogszabályi kötelezettség, hanem alapvetően önkéntességen alapul, így 

gyakran nehézkes, és nem tudja hatékonyan kezelni a pénzügyi konglomerátumokat, a 

nemzetközi holdingokat és az üzletágak mentén szerveződő pénzügyi csoportokat.182 

 A Bizottság a határokon átnyúló bankcsoportok fizetésképtelenségével 

összefüggésben széles körű konzultációt kezdeményezett. Álláspontja szerint a jövőbeli 

szabályozás kialakítása során alapvetően két szempontot kell figyelembe venni. Elsődlegesen 

szakítani kell az „egy jogalany egy eljárás” hagyományos megközelítéssel, és a bankcsoport 

fizetésképtelenségét – egyértelműen meghatározott körülmények között – egységesen kell 

kezelni. Másodlagosan a fizetésképtelen bankcsoportok integráltabb kezelése érdekében 

harmonizált uniós fizetésképtelenségi jogot, szabályozást kell kialakítani. E körben rámutat 

arra is, hogy egyre több tudományos és szakmai vélemény erősíti meg azt, hogy a különálló 
                                                 
181 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak, az Európai Bíróságnak és az Európai Központi Banknak a banki ágazatban a határokon átnyúló 
válságkezelés európai uniós keretéről; COM (2009) 561 végleges [2009. 10. 20.] 
182 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak, az Európai Bíróságnak és az Európai Központi Banknak a banki ágazatban a határokon átnyúló 
válságkezelés európai uniós keretéről; COM (2009) 561 végleges [2009. 10. 20.] 17. o. 
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jogalanyokra vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás nem tudja megfelelően kezelni az összetett 

társasági struktúrákat, és hogy szükség van a fizetésképtelenségi jog uniós egységesítésére. 

Harmonizáció nélkül továbbra is nagyon nehéz lesz a határokon átívelő bankcsoportok 

átszervezése. 

 A Bizottság az általa felvetett kérdésekre 2010. január 20. napjáig várta az 

észrevételeket és részletes megjegyzéseket. 2010. március 19. napján Brüsszelben nyilvános 

meghallgatást tartottak a konzultáció eredményeinek bemutatása és a további lépések 

meghatározása céljából. Álláspontom szerint a Bizottság újító javaslataival szemben a 

reakciók visszalépésként értékelhetők. A résztvevők ugyanis arra a következtetésre jutottak, 

hogy a bankcsoportok fizetésképtelenségének egységes eljárás keretében történő kezelése 

politikai és technikai szempontból is aggályos, és kedvezőtlen hatással lehet a hitelezők és a 

részvényesek jogaira. Így álláspontjuk szerint a jelenlegi elv, azaz az „egy jogalany egy 

eljárás” konstrukciónál kell maradni, és az eljárások közötti együttműködés és koordináció 

jogi keretét kell kiépíteni, megteremteni. Ezek után természetesen az egységes 

fizetésképtelenségi jog megalkotása szóba sem jöhetett.183 A reformjavaslat nyomán azonban 

a munka tovább folytatódik, jelenleg a Bizottság egy szakértői csoport felállításán 

munkálkodik.184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
183 Conference Building a Crisis Management Framework for the Internal Market, 19 March 2010, Brussels – 
Summary of the Panel Discussions; http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/index_en.htm 
(lekérdezés dátuma: 2010. 04. 24.) 
184 Insolvency Law Group of Experts (ILEG). A szakértői csoport tagjait 2010. április 30. napjáig választják ki, 
és az első ülésre a tervek szerint 2010. június első felében kerül sor. 
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III. Fejezet 

A hitelező fogalma és helyzetüket meghatározó eljárásjogi és alkalmazandó 
jogi rendelkezések 

 

1. A hitelező fogalma 
 

1.1. A hitelező fogalma a Rendelet alapján 
 

A hitelező definíciójával a Rendelet egyáltalán nem foglalkozik, még oly módon sem, mint az 

előző fejezetben elemzett adós személyével. A fogalom meghatározása annak ellenére 

hiányzik, hogy az uniós norma számos helyen említést tesz a hitelezőkről, és alapvetően arra 

törekszik, hogy a fizetésképtelenségi eljárás határokon átnyúló jellegéből, illetve az adóssal 

szemben párhuzamosan folytatható eljárásokból fakadó hátrányokat kiküszöbölje. 

 A Rendelet 4. cikk (2) bekezdésének h) pontja értelmében a követelések 

bejelentésének, igazolásának és elfogadásának szabályait az eljárás megindításának helye 

szerinti tagállam nemzeti joga határozza meg, tehát ahhoz, hogy megállapítsuk, ki lehet 

hitelező a határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárásokban, ismételten a tagállamok nemzeti 

megoldásainak vizsgálata szükséges. 

 

1.2. A hitelező egyes tagállamok nemzeti jogában 
 

A tagállamok nemzeti szabályozása egyöntetű abból a szempontból, hogy a 

fizetésképtelenségi eljárásban hitelező az a személy, akinek az adóssal szemben követelése áll 

fenn. Az eltérések az igénybejelentésre irányadó rendelkezéseknél érhetők tetten. Egyes 

tagállamokban, mint például az Egyesült Királyságban vagy Lengyelországban az eljárást 

elrendelő határozat jelöli ki az igénybejelentési határidőt, míg más országokban, mint például 

Olaszországban vagy Magyarországon törvény írja azt elő. Az igénybejelentési határidő 

kezdő időpontja is eltérő: a lengyel jog a magyar szabályozással egyezően a határozat 

cégközlönyben történő közzétételét jelöli ki kezdő időpontként, míg Olaszországban a 

vagyonfelosztási terv tárgyában tartott meghallgatástól számítandó. 

 

1.2.1. Egyesült Királyság 
 

A hitelezői követelések bejelentésére törvényben rögzített előírás nem létezik, a határidőt a 

bíróság jelöli ki az eljárást elrendelő határozatban. A bejelentés foganatosításával egyidejűleg 
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nyilvántartásba vételi díjat is kell fizetni. A határidő elmulasztásának jogkövetkezménye az, 

hogy a hitelező nem részesül a felosztásra kerülő vagyonból. 

 A bejelentett hitelezői követelések tárgyában a felszámoló dönt. Az igénybejelentés 

vizsgálata nem formális, a felszámoló köteles alaposan megvizsgálni a követelés jogalapját és 

összegszerűségét, e körben az igényt alátámasztó bírósági határozat is megkövetelhető a 

hitelezőktől. 

 Amennyiben a felszámoló a vizsgálat eredményeképpen visszautasítja a követelés 

nyilvántartásba vételét, a hitelező bírósághoz fordulhat. A hitelezők jogosultak más hitelezők 

követelését is vitatni, ez esetben is bíróság dönt a jogvitában.185 

 

1.2.2. Lengyelország 
 

Lengyelországban meghatározott követeléseket hivatalból vesznek nyilvántartásba, mint 

például a biztosítékkal rendelkező hitelezői igényeket, vagy a munkabér követeléseket. 

Minden más hitelezőnek be kell jelentenie követelését. 

 A hitelezői igények bejelentésének határidejét a bíróság jelöli ki az eljárást elrendelő 

határozatban, mely időtartam egytől három hónapig terjedhet. A határidő kezdete a bírósági 

határozat lengyel cégközlönyben történő közzététele. A követeléseket a felszámolónál kell 

bejelenteni. 

 A határidőn túl bejelentett követeléseket is nyilvántartásba veszik, de a kielégítési 

sorrendben a határidőben bejelentett követelések után fog helyet kapni. A késedelmes 

igénybejelentés további költségfizetési kötelezettséget von maga után. 

 A hitelezői igénybejelentések tárgyában alapvetően a felszámoló dönt, ő állítja fel a 

hitelezők listáját. A hitelezői listát jóváhagyás céljából a csődbírónak kell benyújtani.186 

  

                                                 
185 FLETCHER, Ian F.: Insolvency in Private International Law; Oxford University Press 2005. 194. o. 
186 REISCH, Ulla: Polnisches Insolvenzrecht; ZIK 2005. évi 1. szám 24. o. 
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1.2.3. Olaszország 
 

Az olasz nemzeti jogban a felszámoló köteles a hitelezőket értesíteni a fizetésképtelenségi 

eljárás elrendeléséről. A tájékoztatásban ki kell térnie arra, hogy a hitelező a követelését 

legkésőbb a vagyonfelosztási terv tárgyában tartott bírósági meghallgatás időpontját 30 

nappal megelőzően jelentheti be. A határidőn túl bejelentett hitelezői igényeket csak kivételes 

esetekben fogadják el. 

 A hitelezői követeléseket írásban, olasz nyelven kell bejelenteni. A bejelentésben fel 

kell tüntetni a hitelező nevét, elérhetőségét, a követelés összegét, azt, hogy a hitelező 

biztosítékkal rendelkezik-e, és csatolni kell a követelést alátámasztó dokumentumokat is. A 

követelés bejelentését követően nyeri el az adott személy a hitelezői státuszt. 

 A követelések bejelentése után a felszámoló értékesíti az adós vagyonát, összeállítja a 

hitelezők névsorát, és felállítja a vagyonfelosztási tervet. A vagyonfelosztási tervet 

jóváhagyás céljából be kell terjeszteni a csődbíróságra. 

 A vagyonfelosztási terv jóváhagyása tárgyában a bíróság meghallgatást tart, mely 

meghallgatás célja a terv véglegesítése. Amennyiben a hitelező nem ért egyet a bíróság 

döntésével, fellebbezést terjeszthet elő.187 

 

1.3. Hitelező a magyar jogban 
 

A hitelező fogalmát a Cstv. 3. § (1) bekezdés c) pontja határozza meg, a definíció vizsgálata 

külön indokolt a csődeljárásban és a felszámolási eljárásban. Az mindenesetre közös szabály, 

hogy a magyar fizetésképtelenségi eljárásokban is szükség van a hitelezői igény bejelentésére 

meghatározott időtartamon belül, valamint annak nyilvántartásba vételére. A törvényben 

rögzített határidő elmulasztását is szankcionálja a jogalkotó. 

 

1.3.1. Hitelező a csődeljárásban 
 

A csődeljárásban hitelező az, akinek: 

- az adóssal szemben jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági határozaton 

(végrehajtható okiraton) alapuló, vagy 

- az adós által nem vitatott vagy elismert, lejárt pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni 

követelése van, vagy 

                                                 
187 CHERUBINI, Giorgio: Regolamento Ue sulle procedure di insolvenza: prime esperienze applicative italiane; 
Dir. E practica fallim. 2007. évi 5. szám 27. o. 
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- a csődeljárás iránti kérelem előterjesztésének időpontjában még le nem járt, de 

elismert pénz-, vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése áll fenn. 

A vitatott hitelezői követeléseket a Cstv. 3. § (1) bekezdés c) pontja nem említi, de a 12. § (2) 

bekezdés b) pontjának bb) alpontjából az következik, hogy a vitatott igénnyel rendelkező 

hitelező is hitelező a csődeljárásban, azzal a különbséggel, hogy szavazati jogot nem 

gyakorolhat. 

 A 3. § (1) bekezdés c) pontjában rögzített hitelezői fogalomtól eltér az a kör, aki a 

csődeljárásban az egyezségkötési folyamatban részt vesz, ugyanis ehhez a törvény feltételként 

írja elő a hitelezői követelés határidőn belül történő bejelentését és a regisztrációs díj 

megfizetését.188 

 A hitelezői igények bejelentésének határideje a fizetési haladékot tartalmazó bírósági 

végzés közzétételének napjától számított 30 nap, az eljárás folyamán esedékessé váló 

követelések tekintetében 3 munkanap.189 A törvény szövege alapján az igényeket az adósnak 

és a kijelölt vagyonfelügyelőnek is be kell jelenteni, de a gyakorlat nem követeli meg, hogy a 

szabályszerű bejelentéshez mindkét személynél előterjessze a hitelező követelését. Miután a 

vagyonfelügyelő feladata a hitelezői igények elbírálása, célszerűbb nála bejelenteni a hitelezői 

követelést. 

 Az igénybejelentési határidő elmulasztásához a jogalkotó nem fűzte a jogvesztés 

szankcióját, így álláspontom szerint annak elmulasztása igazolási kérelemmel kimenthető. 

Aki a határidőt elmulasztja, és megalapozott igazolási kérelmet sem terjeszt elő, a 

csődeljárásban szavazati jogot nem gyakorolhat.190 

 Azokat a hitelezői követeléseket, amelyekre a fizetési haladék nem terjed ki, a 

csődeljárásban hitelezői igényként nem kell bejelenteni, azok megfizetése érdekében kell az 

adóssal szemben fellépni. 

 

1.3.2. Hitelező a felszámolási eljárásban 
 

A felszámolási eljárásban a felszámolás kezdő időpontjáig hitelező 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. 

                                                 
188 JUHÁSZ László: A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve; Novotni Kiadó, Miskolc 2010. 75. o. 
189 CSŐKE Andrea (szerk.): A csődtörvény magyarázata; CompLex Kiadó, Budapest 2009. 223. o. 
190 JUHÁSZ László: A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve; Novotni Kiadó, Miskolc 2010. 167-168. o. 
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 A felszámolás kezdő időpontja után hitelező mindenki, akinek az adóssal szemben 

pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van (ideértve a bankgaranciából, biztosító 

garanciából vagy biztosító által kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó 

kötelezvényből származó, függő követeléseket is, amelyeknek beállta és esedékessége még 

bizonytalan), amennyiben a követeléseket a felszámoló nyilvántartásba vette. A hitelezői 

igénybejelentés kötelezettsége nem terjed ki a Cstv. 57. § (1) bekezdés a) és c) pontjaiban 

nevesített igények jogosultjaira, nekik regisztrációs díjat sem kell fizetniük.191 

 A hitelezők a követeléseiket a felszámolást elrendelő végzés közzétételétől számított 

40 napon belül jelenthetik be a felszámolónál. A 40 napon túl, de 180 napon belül bejelentett 

követeléseket is nyilvántartásba veszi a felszámoló azzal, hogy e követelések kielégítésére 

csak akkor kerülhet sor, ha a határidőben bejelentett követelések megfizetését követően marad 

a csődvagyonból. A 180 napos határidő jogvesztő, az ezt követően bejelentett hitelezői 

igények nyilvántartásba vételére nem kerülhet sor. A hitelezői minőség elnyeréséhez 

szükséges továbbá a regisztrációs díj megfizetése is. 

 

1.4. Következtetések 
 

A tagállamok nemzeti megoldásaiban közös, hogy a hitelezői státusz elnyeréséhez szükség 

van a követelés bejelentésére. A hitelezői igénybejelentések határidejét általában az eljárást 

elrendelő határozat tartalmazza, magát a határidő terjedelmét azonban a nemzeti jogok 

eltérően rendezik. 

 A hitelezői igények bejelentésének és nyilvántartásba vételének eltérő szabályozása a 

határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárásokban a más tagállamban honos hitelezőknek 

hátrányos, a rendszer alapvetően a helyi hitelezőknek kedvez. Ez pedig közvetett módon 

hátrányosan befolyásolja az Európai Unióban a gazdaságot élénkítő hitelezési kedvet. 

 A jogbiztonság megteremtése és a hitelezők egyenlő bánásmódban való részesítése 

érdekében arra lenne szükség, hogy egységes szabályok rendezzék a hitelezői igények 

bejelentésének és elfogadásának menetét, különösen a bejelentés határidejét, a határidő 

elmulasztásának jogkövetkezményét, és a hitelezők tájékoztatására vonatkozó eljárást. 

 

                                                 
191 TÖRÖK Judit: Fizetésképtelenségi eljárások; In: VARGA István (szerk.): A polgári nemperes eljárások joga; 
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2010. 556-557. o. 
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2. A hitelezők tájékoztatása és követeléseik bejelentése 
 

A határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárásban érintett hitelezőket a Rendelet által követett 

szabályozási logika alapján három csoportba sorolhatjuk: 

- azon hitelezők, akik az eljárás elrendelésének tagállamában honosak, 

- azon hitelezők, akik az Európai Unión kívüli harmadik államban rendelkeznek 

lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel vagy székhellyel, 

- illetve azon hitelezők, akik az eljárás elrendelése szerinti tagállamtól eltérő más 

tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel vagy székhellyel. 

Az első két csoportba sorolt hitelezők tájékoztatására és követelésük bejelentésének rendjére 

az eljárás megindításának helye szerinti tagállam nemzeti jogát kell alkalmazni.192 A más 

tagállamban honos hitelezők tájékoztatására és hitelezői igényeik bejelentésére a Rendelet IV. 

Fejezete sui generis szabályokat állít fel, mely rendelkezések célja a valamennyi hitelező 

egyenlő bánásmódban való részesítése. 

 A Rendelet szerkezeti felépítéséből is az következik, hogy a IV. Fejezetben rögzített 

szabályokat mind a főeljárásban, mind pedig a területi fizetésképtelenségi eljárásokban 

alkalmazni kell.193 

 

2.1. A hitelezői követelések bejelentésének joga 
 

2.1.1. A Rendelet 39. cikkének értelmezése 
 

A Rendelet 39. cikke sui generis szabályként biztosítja a más tagállamban honos hitelezőknek 

a követeléseik bejelentési jogát. Bármely hitelezőnek – beleértve a tagállamok adóhatóságait 

és társadalombiztosítási hatóságait is -, akinek szokásos tartózkodási helye, lakóhelye vagy 

székhelye az eljárás elrendelésének tagállamától eltérő más tagállamban található, jogában áll 

írásban bejelenteni hitelezői igényét a fizetésképtelenségi eljárásban. E szabály a más 

tagállamban honos hitelezők számára biztosítja az igénybejelentési lehetőséget mind a 

főeljárásban, mind a területi eljárásban.194 

Bár a Rendelet szövege az írásban történő hitelezői igénybejelentést írja elő, ez nem 

akadálya annak, hogy az eljárásra alkalmazandó tagállami jog a követelések bejelentésének 

                                                 
192 Virgós-Schmit Jelentés 269. pont 
193 NAGY Csongor István: Az Európai Unió nemzetközi magánjoga; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest 2006. 330. o. 
194 Virgós-Schmit Jelentés 265. pont 
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más formáját is megengedje.195 Anglia és Wales nemzeti fizetésképtelenségi szabályozása 

alapján például 2010. április 6. napjától lehetőség van arra, hogy a felszámoló és a hitelezők, 

illetve az eljárás egyéb résztvevői között elektronikus kommunikációra kerüljön sor.196 

A Rendelet 39. cikkében az adóhatóság és a társadalombiztosítási intézmények külön 

nevesítésére azért volt szükség, mert például az Egyesült Királyságban e Rendelet 

megalkotásáig a közrendi klauzulára hivatkozva visszautasították az olyan eljárások 

lefolytatását, amelyek tárgya kizárólag külföldi adó- vagy más járulék behajtása volt. A 39. 

cikkben foglalt szabályok miatt azonban már nem lehet hivatkozni a Rendelet 26. cikkében 

rögzített közrendre. Így a külföldi államkincstári hitelezők bejelenthetik igényeiket az angol 

fizetésképtelenségi eljárásban, bár a 4. cikk (2) bekezdés h) pontja értelmében az már az angol 

nemzeti szabályoktól függ, hogy az adott hitelezői igényt elfogadják-e, illetve hogy a 

kielégítési sorrendben hol helyezkedik el. A 39. cikket ugyanis nem lehet úgy értelmezni, 

hogy az egyben az igény elfogadásának kötelezettségét is keletkeztetné.197 

A szabály helyes értelmezése ugyanakkor az, hogy a külföldi hitelező 

igénybejelentését nem lehet visszautasítani azon az alapon, hogy más tagállamban honos 

hitelezőtől származik.198 Az angol jogirodalom ezzel összefüggésben kiemeli, hogy egy ilyen 

lépés ellentétes lenne a Rendelet célkitűzéseivel, és egyidejűleg a diszkrimináció tilalmába 

ütközne. A megoldást alapvetően abban látják, hogy a kielégítési sorrend felállításán keresztül 

kell reagálni a problémára oly módon, hogy a belföldi köztartozások privilegizált követelések 

maradnak, míg más tagállamok adóhatóságainak és egyéb hatóságainak követelését nem 

privilegizált követelésként sorolják be. Elismerik, hogy ez a megoldás sem mentes a 

diszkriminációtól, de a Rendelet 4. cikk (2) bekezdés i) pontja alapján a hitelezői követelések 

besorolásának rendjét az eljárást elrendelő tagállam nemzeti joga határozza meg, és e 

tekintetben a Rendelet sem tartalmaz megszorításokat.199 

A Rendelet 32. cikk (1) bekezdésével összhangban a más tagállamban honos hitelező 

az igényét bejelentheti a fő fizetésképtelenségi eljárásban és bármely másodlagos eljárásban 

is. A Rendelet 4. cikk (2) bekezdésének h) pontja alapján az eljárást megindító tagállam 

nemzeti joga határozza meg a következő kérdéseket: 

- a hitelezők igénybejelentésére vonatkozó határidőket; 

                                                 
195 Virgós-Schmit Jelentés 270. pont 
196 RIEWE, Anne Deike: Aktuelles Internationales und ausländisches Insolvenzrecht Februar/März 2010; NZI 
2010. évi 8. füzet 292. o. 
197 BURBIDGE, Peter: Cross border insolvency within the European Union: Dawn of a new era; European Law 
Review, 2002. évi 5. szám 607. o. 
198 Virgós-Schmit Jelentés 266. pont 
199 FLETCHER, Ian F.: Insolvency in Private International Law; Oxford University Press 2005. 437. o. 
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- a késedelmes bejelentés következményeit; 

- az igénybejelentés igazolásának és nyilvántartásba vételének rendjét; 

- a hitelezői igénybejelentés költségvonzatát; 

- a hitelezők igénybejelentésének alaki követelményeit stb. 

Ebből két dolog is következik. Egyrészt az előrelátó hitelező számításba veszi az egyes 

igénybejelentések költségvonzatait, és ennek megfelelően dönt arról, hogy a 32. cikk alapján 

mely fizetésképtelenségi eljárásokban jelenti be igényét. Ennek során mérlegelnie kell azt is, 

hogy az adott eljárásokban igénye milyen besorolást fog kapni, illetve hogy az adott eljárás 

keretében mekkora nagyságú vagyon kerül felosztásra. 

 

2.1.2. A Rendelet 39. cikkében foglaltak érvényesülése a magyar jogban 
 

A magyar Cstv.-ben foglalt szabályok alapján kijelenthetjük, hogy a Rendelet 39. cikkében 

foglalt rendelkezések egyértelműen érvényesülnek. A magyar jogszabály ugyanis a „hitelező” 

fogalmat használja, és e körben nem tesz különbséget a hitelező honosságát illetően. Sőt a 

hitelezői rangsor felállítása során a hitelező személyét, minőségét sem veszi figyelembe, 

egyértelműen a követelés jellege, jogcíme a meghatározó. Ebből következik, hogy ha a 

hitelező követelése adó- vagy más járulékkövetelés, akkor a más tagállam adóhatóságainak 

igénye is preferált követelésnek minősül, és a magyar adóhatóság követelésével esik egy 

tekintet alá.200 

 

2.2. Tájékoztatási kötelezettség a hitelezők irányában 
 

2.2.1. A tájékoztatási kötelezettség 
 

Tekintettel arra, hogy az egységes európai uniós fizetésképtelenségi nyilvántartás nem került 

felállításra, az adott fizetésképtelenségi eljárás elrendelésére joghatósággal rendelkező 

bíróságnak, vagy az adott eljárásban kijelölt felszámolónak kell haladéktalanul értesítenie az 

ismert más tagállamban honos hitelezőket. E rendelkezés célja az, hogy a belföldi és a 

külföldi hitelezők azonos helyzetbe kerülhessenek a fizetésképtelenségi eljárás során. 

 A tájékoztatási kötelezettség a Rendelet 40. cikk (1) bekezdéséből következik, és a 

közösségi jogalkotó a bíróság vagy a kijelölt felszámoló feladataként írja elő a más 

tagállamban honos hitelezők tekintetében. Az eljárás szerinti tagállamban, illetve az Európai 

                                                 
200 CSŐKE, Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest 2008. 229. o. 
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Unión kívül honos hitelezők tájékoztatására az eljárás szerinti tagállam nemzeti joga 

irányadó.201 

A problémát alapvetően az jelentheti, ha a tagállami nemzeti jog a tájékoztatás 

kötelezettségét az adósra, illetve annak vezető tisztségviselőjére rója. Kérdésként merülhet fel 

ugyanis, hogy ez esetben kitől kérhető számon a tájékoztatás elmulasztása. Álláspontom 

szerint egyértelműen a felszámolón vagy a bíróságon, hiszen a Rendelet 39. cikk (1) 

bekezdésében foglalt szabály nem kollíziós normát, hanem sui generis kötelezettséget ír elő, 

mely kötelezettség megsértése esetén a közösségi jogi normában foglalt kötelezettségszegésre 

lehet közvetlenül hivatkozni. 

A tájékoztatási kötelezettséggel összefüggésben felmerülhet az a kérdés, hogy ha 

ugyanazon adóssal szemben főeljárást és másodlagos eljárást is elrendeltek, akkor a 

másodlagos eljárás felszámolójának milyen más tagállamban honos hitelezőket kell 

értesítenie a másodlagos eljárás elrendeléséről. Minden hitelezőt, vagy csak azokat, akiknek 

követelése a telephely működésével összefüggésben keletkezett, így előtte is ismeretes? Vagy 

a másodlagos eljárás felszámolójának meg kell érdeklődnie a főeljárás felszámolójától 

valamennyi más tagállamban honos ismert hitelező nevét és elérhetőségét a tájékoztatási 

kötelezettsége teljesítése érdekében? 

Álláspontom szerint a Rendelet 40. cikk (1) bekezdésében írt szabállyal 

összefüggésben a hangsúly az „ismert hitelezők” megjelölésen van. Így a főfelszámoló és a 

másodlagos eljárás felszámolója is csak azokat a más tagállamban honos hitelezőket köteles 

tájékoztatni az eljárás elrendeléséről, akik előtte ismeretesek. A hitelezői névsor pedig 

általában az adós könyveiből derül ki, így a felszámolóknak csak azon hitelezőket kell külön 

értesíteniük, akikről tudomásuk van. A 40. cikkben foglalt kötelezettség nem értelmezhető 

kiterjesztően, azaz abból nem következik az, hogy a felszámolónak „nyomoznia” kell a 

hitelezők fellelhetősége felől.202 

 

2.2.2. A tájékoztatás tartalma 
 

A Rendelet 40. cikk (2) bekezdése rögzíti a más tagállamban honos hitelezőknek szóló 

tájékoztatással, értesítéssel szemben támasztott követelményeket, melyek az alábbiak szerint 

összegezhetők: 

- minden külföldi hitelezőnek egyedi értesítést kell küldeni; 
                                                 
201 Virgós-Schmit Jelentés 271. pont 
202 Hasonló álláspontot képvisel CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; HVG-
ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest 2008. 232. o. 
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- az értesítés tartalmazza az igénybejelentésre vonatkozó határidőket; 

- a határidők tekintetében megállapított jogkövetkezményeket; 

- a benyújtott igény elfogadására jogosult személy vagy testület megjelölését; 

- illetve tartalmaznia kell, hogy az elsőbbségi követeléssel rendelkező, vagy dologi 

joggal biztosított hitelezőknek be kell-e jelenteniük követeléseiket a 

fizetésképtelenségi eljárásban. 

A Rendelet által itt rögzített tartalmi elemek az egyéni értesítő minimális kötelező tartalmi 

elemei. Ezen felül a nemzeti jog előírhat további információkat is a más tagállamban honos 

hitelezők megfelelő tájékoztatása érdekében.203 

 A német nemzeti jog alapján például a más tagállamban honos hitelezőket tájékoztatni 

kell arról, hogy hitelezői követeléseiket mely határidőn belül jelenthetik be a felszámolónál. 

Az értesítésben utalni kell arra is, hogy a határidő lejárta nem eredményez jogvesztést. 

Amennyiben a határidőn túl bejelentett hitelezői követelést a felszámoló vagy a hitelezők 

valamelyike vitatja, a csődbíróság feladata annak vizsgálata. Önmagában azonban azon okból 

nem vitatható a követelés, hogy elkésett.204 

 A Rendelet 42. cikk (1) bekezdése értelmében a más tagállamban honos hitelezőknek 

szóló felhívást az eljárás megindításának helye szerinti tagállam hivatalos nyelvén vagy egyik 

hivatalos nyelvén kell megszövegezni. Ennek során egy olyan formanyomtatványt kell 

alkalmazni, amelyben a „Felhívás követelés bejelentésére. Határidők betartandók” fejléc 

olvasható az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén. 

 

2.2.3. A tájékoztatási kötelezettség a magyar jogban 
 

A magyar nemzeti szabályozással összefüggésben mindenekelőtt azt kell megvizsgálni, hogy 

a Rendelet 40. cikkében rögzített tájékoztatási kötelezettség az eljárás mely résztvevőjét 

terheli. Az uniós jogforrás a „bíróság vagy az általa kijelölt felszámoló” szófordulatot 

használja, melyből az a következtetés vonható le, hogy a tájékoztatási kötelezettség konkrét 

alanyát az eljárásra alkalmazandó nemzeti jog jelöli ki. 

 A csődeljárásban a Cstv. 12. § (1) bekezdése alapján az adós kötelezettsége az ismert 

hitelezők közvetlen értesítése az eljárást elrendelő végzés közzétételétől számított 5 

munkanapon belül. Az ismeretlen hitelezőket oly módon kell tájékoztatni az eljárás 

elrendeléséről, hogy országos napilapban, és az adós – ha ilyennel rendelkezik – honlapján is 
                                                 
203 Virgós–Schmit Jelentés 272. pont 
204 HAß, Detlef – HUBER, Peter – GRUBER, Urs – HEIDERHOFF, Bettina: EU-Insolvenzverordnung, Beck 
Verlag, München 2005. 266. o. 
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közzé kell tenni a hitelezőknek szóló értesítést. A vagyonfelügyelő tájékoztatási 

kötelezettsége csak a már bejelentett hitelezői igények nyilvántartásba vételére és 

besorolására terjed ki. 

 Rosszabb a helyzet a magyar felszámolási eljárásban, ugyanis a Rendelet 40. cikkében 

rögzített tájékoztatási kötelezettség telepítése a magyar Cstv.-ben nem lelhető fel. A 31. § (1) 

bekezdés e) és f) pontja az adós vezető tisztségviselőjére egy korlátozott jellegű tájékoztatási 

kötelezettséget ró, amikor kijelenti, hogy a felszámolás elrendeléséről haladéktalanul 

értesíteni kell: 

- a munkavállalókat, szövetkezeti tagokat, szakszervezeteket, üzemi tanácsot, illetve 

- az adóst terhelő tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék stb. jogosultját. 

A Rendelet és a Cstv. szabályait összevetve álláspontom szerint a 40. cikkben foglalt 

tájékoztatási kötelezettség a felszámolót terheli. További problémát jelent, hogy a felszámoló 

a törvény rendelkezései alapján az eljárás kezdő időpontját követő legkorábban 30 nappal 

kapja meg az adós záróleltárát és egyéb fontos gazdasági dokumentumait akkor, ha az adós 

vezető tisztségviselője betartja a Cstv.-ben előírt határidőket. E dokumentumokból 

tájékozódhat a felszámoló a más tagállamban honos hitelezők létezéséről, ugyanakkor a 

hitelezői követelések bejelentésére 40 nap áll rendelkezésre. Ha a felszámoló éjjel-nappal 

csak ezzel az üggyel foglalkozik, a más tagállamban honos hitelezők akkor is kicsúsznak az 

igénybejelentési határidőből. 

Csőke Andrea e probléma megoldását abban látja, hogy a felszámoló a más 

tagállamban honos hitelezőnek szóló értesítésben arról tájékoztassa a hitelezőt, hogy igénye 

bejelentésére az értesítés kézhezvételétől számított 40 nap áll rendelkezésére, és igazolási 

kérelmet sem kell előterjesztenie.205 Ez az értelmezés azonban ellentétes a Cstv. 

rendelkezéseivel. A 28. § (2) bekezdés f) pontja az igénybejelentési határidőt 40 napban 

állapítja meg, és e határidő tekintetében nem tesz különbséget a hitelezők között, és az 

igazolási kérelem előterjesztését sem teszi lehetővé.206 

 A más tagállamban honos hitelezőknek szóló egyedi értesítések tartalmát a 38/2009. 

(VIII. 31.) IRM rendelet tartalmazza. A korábban hatályos 17/2006. (IV. 7.) IM rendelet 

szabályaival ellentétben a jelenleg hatályos rendelet már a csődeljárás tekintetében is 

                                                 
205 CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest 2008. 231. o. 
206 A 38/2009. (VIII. 31.) IRM rendelet, mely a 40. cikkben foglalt értesítés tartalmi elemeit rögzíti, a 
felszámolási eljárással összefüggésben az igénybejelentési határidő kezdő időpontjaként a felszámolást elrendelő 
végzés Cégközlönyben történő közzétételét jelöli meg a más tagállamban honos hitelezők tekintetében is. 
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tartalmazza a hitelezőknek szóló felhívást, illetve az értesítést nem csak magyar nyelven, de 

angol, francia és német fordításban is tartalmazza. 

 

2.2.4. Következtetések 
 

A Rendelet 40. cikkében foglalt rendelkezés tartalmának elemzése és a magyar Cstv. 

szabályainak összevetése után alapvetően kijelenthető, hogy az uniós normában foglaltak 

következetes érvényesítéséhez a Cstv. rendelkezéseit módosítani kellene. 

 A magyar jogszabályban mindenekelőtt azt kellene rögzíteni, hogy a Rendelet által 

szabott keretek között kit terhel a más tagállamban honos hitelezők tájékoztatásának 

kötelezettsége. A magyar csődjogi szabályozás sajátosságaihoz igazodóan álláspontom szerint 

e kötelezettséget mindenképpen a vagyonfelügyelőre és a felszámolóra kellene telepíteni. 

 A csődeljárással összefüggésben a Cstv. 12. § (1) bekezdését kellene módosítani úgy, 

hogy az adós kötelezettségévé tenné a jogalkotó azt is, hogy a csődeljárást elrendelő végzés 

közzétételétől számított 5 munkanapon belül a más tagállamban szokásos tartózkodási hellyel, 

állandó lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező ismert hitelezők nevét és címét köteles átadni 

a vagyonfelügyelőnek annak érdekében, hogy a vagyonfelügyelő a Rendelet 40. cikkében 

rögzített tájékoztatási kötelezettségének eleget tegyen. Ez nem jelentene nagy terhet az adós 

oldalán, hiszen a csődeljárás elrendelése iránti kérelemhez a Cstv. 8. § (2) bekezdés f) pontja 

szerint csatolni kell az adós hitelezőinek névsorát. Amennyiben az adós elmulasztja a 

vagyonfelügyelő irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségét, annak pénzbírság kiszabása 

lehetne a jogkövetkezménye. 

 Nehezebb megoldást találni a felszámolási eljárásban, hiszen itt az adós 

együttműködési hajlandósága általában csekély. Mégis a Cstv. 31. § (1) bekezdésében 

rögzíteni kellene azt is, hogy a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője köteles a 

felszámolást elrendelő végzésnek Cégközlönyben való közzétételétől számított 5 munkanapon 

belül a felszámolónak átadni a más tagállamban szokásos tartózkodási hellyel, állandó 

lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező ismert hitelezők nevét és címét annak érdekében, 

hogy a felszámoló a Rendelet 40. cikkében foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget 

tegyen. E kötelezettség elmulasztását is pénzbírság kiszabásával lehetne súlytani. 

 A más tagállamban honos hitelezők egyenlő bánásmódjának megteremtése érdekében 

esetleg a Cstv. 28. § (2) bekezdésének f) pontját is módosítani lehetne oly módon, hogy a más 

tagállamban honos hitelezők igénybejelentési határideje a Rendelet 40. cikkében foglalt 

egyedi értesítés kézhezvételétől számítandó. 
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2.3. A más tagállamban honos hitelezők igénybejelentése 
 

2.3.1. Az igénybejelentés tartalma 
 

A Rendelet 4. cikk (2) bekezdés h) pontja értelmében a hitelezői igénybejelentéseket az 

eljárás megindításának helye szerinti tagállam nemzeti joga határozza meg. E szabály alól 

képeznek kivételt a Rendelet 41. cikkében, valamint a 42. cikk (2) bekezdésében 

felsorakoztatott rendelkezések azáltal, hogy közvetlenül alkalmazandó szabályokat állítanak 

fel. 

A 41. cikk ismételten a más tagállamban honos hitelezők helyzetén könnyít azáltal, 

hogy meghatározza az igénybejelentés kötelező tartalmi elemeit, melyek a következők: 

- az igénybejelentésnek írásban kell megtörténnie; 

- csatolni kell a követelést alátámasztó okiratok másolatát; 

- jelezni kell a követelés jellegét, keletkezésének időpontját és összegét; 

- illetve, hogy a hitelező igénye tekintetében elsőbbségre, dologi biztosítékra vagy 

tulajdonjog fenntartására tart-e igényt, és hogy a biztosíték milyen vagyontárgyra 

vonatkozik. 

A 41. cikkben foglalt követelményeknél az eljárás során alkalmazandó nemzeti jog szigorúbb 

szabályokat nem állíthat fel.207 

 Amennyiben a felszámoló vagy a tagállami bíróság a Rendelet 40. cikkében foglalt 

tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz, e szabály alkalmazásával összefüggésben 

probléma nem merülhet fel a gyakorlatban, hiszen a más tagállamban honos hitelezők az 

egyedi értesítésből minden lényeges információt megkapnak az igénybejelentésükkel 

összefüggésben. 

 

2.3.2. Az igénybejelentés során használandó nyelv 
 

Az a hitelező, akinek szokásos tartózkodási helye, állandó lakóhelye vagy székhelye az 

eljárást elrendelő tagállamtól eltérő más tagállamban található, jogosult hitelezői igényét a 

saját tagállamának hivatalos nyelvén bejelenteni. Ebben az esetben azonban kérelmének 

tartalmaznia kell legalább a „Követelésbejelentés” feliratot az eljárás megindításának helye 

szerinti tagállam hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek egyikén. 

                                                 
207 MOSS, Gabriel – FLETCHER, Ian F. – ISAACS, Stuart: The EC Regulation on Insolvency Proceedings – A 
Commentary and Annotated Guide; Oxford University Press, 2002. 232. o.; Virgós-Schmit Jelentés 273. pont 
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 Az eljárást elrendelő tagállam nemzeti joga előírhatja, hogy a hitelező 

igénybejelentéséhez csatolja annak az eljárást elrendelő tagállam hivatalos nyelvére történt 

fordítását. A 38/2009. (VIII. 31.) IRM rendeletben foglalt tájékoztatásokból kiderül, hogy 

Magyarország megköveteli a más hivatalos nyelven fogalmazott hitelezői igénybejelentés 

mellé annak hiteles magyar fordítását tartalmazó okirat csatolását. Ez a kötelezettség azonban 

a más tagállamban honos hitelezők helyzetét megnehezíti, hiszen az igénybejelentési határidőt 

be kell tartaniuk, és a hiteles fordítás beszerzése meglehetősen időigényes.208 

 

2.3.3. Következtetések 
 

A más tagállamban honos hitelezők helyzetét igyekszik támogatni az uniós jogalkotó az 

igénybejelentéssel összefüggésben lefektetett szabályok révén. Kétségtelen tény, hogy ez 

pozitív módon befolyásolja az érintett hitelezők helyzetét, de a határokon átnyúló 

fizetésképtelenségi eljárásokból fakadó nehézségeket nem számolja fel maradéktalanul. 

 A más tagállamban honos hitelezők igénybejelentési határideje ugyanis lerövidül 

azáltal, hogy a más tagállam bíróságától vagy felszámolójától kapott egyedi értesítést 

lefordítassa, majd esetleg a hitelezői igénybejelentésének tartalmát, valamint az azt 

alátámasztó okiratokat is át kell ültetnie az eljárás elrendelésének helye szerinti tagállam 

hivatalos nyelvére. Amellett, hogy a fordítás időigényes, költségvonzata sem 

elhanyagolható.209 Ily módon kijelenthető, hogy még a jelenleg hatályos rendelkezések 

mellett sem tehető egyenlőségjel a belföldi, illetve a más tagállamban honos hitelezők 

helyzete közé. 

 

3. Speciális kollíziós szabályok a hitelezők védelmében 
 

3.1. Az eljárásra alkalmazandó jog kijelölése a Rendeletben 
 

A Rendelet alapján kezdeményezett határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokban 

alkalmazandó jog kérdését a 4. cikk szabályozza, mely értelmében az alapvető kapcsoló elv a 

lex concursus. Ez érvényesül mind a fő fizetésképtelenségi eljárások, mind pedig a Rendelet 

                                                 
208 HAß, Detlef – HUBER, Peter – GRUBER, Urs – HEIDERHOFF, Bettina: EU-Insolvenzverordnung, Beck 
Verlag, München 2005. 266. o. 
209 FLETCHER, Ian F.: Insolvency in Private International Law; Oxford University Press 2005. 437-438. o. 
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3. cikk (2) bekezdésben foglalt területi eljárások esetében (legyenek azok akár független 

területi eljárások, vagy másodlagos eljárások).210 

A Rendelet 5-15. cikkeiben foglalt kivételes kollíziós szabályok megteremtésének 

indokát a (24) preambulumbekezdésben olvashatjuk: mindezt annak érdekében kellett 

megteremteni, hogy az eljárás megindításának helye szerinti tagállamtól eltérő 

tagállamokban a jogos elvárások védelme és a folyó ügyletek biztonsága biztosított legyen… 

A kivételek alapvetően három csoportba sorolhatók: 

- bizonyos esetekben a Rendelet a főeljárás joghatásából olyan vagyontárgyakon 

fennálló jogok tekintetében tesz kivételt, amelyek az eljárás megindításának 

időpontjában más tagállam területén találhatók. Ezekre a jogokra általában a dolog 

fekvése szerinti tagállam nemzeti joga irányadó (5. cikk, 6. cikk és 7. cikk); 

- más esetekben viszont a Rendelet kifejezetten nevesíti az általános szabálytól való 

eltérést (8-15. cikkek); 

- és e két kategória mellett létezik egy harmadik speciális tárgykör is, nevezetesen a 12. 

cikkben szabályozott szellemi alkotásokra vonatkozó jogok.211 

A Rendelet e kategóriákban főszabály szerint nem az alkalmazandó jogra vonatkozó érdemi, 

hanem kollíziós szabályokat ad, vagyis csak azt határozza meg, hogy melyik tagállam 

jogszabályait kell alkalmazni. Ily módon a fizetésképtelenségi eljárásokban alkalmazandó 

jogot különböző tagállamok nemzeti jogának egyvelege adja meg, amely egy bonyolult 

rendszert eredményez. Az alkalmazandó joggal kapcsolatos vegyes rendszer kialakítására az 

egyes tagállamok nemzeti jogának eltérő megoldásai miatt volt alapvetően szükség. 

 A Rendelet 5-15. cikkeiben rögzített speciális kollíziós szabályok bizonyos esetekben 

a hitelezők érdekeinek védelmét is szolgálják. A következő alfejezetekben e rendelkezések 

közül emelek ki és vizsgálok meg részletesen néhány olyan szabályt, mely a határokon átívelő 

fizetésképtelenségi eljárásokkal érintett hitelezők szempontjából alapvető fontosságú. 

 

 

 

 

                                                 
210 Ezzel kapcsolatban a Rendelet 28. cikke kifejezetten kimondja: Amennyiben e Rendelet eltérően nem 
rendelkezik, a másodlagos eljárásra annak a tagállamnak a joga irányadó, amelynek területén a másodlagos 
eljárást megindítják. Mivel a 4. cikk (1) bekezdése ezt a szabályt általánosságban mondja ki, ezért az irányadó 
természetesen a független területi eljárásokra is. 
211 MOSS, Gabriel – FLETCHER, Ian F. – ISAACS, Stuart: The EC Regulation on Insolvency Proceedings – A 
Commentary and Annotated Guide; Oxford University Press, 2002. 179. o. 
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3.2. A zálogjoggal biztosított hitelezők védelme 
 

A zálogjog mint korlátolt dologi jog212 egyértelműen a Rendelet 5. cikkében rögzített 

speciális szabály hatálya alá tartozik, így a zálogjoggal biztosított hitelezők helyzetének 

ismertetéséhez e rendelkezés tartalmának közelebbi megvilágítása szükséges. 

 

3.2.1. A Rendelet 5. cikkének értelmezése 
 

Az 5. cikkben foglalt rendelkezés beiktatásának indokát a (25) preambulumbekezdés rögzíti: 

A dologi jogok esetében különösen szükség van az eljárás megindításának helye szerinti állam 

jogától eltérő különös kapcsoló szabályra, mivel ezeknek a dologi jogoknak nagy jelentőségük 

van a hitelnyújtásnál. Egy ilyen dologi jog alapját, érvényességét és hatályát ezért általában a 

lex situs szerint kell meghatározni, és nem befolyásolhatja a fizetésképtelenségi eljárás 

megindítása. A közösségi jogalkotó e szabályt elsősorban a hitelbiztosítékok védelme 

érdekében alakította ki, de a megfogalmazása alapján valamennyi dologi jogra kiterjed.213 

 Az 5. cikkben foglalt szabályt a 4. cikk (2) bekezdés b) pontjával együtt kell 

értelmezni. A fő fizetésképtelenségi eljárás helye szerinti tagállam nemzeti joga alapján kell 

meghatározni azt, hogy az adós mely vagyontárgyaira terjed ki a fizetésképtelenségi eljárás 

joghatása, azaz mi a csődvagyon. E vagyontárgyakon azonban harmadik személyeknek dologi 

joga állhat fenn. A dologi joggal terhelt vagyontárgyakat a Rendelet szabályai alapján nem 

kötelező kizárni vagy belevenni a csődvagyonba. A közösségi jogi norma csak azt írja elő, 

hogy a más tagállamban fellelhető vagyontárgyakon fennálló dologi jogok esetén e jogokat 

kivételesen kell kezelni. E dologi jogok alapítására, érvényességére és hatályára általában a 

lex rei sitae kapcsolóelv alapján megállapított nemzeti jogot kell alkalmazni, és a fő 

fizetésképtelenségi eljárás megindításának nem lehet hatása e jogokra.214 

 Az 5. cikkel összefüggésben fontos kiemelni, hogy e rendelkezés nem speciális 

kollíziós normának, hanem közvetlenül alkalmazandó uniós szabálynak minősül.215 A 

tartalma szerint azt jelenti, hogy az eljárás helye szerinti tagállam nemzeti joga határozza meg 

                                                 
212 LESZKOVEN László: A zálogjog új szabályai; Novotni Kiadó, Miskolc 2001. 9. o. A szerző a mű 11. 
oldalán ugyanakkor hozzáteszi: …a zálogjog egyértelműen vagyonjogi, ám azon belül Janus-arcú intézmény: 
jellemvonásai egyaránt megalapozhatják megérdemelt helyét a dologi és a kötelmi jog körében. 
213 PAULUS, Christoph G.: Europäische Insolvenzverordnung: Kommentar; 2. Auflag, Verlag Recht und 
Wirtschaft, Frankfurt am Main 2008. 5. cikk 8. pont 
214 Virgós-Schmit Jelentés 95. pont 
215 PAULUS, Christoph G.: Europäische Insolvenzverordnung: Kommentar; 2. Auflag, Verlag Recht und 
Wirtschaft, Frankfurt am Main 2008. 5. cikk 8. pont; KODEK, Georg E.: Das anwendbare Recht in 
grenzüberschreitenden Insolvenzen – Grundzüge und ausgewählte Probleme; In: KODEK, Georg E. – 
KONECNY, Andreas (Hg.): Insolvenz-Forum 2007; Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2008. 210. o. 



 100 

azt, hogy a dologi joggal terhelt vagyontárgy a csődvagyon részét képezi-e, de a dologi jog 

jogosultja a vagyontárgy tekintettében „megtartja” dologi jogosultságát. Például a dologi jog 

jogosultja a biztosítéki vagyontárgyat elkülönítheti a csődvagyontól, ha ez szükséges 

kielégítési jogának gyakorlásához. Másrészről a fő fizetésképtelenségi eljárás felszámolója e 

vagyontárggyal kapcsolatban nem hozhat olyan döntéseket, melyek kihatással lehetnek a 

dologi jogra, kivéve ha a dologi jogosult követelését kielégíti.216 

 A zálogjoggal mint dologi joggal biztosított hitelezők helyzetét tehát alapvetően az 

határozza meg, hogy a fő fizetésképtelenségi eljárás kezdő időpontjában a követelést biztosító 

zálogtárgy hol található: 

- Ha a főeljárást elrendelő tagállamban, akkor a zálogjogosult helyzetét a lex concursus 

alapján a főeljárást elrendelő tagállam nemzeti fizetésképtelenségi joga rendezi. E jog 

alapján kell megítélni a zálogjog érvényességét, a fizetésképtelenségi eljárás hatását a 

zálogtárgyra, a zálogjogosult kielégítési sorrendben elfoglalt helyét stb. 

- Ha a zálogtárgy a főeljárás megindításának időpontjában az Európai Unión kívül 

található, a zálogjoggal rendelkező hitelező helyzete a Rendelet alapján nem ítélhető 

meg.217 

- Ha a zálogtárgy a fő fizetésképtelenségi eljárás kezdő időpontjában más tagállam 

területén található, a zálogjogosult helyzete kétféleképpen alakulhat: 

1. Ha a zálogtárgy helye szerinti tagállamban az adósnak a Rendelet alapján 

telephelye van, és a főfelszámoló vagy egyéb jogosult kérelmére másodlagos 

eljárást rendeltek el, a zálogjogosult helyzetét a másodlagos eljárást elrendelő 

tagállam nemzeti fizetésképtelenségi joga határozza meg. 

2. Ha a zálogtárgy helye szerinti tagállamban az adós nem rendelkezik 

telephellyel, vagy rendelkezik ugyan, de másodlagos eljárást nem 

kezdeményeztek, a zálogjogosult helyzetét a Rendelet 5. cikke határozza meg, 

azaz a zálogjogot alapvetően nem érinti a főeljárás elrendelése, és a 

zálogjogosultnak jogában áll a követelését a zálogtárgyból közvetlenül 

kielégíteni.218 

 

 

 

                                                 
216 Virgós-Schmit Jelentés 95. pont 
217 Virgós-Schmit Jelentés 94. pont 
218 Preambulum (25) pontja 



 101 

3.2.2. A Rendelet 5. cikkében foglalt szabály alkalmazásának feltételei 
 

A Rendelet 5. cikkében foglalt kivételes szabály alkalmazására az alábbi feltételek 

együttállása esetén kerülhet sor a zálogjogosult esetében: 

- a zálogjog az 5. cikkben foglaltak alapján dologi jognak minősül; 

- a zálogjogot a fő fizetésképtelenségi eljárás elrendelése előtt alapították az adós 

vagyonán; 

- a zálogtárgy a főeljárás megindításának időpontjában más tagállam területén található. 

 

3.2.2.1. A zálogjog dologi jogi jellege 

 

A rendelet 5. cikke nem rögzíti, hogy a dologi jog fogalmát mely tagállam nemzeti joga 

alapján kell meghatározni. Egyes jogirodalmi álláspontok szerint a fő fizetésképtelenségi 

eljárás helye szerinti tagállam kollíziós jogi normáit kell ennek meghatározása során 

figyelembe venni219, míg mások véleménye szerint a vagyontárgy fekvésének helye szerinti 

tagállam kollíziós szabályai irányadók.220 E vitának nincs nagy jelentősége, hiszen bármelyik 

tagállam kollíziós szabályát vesszük figyelembe, ugyanarra az eredményre jutunk, 

nevezetesen a dolog fekvése szerinti tagállam nemzeti joga alapján kell meghatározni a 

fogalom tartalmát.221 

E gondolatmenet alapján tehát azt, hogy a zálogjog dologi jognak minősül-e, illetve 

hogy érvényesen létrejött-e, a lex situs kapcsolóelv alapján a zálogtárgy fekvése szerinti 

tagállam nemzeti joga alapján kell eldönteni. Ezt rögzíti a (25) preambulumbekezdés is. A 

zálogtárgyon alapított dologi jog megítélése egyszerű az ingatlanon és az egyes meghatározott 

ingóságokon alapított zálogjog esetén tekintettel arra, hogy a tagállamok nemzeti jogának 

többsége e klasszikus dologi jogokat ismeri.222 

A dologi jog nemzeti fogalmával összefüggésben a Virgós-Schmit Jelentés kiemeli, 

hogy a tagállami definíciónak illeszkednie kell a Rendelet célkitűzéseihez, melyből az is 

                                                 
219 PAULUS, Christoph G.: Europäische Insolvenzverordnung: Kommentar; 2. Auflag, Verlag Recht und 
Wirtschaft, Frankfurt am Main 2008. 5. cikk 7. pont 
220 GOTTWALD, Peter: Grenzüberschreitende Insolvenzen – Europäische und weltweite Tendenzen und 
Lösungen; C.H. Beck, München 1997. 33. o. 
221 KODEK, Georg E.: Das anwendbare Recht in grenzüberschreitenden Insolvenzen – Grundzüge und 
ausgewählte Probleme; In: KODEK, Georg E. – KONECNY, Andreas (Hg.): Insolvenz-Forum 2007; Neuer 
Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2008. 211. o. 
222 Virgós-Schmit Jelentés 100. pont 
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következik, hogy egy irracionálisan tág meghatározás elfogadhatatlan, mert derogálja a 

Rendelet által életre hívott legfontosabb alapelveket, mint például az univerzalitás elvét.223 

Itt érdemes kitérni arra a magyar jogirodalom által felvetett kérdésre, hogy a 

végrehajtási jog az 5. cikk alkalmazása szempontjából dologi jognak minősül-e. A magyar 

szakirodalomban ugyanis létezik olyan álláspont, mely szerint e kérdés igenlően válaszolható 

meg.224 

Egyes jogirodalmi álláspontok a végrehajtási jogot zálogjognak, így dologi jognak 

tekintik. Eörsi szerint a végrehajtási eljárás során történő lefoglalás (azaz a végrehajtási jog 

alapítása) bírósági, hatósági határozaton alapuló zálogjogot hoz létre, Zámbó Tamás pedig 

egyenesen ezt tekinti a bírósági határozaton alapuló zálogjog egyetlen módjának. Jelen 

disszertáció szerzője Leszkoven László azon álláspontját osztja, mely szerint a végrehajtási jog 

nem tekinthető zálogjognak, így dologi jognak sem. Hatályos jogunk ugyanis külön kezeli a 

zálogjog és a végrehajtási jog fogalmát, és a bejegyezhető jogok között is külön említi. A két 

jogintézmény között valóban felfedezhető hasonlóság, de különbség is: a zálogjog elsősorban 

a követelés biztosítását, a végrehajtási jog inkább annak kielégítését célozza.225 

A végrehajtási jog a végrehajtónak a Vht.-ban rögzített eljárási jogosultsága alapján 

keletkezik oly módon, hogy megkeresi az ingatlan-nyilvántartási hatóságot a végrehajtási jog 

bejegyzése végett ingatlanvagyon esetén, míg ingó vagyontárggyal összefüggésben foglalási 

jegyzőkönyvet vesz fel. A végrehajtási jog funkciója abban áll, hogy a végrehajtási eljárás 

eredményességét biztosítsa, illetve harmadik személyek irányába tájékoztatásként szolgáljon. 

A végrehajtási jog bejegyzésével azonban a végrehajtást kérő és az adós közötti kötelmi jogi 

jogviszony nem válik dologi jogi jellegűvé. Így álláspontom szerint a végrehajtási jog 

alapvetően eljárási jellegű jogintézmény. 

A végrehajtási jog dologi jogi jellegét cáfolja egyebekben a Rendelet célkitűzése és 

szerkezete is. A magyar végrehajtási joggal biztosított követelések megítélésével 

összefüggésben ugyanis a Rendelet 5. cikkében és a 4. cikk (2) bekezdés f) pontjában foglalt 

szabályok konkurálnak. Álláspontom szerint a fent feltett kérdés megválaszolása során azt 

kell figyelembe venni, hogy amennyiben minden végrehajtási jogot zálogjognak, így dologi 

jognak minősítenénk, a 4. cikk (2) bekezdés f) pontjában, illetve az ott található utaló szabály 

alapján a 15. cikkben foglalt szabálynak nem lenne létjogosultsága, és a végrehajtási eljárások 

többsége Magyarországon tovább folytatódhatna. Ez az értelmezés pedig nyilvánvalóan 

                                                 
223 Virgós-Schmit Jelentés 102. pont 
224 A problémafelvetés Csőke Andreától ered ld. CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi 
eljárások; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest 2008. 153-154. o. 
225 LESZKOVEN László: A zálogjog új szabályai; Novotni Kiadó, Miskolc 2001. 34-35. o. 
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ellentétes a Rendelet célkitűzéseivel, így álláspontom szerint azon végrehajtási jogok, melyek 

a fő fizetésképtelenségi eljárás elrendelésének időpontjában már léteznek, de nem egy korábbi 

zálogjog végrehajtását szolgálják, kívül esnek a Rendelet 5. cikkében foglaltak alól. 

Sajnos a végrehajtási joggal kapcsolatban felmerült kérdést az MG Probud Gdynia sp. 

zoo ügyben226 az Európai Unió Bírósága nem válaszolhatta meg tekintettel arra, hogy a 

szóban forgó ügyben a végrehajtást az adós más tagállamában fellelhető vagyonára a főeljárás 

kezdő időpontját követően rendelték el, így a Rendelet 5. cikkének alkalmazása szóba sem 

jöhetett. 

Az Egyesült Királyság kezdeményezésére került be a Virgós-Schmit Jelentés 104. 

pontjába az a kitétel, hogy az ún. floating charge jogintézmény az 5. cikk alkalmazása 

szempontjából dologi jognak minősül. Ez a jogintézmény a magyar Ptk. 266. §-ában 

szabályozott vagyont terhelő zálogjognak feleltethető meg. 

A vagyont terhelő zálogjog és a határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárás 

találkozása ugyanakkor érdekes helyzetet teremthet. Ha ugyanis az adós vagyonán vagyont 

terhelő zálogjogot alapítottak a főeljárást elrendelő tagállamtól eltérő más tagállamban, 

álláspontom szerint e jogosultság megtorpan az alapítás szerinti tagállam határainál, azaz 

kielégítés csak ezen tagállamban fellelhető vagyontárgyakból lehetséges. Ez az állításom 

bizonyos akkor, ha a más tagállamban lévő vagyontárgy szerint alkalmazandó jog e 

jogintézményt egyáltalán nem ismeri (mint például a francia jog), vagy ismeri ugyan, de a 

zálogjog alapítására e nemzeti jog eltérő szabályokat tartalmaz (például a vagyont terhelő 

zálogjog létrejöttéhez a zálogszerződést ez utóbbi tagállamban kell nyilvántartásba venni).227 

 

3.2.2.2. A zálogjog alapításának időpontja 

 

A zálogjogosult az 5. cikkben foglaltakra csak akkor hivatkozhat, ha zálogjoga a fő 

fizetésképtelenségi eljárás kezdő időpontját megelőzően keletkezett. E szabály alapján például 

nem alkalmazható az 5. cikk a reorganizációs eljárás keretében kötött egyezségben alapított 

dologi jogokra.228 

                                                 
226 A C-444/07. sz. MG Probud Gdynia sp. zoo ügyben 2010. január 21-én hozott ítélet [az EBHT-ban még nem 
tették közzé] 
227 BURBIDGE, Peter: Cross border insolvency within the European Union: Dawn of a new era; European Law 
Review, 2002. évi 5. szám 595. o. 
228 KODEK, Georg E.: Das anwendbare Recht in grenzüberschreitenden Insolvenzen – Grundzüge und 
ausgewählte Probleme; In: KODEK, Georg E. – KONECNY, Andreas (Hg.): Insolvenz-Forum 2007; Neuer 
Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2008. 212. o. 
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Az eljárás kezdő időpontját a 2. cikk f) pontja alapján a főeljárást elrendelő tagállam 

nemzeti joga alapján kell meghatározni. Az eljárás kezdő időpontja után alapított dologi 

jogokra a Rendelet 4. cikkében foglaltakat kell alkalmazni, figyelembe véve a 14. cikk 

speciális rendelkezéseit is.229 

 

3.2.2.3. A zálogtárgy helyének meghatározása 

 

A zálogtárgy helyét a főeljárás elrendelésének időpontjában kell vizsgálni. A vizsgálat 

egyszerű, ha ingatlanon alapított zálogjogról kell dönteni, annál nehezebb viszont ingón, vagy 

más jogon alapított zálogjog esetén, hiszen e zálogtárgyak könnyen mozdíthatók a tagállamok 

között, és utólagosan nehezebb megállapítani azt, hogy az eljárás elrendelésekor hol voltak 

fellelhetők. Gondoljunk csak egy nagy értékű gépjárműre, vagy a bankszámlán elhelyezett 

pénzeszközre. 

 A vagyontárgy helyének meghatározásához a Rendelet 2. cikk g) pontja nyújt 

segítséget. A vagyontárgy helye: 

- ingó vagyon esetében az a tagállam, amelynek területén a vagyontárgy fekszik; 

- olyan vagyontárgy esetén, amelyeken a tulajdonjog megszerzéséhez közhitelű 

nyilvántartásba vétel szükséges, az a tagállam, amelynek felügyelete alatt a 

nyilvántartást vezetik; 

- követeléseknél az a tagállam, amelynek területén a teljesítésre köteles harmadik 

személy fő érdekeltségeinek központja található. 

A gyakorlatban kérdésként merült fel, hogy mely tagállamban található a vagyon 

abban az esetben, ha az adós olyan bankkal köt folyószámla vagy egyéb befektetési 

szerződést, melynek a szerződéskötés államában csak fióktelepe van, székhelye más 

tagállamban került bejegyzésre. A bonyodalmat alapvetően az okozza, hogy a 2. cikk g) 

pontja szerint nehéz eldönteni azt, hogy ingó vagyonról vagy követelésről beszélhetünk-e. A 

szakirodalom álláspontja szerint a bankszámlán elhelyezett pénzeszközök és betétek esetén 

ingóságról beszélhetünk, és a vagyontárgy helye a hitelintézet fióktelepe szerinti tagállam230, 

ennek ellenére a gyakorlatban volt már arra példa, hogy a pénzügyi intézmény székhelyét 

tekintették a vagyontárgy helyének.231 

                                                 
229 Virgós-Schmit Jelentés 96. pont 
230 VIRGÓS, Miguel – GARCIMARTÍN, Francisco: The European Insolvency Regulation: Law and Practice; 
Kluwer Law International, 2004. 168. o. 
231 CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest 2008. 150. o. 
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3.2.3. A zálogjogosult kielégítési joga az 5. cikk alapján 
 

Amennyiben a zálogjogosult viszonylatában a fent részletezett feltételek fennállnak, a fő 

fizetésképtelenségi eljárás nem akadályozhatja meg abban, hogy a zálogtárgyból a lex situs 

által kijelölt nemzeti jog szabályai szerint követelését kielégítse. A gyakorlatban e szabály 

alkalmazása különösen akkor aggályos, ha a főeljárás reorganizációs eljárás, és a 

reorganizációs terv kivitelezhetetlen a zálogtárgy megtartása nélkül.232 Álláspontom szerint 

azonban a Rendelet 5. cikke sajnálatos módon nem tesz különbséget a főeljárás jellege és 

célja szerint, és alapvetően a zálogjogosult döntésén múlik, hogy tartózkodik-e kielégítési 

jogának gyakorlásától. Erre azonban a Rendelet alapján nem kötelezhető. 

 Az 5. cikk szövege alapján kérdésként merülhet fel, hogy a zálogjogosultnak hitelezői 

igényét be kell-e jelentenie a fizetésképtelenségi eljárásban ahhoz, hogy kielégítési jogát 

gyakorolhassa. Ez különösen abból a szempontból jelentős, hogy a tagállamok nemzeti joga, 

így a magyar Cstv. rendelkezései alapján is (mind a csődeljárásban, mind pedig a felszámolási 

eljárásban) regisztrációs díjat kell fizetni. Csőke Andrea álláspontja szerint – a 4. cikk (2) 

bekezdés h) pontja alapján – a válasz igenlő, hiszen a Rendelet a zálogjoggal biztosított 

követelések érvényesítése és kielégítése tekintetében tartalmaz eltérő szabályokat…233 

 Ezt az álláspontot magam is osztom. Annak ellenére, hogy a Rendelet 5. cikke a 

Harmadik személyek dologi jogai címet viseli, és az (1) bekezdésben külön nevesíti a 

hitelezőket és a harmadik személyeket is, a Rendelet 4. cikk (2) bekezdés h) pontja alapján a 

követelések bejelentésének szabályait az eljárás megindításának helye szerinti tagállam 

nemzeti joga határozza meg. A 40. cikk (1) bekezdése értelmében a fizetésképtelenségi eljárás 

elrendeléséről írásban tájékoztatni kell a más tagállamban honos hitelezőket. A 

tájékoztatásban – többek között – arra is ki kell térni, hogy azoknak a hitelezőknek, akiknek 

követeléseik dologilag biztosítottak, be kell-e jelenteniük igényüket a fizetésképtelenségi 

eljárásban. E rendelkezésekből egyértelműen kitűnik, hogy abban az esetben, ha az eljárás 

megindításának helye szerinti tagállam nemzeti joga alapján a dologi joggal biztosított 

követeléseket is be kell jelenteni a fizetésképtelenségi eljárásban, ez irányadó azon 

hitelezőkre is, akik az 5. cikkben foglalt jogosultsággal rendelkeznek. 

 

                                                 
232 CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest 2008. 155-156. o. 
233 CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest 2008. 152. o. 
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3.2.4. A Rendelet 5. cikke alapján kezdeményezett jogviták 
 

A Rendelet 5. cikke nem tartalmaz joghatósági szabályokat arra az esetre, ha a zálogjogosult 

és a főeljárás felszámolója között jogvita támad a más tagállamban lévő zálogtárggyal, illetve 

a zálogszerződéssel összefüggésben. 

 A jogvitára joghatósággal rendelkező tagállami bíróság álláspontom szerint az EuB 

van der Schee ügyben234 kifejtett értelmezéséből analógia útján levezethető. Bár a jogeset a 

Rendelet 7. cikkében rögzített tulajdonjog fenntartással értékesített vagyontárgy 

visszakövetelésével foglalkozott, álláspontom szerint az ott kifejtett okfejtések a zálogjogra is 

alkalmazhatók az 5. cikk és 7. cikk azonos szóhasználata miatt. 

 Az 5. cikk (1) bekezdésének első mondata értelmében a fizetésképtelenségi eljárás 

megindítása nincs hatással a hitelezők vagy harmadik személyek dologi jogaira. A 7. cikk (1) 

bekezdésének első mondata alapján egy vagyontárgy vevője elleni fizetésképtelenségi eljárás 

megindítása nincs hatással a tulajdonjog fenntartásán alapuló eladói jogokra. 

 Az Európai Unió Bírósága a tulajdonjog fenntartásával értékesített vagyontárgy 

visszakövetelésével összefüggésben kezdeményezett keresetet olyan keresetnek minősítette, 

mely a Brüsszel I. rendelet tárgyi hatálya alá tartozik, utalva arra, hogy míg a Brüsszel I. 

rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében rögzített polgári és kereskedelmi ügyek fogalmát tágan, 

addig a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló Rendelet 1. cikk (1) bekezdésében foglalt tárgyi 

hatályát szűken kell értelmezni. A kereset és az ügy minősítése során az sem bírt 

jelentőséggel, hogy az 1346/2000/EK tanácsi rendelet 7. cikke tartalmaz rendelkezéseket a 

tulajdonjog fenntartására. E rendelkezés ugyanis csupán olyan kollíziós jellegű szabálynak 

minősül, amely az eladó védelmét szolgálja a fizetésképtelenségi eljárás megindításának helye 

szerinti államtól eltérő tagállam területén található vagyontárgyak vonatkozásában.235 

 Tekintettel arra, hogy a Bíróság a tulajdonjog fenntartással történt adásvételből 

származó követelést a Brüsszel I. rendelet tárgyi hatálya alá sorolható polgári és kereskedelmi 

ügynek minősítette, álláspontom szerint analógia útján a zálogjogosult és a zálogkötelezettet 

képviselő főfelszámoló közötti zálogjoggal kapcsolatos jogvita is a Brüsszel I. rendelet 

hatálya alá tartozó kérdés, így a jogvitára joghatósággal rendelkező bíróság meghatározása, 

illetve a bírósági határozatok elismerésére és végrehajtására is a Brüsszel I. rendelet szabályait 

kell alkalmazni. 

                                                 
234 A C-292/08. sz. German Graphics Graphische Maschinen GmbH kontra Alice van der Schee ügyben 2009. 
szeptember 10-én hozott ítélet [az EBHT-ban még nem tették közzé] 
235 A C-292/08. sz. German Graphics Graphische Maschinen GmbH kontra Alice van der Schee ügyben 2009. 
szeptember 10-én hozott ítélet [az EBHT-ban még nem tették közzé] 35. pontja 
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3.2.5. A főfelszámoló megtámadási joga 
 

A fent jelzett jogvitától azonban élesen el kell határolnunk a Rendelet 5. cikk (4) 

bekezdésében foglalt utaló szabály alapján a főeljárás felszámolóját megillető azon 

jogosultságot, hogy a zálogjog alapjául szolgáló szerződést a 4. cikk (2) bekezdés m) pontja 

alapján megtámadhatja. A megtámadási keresetek ugyanis egyértelműen olyan keresetek, 

melyek az 1346/2000/EK rendelet tárgyi hatálya alá sorolhatók.236 

 A Rendelet 4. cikk (2) bekezdés m) pontja akként rendelkezik, hogy a valamennyi 

hitelezőnek hátrányt okozó jogügyletek semmisségével, megtámadhatóságával vagy 

hatálytalanságával kapcsolatos kérdéseket a lex concursus kapcsolóelv alapján a 

fizetésképtelenségi eljárás megindításának helye szerinti tagállam nemzeti joga alapján kell 

megítélni, ha a zálogjog alapjául szolgáló jogügylet valamennyi hitelezőre sérelmes. 

 A 4. cikk (2) bekezdés m) pontjához azonban kapcsolódik a 13. cikk azon 

rendelkezése is, miszerint ha a hátrányos jogügylet alapján előnyhöz jutó személy bizonyítja, 

hogy az adott jogügyletre egy másik tagállam joga irányadó, és ez a jog a vonatkozó esetben 

nem teszi lehetővé a jogügylet semmilyen megtámadását, a 4. cikk (2) bekezdésének m) 

pontját nem lehet alkalmazni. 

Egy példán keresztül illusztrálva a helyzetet: az adós ellen fő fizetésképtelenségi 

eljárást kezdeményeztek Angliában. Az adós tulajdonában álló gépjármű az eljárás kezdő 

időpontjában Franciaországban volt. A gépjárművön zálogjogot alapítottak az egyik igazgató 

felesége javára az adósnak nyújtott kölcsön biztosítása érdekében az eljárást megelőző hat 

hónapon belül. A jogügylet érvényességét főszabály szerint a Rendelet 4. cikk (2) bekezdés 

m) pontja alapján, tehát az angol jog szerint kell megítélni, mely lehetővé teszi a jogügylet 

főfelszámoló által történő megtámadását, hiszen ezt az 5. cikk (4) bekezdése nem zárja ki. A 

zálogjogosult azonban hivatkozhat arra, hogy a zálogszerződésre a francia jog alkalmazandó, 

és a francia jog alapján a jogügylet érvényes, így nem kerülhet sor az angol jog 

alkalmazására.237 

 

 

 

                                                 
236 A C-339/07. sz. Christopher Seagon kontra Deko Marty Belgium NV ügyben 2009. február 12-én hozott ítélet 
[EBHT 2009, I-00767]. A jogeset részletes elemzését a dolgozat IV. fejezete tartalmazza. 
237 MOSS, Gabriel – FLETCHER, Ian F. – ISAACS, Stuart: The EC Regulation on Insolvency Proceedings – A 
Commentary and Annotated Guide; Oxford University Press, 2002. 126-129. o. 
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3.2.6. A zálogjogosult helyzete a fizetésképtelenségi eljárásban néhány tagállam nemzeti 
jogában 
 

A fent jelzett probléma - nevezetesen azon állítás, miszerint a tagállamok nemzeti joga a 

zálogjogosultak helyzetét eltérően kezeli – alátámasztása érdekében néhány tagállam nemzeti 

jogi megoldásának bemutatása nélkülözhetetlen. Előrebocsátva megállapítható, hogy a 

biztosított követeléssel rendelkező hitelezők kielégítésére a fizetésképtelenségi jogok 

alapvetően két rendszert alakítottak ki. Az egyik módszer szerint a lekötött vagyontárgy 

alapvetően nem kerül be a csődtömegbe, csak a biztosítéki jogosult kielégítése után 

esetlegesen fennmaradó hányad képezheti a csődvagyon részét, és szolgálhat más hitelezők 

kielégítésére. Bizonyos megszorításokkal ezt a megoldást követi a román jog. A másik 

módszer szerint, a lekötött vagyontárgy ugyan a csődtömegbe tartozik, de az értékesítéséből 

származó bevétel szétosztásánál a biztosított hitelezők meghatározott előnyökkel 

rendelkeznek.238 Ez utóbbi csoportba sorolható például Franciaország, Olaszország és 

Magyarország is. 

 

3.2.6.1. Franciaország 

 

A francia jogban a legfontosabb dologi jogi biztosítékok az ingón és ingatlanon alapított 

zálogjog, és a visszatartás joga. Általános szabály, hogy a fizetésképtelenségi eljárás 

elrendelésével felfüggesztésre kerülnek a hitelezők azon jogai, hogy az adós vagyonából 

bármilyen módon kielégítést nyerjenek. Az eljárás kezdő időpontja előtt keletkezett 

zálogjoggal rendelkező hitelezők kötelesek igényüket bejelenteni a fizetésképtelenségi 

eljárásba, ellenkező esetben az adós vagyonának értékesítéséből befolyt összegből nem 

részesülhetnek. 

 Ha az eljárás reorganizációs célzatú (procédure de sauvegarde, redressement 

judiciaire), az eljárás elrendelését követően az adós fizetési haladékban részesül, amely alatt 

tilos a hitelezői követelések kielégítése az adós vagyonából. A fizetési haladék továbbá a 

procédure de sauvegarde eljárásban az adós oldalán biztosítékot nyújtó természetes 

személyekre is kiterjed, így a természetes személyek ellen kezdeményezett eljárások is 

felfüggesztésre kerülnek.239 

                                                 
238 JUHÁSZ László: A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve; Novotni Kiadó, Miskolc 2010. 38. o.; 
CSŐKE, Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest 2008. 133-134. o. 
239 DAMMAN, Reinhard: Die Schlüssel des Erfolgs der französischen Vorverfahren und der neuen procédure de 
sauvegarde; NZI 2008. évi 5. füzet 421. o. 
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 A fizetési haladék alól meghatározott esetekben a zálogjoggal biztosított hitelezők 

mentesülhetnek: 

- a csődbíró engedélyezheti az adósnak, hogy azonnal és választása szerint fizessen 

azoknak a hitelezőknek, akiknek az adós gazdasági tevékenységének folytatásához 

szükséges vagyontárgyakon áll fenn zálogjoga; 

- a biztosított hitelezők a záloggal terhelt vagyontárgyak bírósági felosztását is kérhetik, 

vagy igényelhetik a záloggal terhelt vagyontárgyak értékesítéséből származó bevételt; 

ez utóbbi esetben azonban a hitelező alárendelt helyzetben van azon hitelezőkkel 

szemben, akiknek a követelése a rangsorban előrébb áll (az értékesítésből származó 

bevételekből elsődlegesen ezeket a rangsorban előrébb álló követeléseket kell 

kielégíteni). 

A felszámolási eljárásban a zálogjoggal biztosított hitelezők jogosultak az adós 

vagyontárgyainak és/vagy kifizetéseinek a behajtását követelni az alábbiak szerint: 

- a tartozás záloghitelező számára történő megfizetésével a felügyelő bíró által 

felhatalmazott felszámoló visszaveheti az adós által zálogul adott vagyontárgyakat; 

- amennyiben a felszámoló nem jár el így, a felszámolási eljárást megindító határozatot 

követő hat hónapos határidőn belül meg kell szereznie a felügyelő bíró engedélyét a 

vagyontárgyak értékesítéséhez; 

- a záloggal terhelt vagyontárgy értékesítése előtt a záloghitelező jogosult a záloggal 

terhelt vagyontárgy átruházását kérelmezni.240 

 

3.2.6.2. Olaszország 

 

Az olasz jogban a zálogjogosult helyzete a fizetésképtelenségi eljárás elrendelését követően 

alapvetően annak függvénye, hogy a zálogjogot milyen jellegű vagyontárgyon alapították. Az 

mindenesetre közös szabály, hogy a fizetésképtelenségi eljárás – legyen az likvidációs vagy 

reorganizációs célzatú – kezdő időpontjával a folyamatban lévő végrehajtási eljárásokat meg 

kell szüntetni, a hitelezőknek további kifizetések nem teljesíthetők. Ez alól csak a bankhitelt 

biztosító zálogjog képez kivételt, hiszen a hitelintézet jogosult arra, hogy a felszámolás alatt 

kezdeményezze vagy tovább folytassa a zálogtárgyra vezetett végrehajtást.241 

                                                 
240 LAURENT, Nicolás: Insolvency Law in France; In: BELTRYN, Emilio – SEBASTIÁN, Rafael: Handbook 
of Insolvency in Europe; Incomes Data Services Ltd. 2009. 251-253. o. 
241 DE CESARI, Patrizia: Diritto internazionale rrivato e processuale comunitario; G. Giappichelli Editore, 
Torino 2005. 206. o. 
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A zálogtárgyak a csődvagyon részét képezik, ebből következően a zálogjogosultaknak 

a fizetésképtelenségi eljárásban hitelezői követelésüket be kell jelenteniük. 

Az ingón, társasági részesedésen, követeléseken és más ingókkal kapcsolatos jogon 

alapított zálogjog esetén a zálogtárgy értékesítésének módja a bíróság döntésétől függ. A 

záloghitelező kérelmezheti, hogy a bíróság jogosítsa fel a vagyontárgy értékesítésére, vagy a 

bíróság utasíthatja a felszámolót, hogy a vagyontárgy megőrzése érdekében fizesse meg a 

záloghitelező teljes követelését (ez általában a reorganizációs eljárásokban fordul elő), illetve 

sor kerülhet arra is, hogy a felszámoló értékesíti a vagyontárgyat. 

Az ingatlanon, vízi járműveken és repülőgépeken alapított zálogjog esetén az 

értékesítésre csak a felszámoló jogosult a fizetésképtelenségi eljárás keretében. 

A zálogtárgy értékesítéséből befolyt összegből csak a vagyontárgy megőrzésével 

kapcsolatos költségek vonhatók le, egyebekben a záloghitelező tőke és kamatkövetelésének 

kielégítésére kell fordítani.242 

 

3.2.6.3. Románia 

 

A fizetésképtelenségi eljárás kezdő időpontjától a záloghitelezők nem kezdeményezhetnek 

vagy folytathatnak az adós vagyonával kapcsolatos peres és végrehajtási jellegű eljárásokat. E 

tilalom alól a csődbíró a zálogjoggal biztosított hitelezőket mentesítheti, és bizonyos 

körülmények mellett engedélyezheti zálogjoguk közvetlen kikényszerítését. Ezen végrehajtási 

jellegű eljárásokat azonban a fizetésképtelenségi eljárás elrendelésétől a felszámoló vezeti. 

 A záloghitelezőket a felszámoló fizeti ki az eljárás végén a zálogtárgy értékesítéséből 

származó bevételből. A bevételből levonható a vagyontárgy értékesítésével összefüggésben 

felmerült adó és illeték összege, a vagyontárgy fenntartásával és értékesítésével 

összefüggésben felmerült költségek, valamint a fizetésképtelenségi eljárás költségei is. 

 A zálogtárgy alapvetően értékesíthető árverés vagy direkt tárgyalások útján, vagy a két 

módozat kombinációjával is. Az értékesítési formára a felszámoló tesz javaslatot, de arról a 

hitelezői választmány szavaz. A gyakorlatban az árverés a legelterjedtebb értékesítési mód. 

Az ingó vagyon értékesítése esetén árverést nem kell tartani, közvetlen adásvétel útján is 

eladható. 

                                                 
242 LUPOLI, Vittorio: Insolvency Law in Italy; In: BELTRYN, Emilio – SEBASTIYN, Rafael: Handbook of 
Insolvency in Europe; Incomes Data Services Ltd. 2009. 346-347. o. 
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 Ha a zálogtárgy értékesítéséből befolyt összeg nem fedezi a zálogjoggal biztosított 

követelést, a hitelező ki nem elégített követelése a kielégítési sorrendben biztosítékkal nem 

rendelkező igényként kerül besorolásra.243 

 

3.2.7. Következtetések 
 

A zálogjoggal biztosított hitelezők helyzetének megítélése a határokon átívelő 

fizetésképtelenségi eljárásokban a Rendelet alkalmazásával összefüggésben összetett feladat. 

A nehézséget alapvetően az 5. cikkben foglalt speciális szabály, annak általános jellegű 

megfogalmazása, valamint a tagállamok nemzeti szabályozásának különbözősége okozza. 

Alapvetően kijelenthető, hogy a Rendelet 5. cikkének megalkotása annak a 

kompromisszum-keresésnek az eredménye, mely az egész uniós norma alapgondolatát áthatja. 

A tagállamok nemzeti joga eltérően szabályozza a zálogjogosultak helyzetét, és az egységes 

szabályozás gondolata még nem érett meg. 

 A jelenlegi állapot egyértelműen kedvez a zálogjogosultaknak, de alapvetően nyitott 

kérdés maradt, hogy ha a főfelszámoló és a zálogjogosult között jogvita támad az 5. cikkben 

foglaltak alapján, e jogvita elbírálására joghatósággal rendelkező bíróságot a Brüsszel I. 

rendelet szabályai alapján kell-e meghatározni. A Rendelet esedékes felülvizsgálata során e 

kérdés megválaszolását az uniós jogalkotónak mindenképpen figyelembe kellene vennie, 

tekintettel azon tényre, hogy a zálogjogosultak helyzete kiemelkedő figyelmet igényel 

valamennyi tagállam nemzeti jogában, és valóban nagy jelentőséggel bír a hitelezési 

gyakorlatban is. 

 A magyar nemzeti jog megoldásait illetően a zálogjogosult helyzetét külön kell 

vizsgálni a csődeljárásban és a felszámolási eljárásban. A Cstv. 11. §-ában szabályozott 

fizetési haladék időtartama alatt az adós vagyonán fennálló zálogjogot a záloghitelező nem 

jogosult érvényesíteni, és a magyar jogban e tilalom alól – a privilegizált követeléseket 

leszámítva – kivételek sem léteznek. 

A felszámolási eljárásokban a zálogjogosultak helyzetét a Cstv. 49/D. §-a rendezi. A 

2009. szeptember 1. napja után kezdeményezett eljárásokra irányadó szabályok szerint a 

zálogjogosultnak a felszámolási eljárásba be kell jelentenie hitelezői igényét, és a 

regisztrációs díjat is meg kell fizetnie. A zálogtárgy értékesítéséből befolyt összegből csak a 

zálogtárgy megőrzésének, állagmegóvásának, értékesítésének költségei, valamint a nettó 
                                                 
243 RADU, Alina – ISPAS, Diana – TUGUI, Larisa – CAIMAC, Florian: Insolvency Law in Romania; In: 
BELTRYN, Emilio – SEBASTIYN, Rafael: Handbook of Insolvency in Europe; Incomes Data Services Ltd. 
2009. 435-438. o. 
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vételár 5 %-ának megfelelő felszámolói díj vonható le, a maradványértéket pedig a 

záloghitelező követelésére kell fordítani. 

 A Cstv. 49/D. §-ában foglalt szabályok alakulása244 általában a nemzetközi tendenciát 

követte, és mai állapotában EU-konformnak tekinthető. Láthattuk, hogy a tagállamok 

többségének nemzeti fizetésképtelenségi joga arra törekszik, hogy a záloghitelezőt 

megfelelően biztosítsa az adós fizetésképtelensége esetére, és a zálogtárgy értékesítéséből 

befolyt vételárat – meghatározott kis összegű költségek levonását követően – teljes egészében 

a záloghitelező követelésére kell fordítani. Amennyiben a fizetésképtelenségi szabályok nem 

nyújtanak kellő garanciát a záloghitelező követelésének kielégítésére, az a hitelezési 

gyakorlatot az adott tagállamban jelentősen visszaszoríthatja.245 

 

3.3. A munkavállalók mint speciális hitelezők védelme a fizetésképtelenségi eljárásokban 
 

A munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók helyzetének, sorsának alakulását 

több tényező is befolyásolhatja. Az egyik ilyen körülmény, hogy a munkáltató milyen 

mértékben fizetésképtelen, és ennek alapján milyen típusú eljárás alanyaként fog szerepelni. 

 Az Európai Unió a munkáltató fizetésképtelensége esetére nem csak a jelen dolgozat 

tárgyát képező Rendeletbe épített be garanciális kollíziós szabályokat, más uniós jogforrások 

is napvilágot láttak, többek között a Tanács 2001/23/EK irányelve a munkavállalók jogainak a 

vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó 

tagállami jogszabályok közelítéséről246, a Tanács 1998/59/EK irányelve a csoportos 

létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről247. A dolgozat témája 

szempontjából azonban a 2008/94/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv jelentősége 

emelhető ki a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről248. 

 

                                                 
244 A Cstv. 49/D. §-ában foglalt szabályok alakulásának részletes ismertetését lásd: JUHÁSZ László: A magyar 
fizetésképtelenségi jog kézikönyve; Novotni Kiadó, Miskolc 2010. 738-760. o. 
245 2007-ben például az osztrák szakirodalom a magyar szabályozással összefüggésben azt emelte ki, hogy 
azáltal, hogy a zálogtárgy értékesítéséből befolyt összegnek csak az 50 %-át fordítják a záloghitelezők 
követelésére, nem nyújtanak kedvező perspektívát a külföldi befektetési hitelintézeteknek. KONECNY, 
Andreas: Europäische Insolvenzkultur(en) – Kampf oder Harmonisierung? – Podiumsdiskussion beim 
Deutschen Insolvenzverwalterkongress 2007 in München; NZI 2008. 7. füzet 417. o. 
246 HL L 82., 2001. 3. 22., 16-20. o. 
247 HL L 225., 1998. 8. 12., 16-21. o. 
248 HL L 283., 2008. 10. 28., 36-42. o. 
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3.3.1. A munkaszerződésekre alkalmazandó jog a Rendelet 10. cikke alapján 
 

A Rendelet 10. cikke kollíziós szabályt tartalmaz, melynek értelmében a fizetésképtelenségi 

eljárásnak a munkaszerződésekre és munkaviszonyokra gyakorolt hatásait kizárólag a 

tagállam munkaszerződésre alkalmazandó joga szabályozhatja. 

A munkaszerződések olyan speciális szerződéses jogviszonyt keletkeztetnek, hogy a 

Brüsszel I. rendelet, illetve a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 

593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet249 (a továbbiakban: Róma I. rendelet) is 

az általánostól eltérő szabályokat tartalmaz a joghatóság és az alkalmazandó jog tekintetében. 

Ebből következik, hogy a fizetésképtelenségi eljárások viszonylatában – amelyek alapvetően 

érintik a munkaszerződéseket, így a munkavállalók helyzetét is – szükség volt az általánostól 

eltérő, és a munkavállalók érdekeit szem előtt tartó rendelkezés beiktatására. A Rendelet 10. 

cikkének az a célkitűzése, hogy védelemben részesítse a munkavállalókat és a 

munkaviszonyokat a külföldi jog esetleges alkalmazásától, amely eltérő rendelkezést 

tartalmaz a munkavállalók és munkáltatók közötti szerződéses jogviszonyokra.250 

Az általánosan alkalmazandó lex concursus alóli kivételt a munkaszerződések esetén a 

Rendelethez fűzött Preambulum (28) pontja világítja meg közelebbről. A Preambulum 

rendelkezéseiből következik, hogy a munkavállalókkal kapcsolatos szabályanyagot két 

csoportra oszthatjuk: beszélhetünk a szoros értelemben vett munkajogi kérdésekről, valamint 

az olyan problémákról, amelyek a fizetésképtelenséggel függnek össze. A szoros értelemben 

vett munkajogi kérdésekhez tartozik például az, ha a fizetésképtelenségi eljárás során sor 

kerül az adós értékesítésére, akkor a munkáltatói jogutódlás kérdései, vagy az adós cég 

átszervezésekor szóba kerülhet a munkavállalók csoportos létszámleépítésre, elbocsátására, 

vagy ha a munkáltató elmarad a munkabérek kifizetésével, az államnak milyen garanciát kell 

vállalnia e tekintetben. Ezeket a kérdéseket tehát a nemzetközi magánjog általános 

kapcsolóelvei alapján megállapított tagállam nemzeti joga fogja rendezni. 

 A munkaszerződésre alkalmazandó jog megállapítása során a Róma I. rendeletben 

lefektetett szabályokat kell alkalmazni.251 A 8. cikk értelmében a munkaszerződésekre 

                                                 
249 HL 2008. L-177 [2008. 7. 4.] 6. o. A rendelet megalkotásának előzményeiről lásd VÖRÖS Imre: Készülőben 
az új európai kollíziós magánjogi rendelet a szerződéses kötelmekre alkalmazandó jogról; Jogtudományi 
Közlöny 2006. évi 11. szám 448-449. o. és CZIGLER Dezső Tamás: A szerződésekre alkalmazandó jog 
jövőbeni meghatározása az európai közösségben: a Róma I. rendelet szabályai; Állam- és Jogtudomány, 2009. 
vol. 50. no. 1. 73-110. o. 
250 Virgós–Schmit Jelentés 125. pontja 
251 E megállapítás annyiban pontosításra szorul, hogy a Róma I. rendeletben foglalt szabályokat a 28. cikk 
értelmében csak a 2009. december 17. napját követően kötött szerződésekre lehet alkalmazni. A 2009. december 
17-ét megelőzően kötött munkaszerződésekre a Róma I. rendelet előde, a szerződéses kötelmi viszonyokra 
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elsősorban a felek által választott jogot kell alkalmazni, e jogválasztás azonban nem 

eredményezheti a munkavállaló védelmének korlátozását. Ha a munkaszerződés nem 

tartalmaz rendelkezést az alkalmazandó jogra, a szerződésre a rendszerinti munkavégzés 

helye szerinti tagállam joga irányadó. Ha a rendszerinti munkavégzés helye nem állapítható 

meg, a szerződésre azon telephely szerinti tagállam joga vonatkozik, ahol a munkavállalót 

alkalmazták.252 

 Ha a Rendelet 10. cikkében foglalt kollíziós szabály alkalmazása révén arra az 

eredményre jutunk, hogy az Európai Unión kívüli harmadik állam jogát kell alkalmazni, a 

fizetésképtelenségi eljárás joghatását illetően az eljárás megindításának helye szerinti 

tagállam nemzeti joga alapján kell eljárni.253 

 A munkaszerződésre mint jogviszonyra alkalmazandó jogot tehát ezen a szűrőn 

keresztül kell meghatározni. Ki kell hangsúlyozni, hogy a munkáltató fizetésképtelensége 

esetén a Rendelet 10. cikkében254 foglalt szabály csak azokra a kérdésekre korlátozódik, 

amelyek a fizetésképtelenség nyomán a munkavállalót érhetik (például: a munkáltató 

fizetésképtelensége esetén vajon mindkét fél felmondhatja-e a szerződést.) A 10. cikk más 

problémakörre nem nyújt megoldást (mint például a munkavállalók igénye a ki nem fizetett 

bérekre hol helyezkedik el a kielégítési sorrendben). Ezen kérdésekre továbbra is az eljárás 

megindításának helye szerinti tagállam joga irányadó.255 

 A 10. cikkben foglalt „munkaszerződés” és „munkaviszony” fogalmakat autonóm 

módon kell értelmezni, és a hasonló jogviszonyoktól el kell határolni. A definíció alatt mindig 

egyedi munkaszerződéseket kell érteni. Az, hogy e körbe a kollektív szerződés besorolható-e, 

a jogirodalomban vitatott.256 

 A 10. cikkben foglalt szabály alkalmazásával összefüggésben a gyakorlatban az a 

probléma merült fel, hogy a munkaszerződés megszüntetését meghatározó nemzeti jogi 

mechanizmust az eljárás megindításának helye szerinti tagállam nemzeti joga nem minden 
                                                                                                                                                         
alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19. napján kelt Egyezmény (Római Egyezmény) 
alkalmazható. Magyarország is csatlakozott a Római Egyezményhez a 2058/2005. (IV. 13.) Kormány 
határozattal 
252 A munkaszerződésekre alkalmazandó jog meghatározásának nehézségeivel összefüggésben lásd részletesen: 
FODOR T. Gábor: Külföldi jogi személy munkáltató Magyarországon. A munkaviszonyra alkalmazandó jog 
problémája; Cég és Jog 2003. évi 10. szám 20-21. o. 
253 KODEK, Georg E.: Das anwendbare Recht in grenzüberschreitenden Insolvenzen – Grundzüge und 
ausgewählte Probleme; In: KODEK, Georg E. – KONECNY, Andreas (Hg.): Insolvenz-Forum 2007; Neuer 
Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2008. 217. o. 
254 A fizetésképtelenségi eljárásnak munkaszerződésekre és munkaviszonyokra gyakorolt hatásait kizárólag a 
tagállam munkaszerződésekre alkalmazandó joga szabályozza. 
255 Virgós–Schmit Jelentés 128. pontja 
256 KODEK, Georg E.: Das anwendbare Recht in grenzüberschreitenden Insolvenzen – Grundzüge und 
ausgewählte Probleme; In: KODEK, Georg E. – KONECNY, Andreas (Hg.): Insolvenz-Forum 2007; Neuer 
Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2008. 218. o. 
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esetben ismeri. Egy példán keresztül illusztrálva a helyzetet: a munkáltató német alapítású 

cég, amelynek holland telephelyén holland munkások dolgoznak. A német cég ellen 

Németországban indítják meg a fő fizetésképtelenségi eljárást. Ha a német felszámoló 

felmondja a holland munkavállalók munkaszerződéseit, akkor mindezt a holland jog szabályai 

szerint teheti meg. Ebben az esetben a holland csődtörvény viszont kimondja, hogy a 

munkaszerződések felmondásához szükség van a „felügyelő bíró” (rechter-commissaris) 

hozzájárulására is. A német munkavállalóknak történő felmondáshoz viszont semmilyen 

hozzájárulásra nincs szükség a német törvények alapján. Mindez oda vezet, hogy a holland 

munkaszerződések sorsával kapcsolatban a német bíróság jár el a holland jogot alkalmazva, és 

mivel Németországban nincs ilyen előzetes jóváhagyást szentesítő jogintézmény, ezért 

Hollandiában a munkaszerződések felmondására minden előzetes ellenőrzés nélkül fog sor 

kerülni, ami nyilvánvalóan hátrányos az itt dolgozókra nézve. A gyakorlatban e problémának 

az a helyes megoldása, hogy Hollandiában másodlagos fizetésképtelenségi eljárást 

kezdeményeznek, így az egész eljárás során a holland jog szabályait alkalmazhatják.257 

 

3.3.2. A munkabérek védelmét biztosító uniós szabályok 
 

A munkáltató fizetésképtelensége esetén szükséges a munkavállalók védelméről 

gondoskodni, és lépéseket tenni a munkaszerződésből vagy munkaviszonyból származó 

követelések kifizetésének biztosítása érdekében. Ez a közös érdek hívta életre a 2008/94/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvet a munkáltató fizetésképtelensége esetén a 

munkavállalók védelméről. 

 Az irányelv a tagállamok számára kötelezettséget ír elő egy olyan intézmény 

felállítására, amely szavatolja a munkabérek megfizetését a munkáltató fizetésképtelensége 

esetére is. Az intézmény felállítása mellett a tagállamoknak jogában áll az intézmény 

helytállási felelősségét valamilyen formában korlátozni, a helytállási időtartam azonban nem 

lehet kevesebb három havi munkabér összegénél. 

 Az irányelv számol a határokon átívelő gazdasági tevékenységet folytató munkáltatók 

fizetésképtelenségével is, amikor rögzíti, hogy a munkavállaló mely tagállam intézményéhez 

tartozik: a helytállási kötelezettség azon tagállam intézményét terheli, amelynek területén az 

érintett munkavállaló munkát végez, vagy szokásosan munkát végez, és ezt a kapcsolóelvet a 

rövid távú kiküldetés sem változtatja meg. 

                                                 
257 MOSS, Gabriel – FLETCHER, Ian F. – ISAACS, Stuart: The EC Regulation on Insolvency Proceedings – A 
Commentary and Annotated Guide; Oxford University Press, 2002. 188-189. o. 
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 Az irányelv rendelkezéseit valamennyi tagállam átültette nemzeti jogába, és felállította 

az uniós jogalkotó által megkövetelt intézményt. A nemzeti szabályozások általában az 

intézmény helytállási kötelezettségének mértéke tekintetében térnek el egymástól.258 

 A magyar jogban a fent jelzett irányelvben foglaltak átültetésére a Bérgarancia Alapról 

szóló 1994. évi LXVI. törvényben került sor. A magyar Bérgarancia Alaphoz a felszámoló 

terjeszthet elő kérelmet a munkaviszonyból származó munkavállalói követelések 

kielégítéséhez szükséges összeg igénylése céljából. A magyar intézménytől támogatást – az 

irányelvben foglalt szabályokkal összhangban – a Magyarországon szokásosan munkát végző 

munkavállalók igényelhetnek. Az igényelhető támogatás maximális mértéke 

munkavállalóként egy felszámolási eljáráson belül a tárgyévet megelőző második év - 

Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének 

ötszöröse. Az igényelt támogatás visszatérítendő, ha az adós vagyonának értékesítését 

követően erre megfelelő fedezet áll rendelkezésre. 

A törvény egyetlen hiányossága álláspontom szerint az, hogy csak felszámolási eljárás 

esetére teszi lehetővé az igénybejelentést, csődeljárásban támogatás nem kérhető.259 

 

3.3.3. A munkavállalók helyzete a fizetésképtelenségi eljárásban egyes tagállamok nemzeti 
jogában 
 

A munkáltató fizetésképtelensége esetén irányadó tagállami nemzeti jogszabályok általában a 

munkavállalókat részesítik előnyben. A legkedvezőbb szabályokat ezen a téren a francia jog 

tartalmazza. Általánosságban kijelenthető, hogy a nemzeti szabályozások értelmében a 

munkáltató fizetésképtelenségének bekövetkezése nem eredményezi automatikusan a 

munkaviszonyok megszűnését. Ezt a megoldást követi Franciaország, Olaszország és 

Magyarország is. Kivételes szabályozás érvényesül Romániában, ahol a fizetésképtelenségi 

eljárás elrendelésével a munkaszerződések megszűnnek. 

 

                                                 
258 Erről lásd részletesen: PRUGBERGER Tamás – CSÁK Csilla – TÓTH Hilda: A bérgarancia alap működése 
Magyarországon és az Európai Unióban; Európai Tükör 2002. évi 5. szám 77-91. o. 
259 A témáról lásd részletesebben PRUGBERGER Tamás: A munkáltató fizetésképtelensége esetére szóló 
munkabér-kifizetés védelmét érintő hazai szabályozás az európai uniós jogi rendezés tükrében; In: 
MISKOLCZI-BODNÁR Péter – PRUGBERGER Tamás (szerk.): Bérgarancia és a csőd-, felszámolási eljárás 
reformja; Novotni Kiadó, Miskolc 2005. 21. o. 
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3.3.3.1. Franciaország 

 

A francia csődjog az adós által kötött egyéb megállapodásokhoz képest kedvezőbb 

elbánásban részesíti a munkaszerződéseket. Először is, a munkavállalóknak nem kell 

bejelenteniük a munkaszerződésük alapján fennálló követelésüket. Közvetlenül a hitelezők 

megbízottja állítja össze ezen követelések jegyzékét, amit felülvizsgálat végett megküld a 

munkavállalók képviselőjének, mielőtt azt a csődbíró jóváhagyja, és közzétételre kerül. 

Minden olyan munkavállaló, akinek a követelése nem szerepel a jegyzékben, a közzétételtől 

számított két hónapos határidőn belül keresetet nyújthat be a munkaügyi bíróság előtt. 

A munkavállalók igényei a kielégítési sorrend tekintetében az eljárást megindító 

határozat előtt keletkezett, szinte valamennyi tartozással szemben elsőbbséget élveznek. A 

kifizetés bármely formája (mint pl. a 13. havi fizetés, prémium), amely a munkavállalót az 

eljárás kezdő időpontját megelőző 60 napon belüli munkavégzése alapján illeti meg, „a 

legkedvezőbb helyzetben” van. Ezeket az összegeket minden más hitelezői követelést 

megelőzően kell kifizetni. 

A munkavállalóknak az eljárás kezdő időpontját megelőző 6 havi munkájukból fakadó 

igényei is általános privilegizált helyzetben vannak, melyek a kielégítési sorrendben az alábbi 

követeléseket követik: a hitelezőknek az eljárást megindító határozatot követően felmerült 

követelései, a reorganizációs eljárás keretében a befektetők által nyújtott új tőkebefektetés, és 

az ingó tulajdonra nyújtott egyéb biztosítékok. 

Az uniós követelményeknek eleget téve Franciaországban is felállították az állami 

bérgarancia alapot (az ún. AGS). Az AGS-ből az alábbi igények teljesítése kérelmezhető: 

- az eljárás kezdő időpontjában a munkaszerződés alapján az alkalmazottaknak 

fizetendő összes jövedelem (ez magában foglalja azon összegeket is, amelyek a 

szerződés teljesítésével kapcsolatban váltak esedékessé, illetve azokat is, amelyek a 

szerződésnek az eljárást megindító határozatot megelőzően való megszüntetéséből 

fakadóan váltak esedékessé), legyen szó akár reorganizációs vagy bírósági 

felszámolási eljárás megindításáról. Kivételesen, amennyiben a procédure de 

sauvegarde reorganizációs eljárás került megindításra, ez a garancia nem 

alkalmazandó az eljárást megindító határozatkor esedékes összegekre, mivel az ilyen 

eljárás kezdeményezése feltételezi, hogy az adós nincsen fizetésképtelenségi 

helyzetben, és hogy kifizette az összes tartozását, beleértve a béreket is; 

- az eljárást megindító határozatot követően megszüntetett munkaszerződésekből eredő 

valamennyi munkavállalói követelés, feltéve hogy a szerződés megszüntetésére az 
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eljárás kezdő időpontjától meghatározott időn belül került sor (vagyis a tevékenység 

folytatására irányuló tervet jóváhagyó határozattól számított egy hónapon belül, vagy 

az adós bírósági felszámolását kimondó határozattól számított 15 napon belül). 

Amint a munkavállalók követelései kifizetésre kerültek, az AGS válik jogosulttá az adóssal 

szemben a követelések érvényesítésére, azaz a támogatás visszatérítendő. 

Amennyiben az adós tevékenységének újjászervezéséhez létszámcsökkentésre van 

szükség, a redressement judiciaire reorganizációs eljárás esetén egy kevésbé formalizált és 

kevésbé időigényes speciális eljárás kerül alkalmazásra. Azonban a procédure de sauvegarde 

reorganizáció keretében a létszámcsökkentést – a jóval nehézkesebb és hosszabb – általános 

szabályoknak megfelelően kell végrehajtani. 

A csoportos létszámcsökkentés szabályai szerint amennyiben a létszámcsökkentést 

olyan vállalkozásban hajtják végre, amelynek legalább 50 alkalmazottja van, és a 

létszámcsökkentés 30 napos időtartamon belül legalább 10 munkavállalót érint, a 

foglalkoztatónak el kell fogadnia egy szociális tervet (Plan de sauvegarde de l’emploi), 

melynek a tartalmát jogszabály határozza meg, és melyben többek között ki kell térni az 

újrafoglalkoztatásra vonatkozó ajánlatokra.260 

 

3.3.3.2. Olaszország 

 

A fizetésképtelenségi eljárások elrendelése nem eredményezi automatikusan a 

munkaszerződések megszűnését. A munkaszerződésekre alkalmazandó olasz polgári 

törvénykönyv kifejezetten kizárja, hogy a munkaszerződés megszüntetésének oka a 

munkáltató ellen kezdeményezett fizetésképtelenségi eljárás legyen. 

 Az olasz csődtörvény értelmében a fizetésképtelenségi eljárás elrendelésének 

joghatása az is, hogy a folyamatban lévő megállapodások teljesítése félbeszakad, de ez alól 

kivételt képeznek a munkaszerződések, melyeket teljesíteni kell. 

 A munkavállalók munkaszerződésének megszüntetése során figyelembe kell venni a 

csoportos létszámcsökkentésre irányadó speciális rendelkezéseket. Az irányadó időszak 120 

nap, és a számításnál figyelembe kell venni, hogy az adós hány munkavállalót foglalkoztat, és 

az adott időszakban hány munkaszerződést kíván megszüntetni. A viszonyítási számok: 15 

munkavállalóként 5 munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése 120 napon belül 

minősül csoportos létszámcsökkentésnek. 

                                                 
260 LAURENT, Nicolás: Insolvency Law in France; In: BELTRYN, Emilio – SEBASTIÁN, Rafael: Handbook 
of Insolvency in Europe; Incomes Data Services Ltd. 2009. 259-261. o. 
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 Olaszországban is létezik az uniós irányelv szerinti bérgarancia alap jogintézménye 

(Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria=CIGS), melynek érdekessége a magyar 

szabályozáshoz képest az, hogy a támogatás a reorganizációs eljárásban is igényelhető 

legfeljebb 12 hónapos időszakra, és ez esetben a támogatás nem visszatérítendő.261 

 

3.3.3.3. Románia 

 

A fizetésképtelenségi eljárás elrendelésével egyidejűleg a munkaszerződések megszűnnek, a 

munkavállalókat azonban a jogviszony megszűnése előtt 15 munkanappal korábban erről 

értesíteni kell. 

 A munkavállalók bérkövetelése privilegizált követelésnek minősül, hitelezői igényüket 

nem kell bejelenteniük az eljárásban, azt a felszámoló automatikusan nyilvántartásba veszi. A 

kielégítési sorrendben a második helyen szerepelnek, közvetlenül a fizetésképtelenségi eljárás 

költségeit követik. 

 A román bérgarancia alapból az elmaradt munkabér és végkielégítés igényelhető, 

maximális mértéke három havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő összeg. A támogatás 

visszatérítendő jellegű.262 

 

3.3.4. A munkavállalók helyzete a fizetésképtelenségi eljárásban a magyar nemzeti jog 
alapján 
 

A csődeljárás elrendelésének a munkaszerződésekre nincs kihatása, a munkáltató személye 

sem változik meg. A munkabérkövetelések az eljárás folyamán privilegizált követelésnek 

minősülnek263, azaz a fizetési haladék az adóst nem mentesíti a csődeljárás kezdő 

időpontjában fennálló, vagy az eljárás folyamán keletkezett munkabér és járulékainak 

megfizetése alól.264 

 Ha az adós a csődeljárás keretében tevékenységének átszervezése és racionalizálása 

érdekében munkaszerződéseket kíván megszüntetni, azt csak az Mt. 87. §-ában foglaltak 

                                                 
261 LUPOLI, Vittorio: Insolvency Law in Italy; In: BELTRYN, Emilio – SEBASTIÁN, Rafael: Handbook of 
Insolvency in Europe; Incomes Data Services Ltd. 2009. 353-355. o.; CHERUBINI, Giorgio: Das anwendbare 
Recht in grenzenüberschreitenden Insolvenzen – Länderbericht Italien; In: KODEK, Georg E. – KONECNY, 
Andreas (Hg.): Insolvenz-Forum 2007; Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2008. 264-266. o. 
262 RADU, Alina – ISPAS, Diana – TUGUI, Larisa – CAIMAC, Florian: Insolvency Law in Romania; In: 
BELTRYN, Emilio – SEBASTIÁN, Rafael: Handbook of Insolvency in Europe; Incomes Data Services Ltd. 
2009. 444. o. 
263 JUHÁSZ László: A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve; Novotni Kiadó, Miskolc 2010. 178. o. 
264 Cstv. 11. § (1) bekezdés a) pontja 
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szerint teheti meg, és figyelemmel kell lennie a csoportos létszámcsökkentés speciális 

szabályaira is.265 

 A Cstv. 47. § (5) bekezdése értelmében a felszámolás kezdő időpontjától a felszámoló 

gyakorolja a munkavállalók felett a munkáltatói jogokat.266 A munkaviszonyt azonban nem 

szüntetheti meg rendkívüli felmondással arra hivatkozva, hogy a munkáltató felszámolását a 

bíróság jogerősen elrendelte. Ez esetben is az Mt. 87. §-a alapján kell eljárni, és a csoportos 

létszámcsökkentésre vonatkozó szabályokat is figyelembe kell venni.267 

 A munkavállalók helyzetén könnyít a Cstv. 37. § (4) bekezdésének azon szabálya, 

miszerint a felszámoló a munkaviszonyra tekintettel járó követeléseket igénybejelentés nélkül 

is köteles nyilvántartásba venni. Ez egyben azt is jelenti, hogy a munkavállalóknak a 

regisztrációs díjat sem kell megfizetniük.268 

 Ugyancsak a munkavállalók privilegizált helyzetét erősíti, és igényérvényesítési 

lehetőségét segíti elő az Itv. 62. § (1) bekezdésének i) pontja, melynek értelmében a 

munkaviszonyból származó munkabér- és egyéb követelésre tekintettel a munkavállaló által 

kezdeményezett felszámolási eljárás tárgyi illetékfeljegyzési jog kedvezményében részesül. 

 

3.3.5. Következtetések 
 

A Rendelet 10. cikkében foglalt különleges kollíziós szabállyal összefüggésben 

megállapítható, hogy annak beiktatása a határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárásokban 

indokolt volt, hiszen az Európai Unió valamennyi, a polgári ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködés keretein belül megalkotott uniós normája a munkavállalókat kiemelt helyen 

kezeli, és arra törekszik, hogy a külföldi jog alkalmazásától megóvja őket. 

 A Rendelet által alkotott háló, nevezetesen, hogy a szoros értelemben vett munkajogi 

kérdésekben a Róma I. rendelet alapján juthatunk el az alkalmazandó joghoz, míg a 

fizetésképtelenséggel összefüggő problémák feloldása az eljárás megindításának helye 

szerinti jog, illetve a bérgarancia alapból igényelhető támogatásnál a rendszerinti 

munkavégzés helye szerinti jog alkalmazandó, meglehetősen összetett, de a munkavállalók 

                                                 
265 Mt. 94/A-94/G. § 
266 A felszámoló jogállását lásd részletesen: BÍRÓ György: A felszámoló megbízotti minősége (qui prodest?); 
In: MISKOLCZI-BODNÁR Péter – PRUGBERGER Tamás (szerk.): Bérgarancia és a csőd-, felszámolási 
eljárás reformja; Novotni Kiadó, Miskolc 2005. 180-206. o. 
267 A munkaszerződések megszüntetéséről a másodlagos eljárások keretében lásd: BÍRÓ György: Das 
anwendbare Recht in grenzüberschreitenden Insolvenzen – Länderbericht Ungarn; In: KODEK, Georg E. – 
KONECNY, Andreas (Hg.): Insolvenz-Forum 2007; Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2008. 238-242. o. 
268 Vö. CSÁK Csilla – NAGY Zoltán: Hitelezői érdekek érvényesítésének problémái a felszámolási eljárásban; 
In: MISKOLCZI-BODNÁR Péter – PRUGBERGER Tamás (szerk.): Bérgarancia és a csőd-, felszámolási 
eljárás reformja; Novotni Kiadó, Miskolc 2005. 171-179. o. 
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szempontjából indokolt. Az Európai Unió több irányú jogalkotásának köszönhetően lényeges 

eltérések nincsenek a tagállamokban a munkáltató fizetésképtelensége esetén alkalmazandó 

nemzeti jog tekintetében. 

 A magyar szabályozással összefüggésben megállapíthatjuk, hogy az megfelel az uniós 

követelményeknek, az irányelvek átültetése megtörtént. A fizetésképtelenségi eljárásokban a 

munkavállalók és bérkövetelésük megtérülése biztosított. Néhány tagállam nemzeti jogának 

ismertetését követően az a következtetés is levonható, hogy a magyar jog a lehető legnagyobb 

kedvezmény elve mentén szerveződik, a fizetésképtelenségi eljárás megindításával a 

munkaszerződések nem szűnnek meg automatikusan, a munkabérek fedezetét a Bérgarancia 

Alap biztosítja, és a fizetésképtelenségi eljárás sem adminisztrációs, sem pénzügyi 

többletterhet nem jelent számukra. 

 

3.4. A fizetésképtelenségi eljárás hatása a folyamatban lévő eljárásokra 
 

A hitelezők szempontjából a Rendelet 15. cikkében269 rögzített különleges kollíziós szabály is 

nagy jelentőséghez jut. Gondoljunk arra, hogy egy hitelezői igényérvényesítés különböző 

eljárások keretében hosszadalmas és költséges procedúra. Így lényeges kérdés, hogy az 

adóssal szemben elrendelt fizetésképtelenségi eljárás ezeket a folyamatban lévő 

processzusokat megszakítja, vagy azokat esetlegesen tovább kell folytatni. 

 

3.4.1. A Rendelet 15. cikkében foglalt szabály értelmezése 
 

Az Európai Unió tagállamainak nemzeti joga jelentős eltéréseket mutat a fizetésképtelenségi 

eljárás joghatását illetően azon folyamatban lévő eljárásokra, melyben az adós félként 

szerepel. Egyes tagállamok előírják a folyamatban lévő eljárások automatikus megszüntetését, 

míg más tagállamokban a folyamatban lévő eljárásokat a fizetésképtelenségi eljárásra 

hatáskörrel rendelkező bíróságok előtt kell folytatni.270 

 A Rendelet 4. cikk (2) bekezdésének f) pontját, illetve a 15. cikkben foglalt kivételes 

szabályt egymással kölcsönhatásban kell értelmezni a határon átnyúló fizetésképtelenségi 

eljárás joghatását illetően a folyamatban lévő eljárásokban érdekelt hitelezők helyzetének 

meghatározása során. A 4. cikk (2) bekezdésének f) pontja értelmében ugyanis főszabály 

                                                 
269 A fizetésképtelenségi eljárásoknak az adós rendelkezése alól kivont vagyontárggyal vagy joggal kapcsolatos, 
folyamatban lévő eljárásra gyakorolt hatásaira kizárólag annak a tagállamnak a joga alkalmazandó, ahol az 
eljárás folyamatban van. 
270 FLETCHER, Ian F.: Insolvency in Private International Law; Second Edition, Oxford University Press 2005. 
419. o. 
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szerint a lex concursus kapcsolóelv alapján az eljárás megindításának helye szerinti tagállam 

nemzeti jogát kell alkalmazni annak meghatározása során, hogy a fizetésképtelenségi 

eljárásnak milyen joghatásai vannak az egyes hitelezők által indított eljárásokra. Ez alól 

kivételt képeznek a folyamatban lévő peres eljárások, melyek kapcsolóelvét már a 15. cikk 

tartalmazza: a fizetésképtelenségi eljárásnak a folyamatban lévő eljárásokra gyakorolt 

hatásaira kizárólag annak a tagállamnak a joga alkalmazandó, ahol ez az eljárás folyamatban 

van. 

 E generális és speciális szabály együttes alkalmazásának beiktatására 

valószínűsíthetően a Rendelet megalkotása során kompromisszumos megoldásként került sor. 

Ugyanis alapvetően előrebocsátható, hogy a gyakorlatban mindez zavart és 

jogbizonytalanságot eredményez.271 

 Az 1995. évi Fizetésképtelenségi Egyezmény szövegéhez képest a Rendelet 4. cikk (2) 

bekezdés f) pontja, illetve a 15. cikkben foglaltak nem változtak. Így érdemes megvizsgálni, 

hogy a Virgós-Schmit Jelentés milyen magyarázatot ad e két rendelkezés viszonyára. 

A 142. pont értelmében a Rendelet alapvetően különbséget tesz a fizetésképtelenségi 

eljárásnak az egyedi hitelezői igények kielégítését célzó végrehajtási eljárások, illetve a 

folyamatban lévő „peres eljárásokra” gyakorolt joghatása tekintetében. A fizetésképtelenségi 

eljárásnak a végrehajtási típusú eljárásokra gyakorolt joghatását a Rendelet 4. cikk (2) 

bekezdésének f) pontja értelmében az eljárás megindításának helye szerinti tagállam nemzeti 

joga határozza meg. Ily módon a kollektív jellegű fizetésképtelenségi eljárás hatása lehet a 

folyamatban lévő végrehajtási eljárás megszüntetése, illetve az is, hogy a fizetésképtelenségi 

eljárás alatt végrehajtási eljárás nem kezdeményezhető az adóssal szemben. 

Minden más, az adós vagyonával vagy jogával összefüggésben folyamatban lévő 

eljárásra gyakorolt joghatás tekintetében a Rendelet 15. cikke alkalmazandó, azaz annak a 

tagállamnak a nemzeti joga irányadó, melyben a kérdéses eljárás folyamatban van. E tagállam 

nemzeti eljárásjoga határozza meg, hogy a folyamatban lévő eljárást fel kell-e függeszteni, 

meg kell-e szüntetni, az eljárás miként és milyen feltételek mellett folytatható, és a 

fizetésképtelenségi szakértő az eljárásba miként kapcsolódhat be. 

A Virgós-Schmit Jelentés 142. pontjában foglalt magyarázatot erősíti meg Miguel 

Virgós, amikor rögzíti, hogy a 4. cikk (2) bekezdés f) pontjában foglaltak célja az, hogy 

megvédje az adós vagyonát az egymással versengő, egyedi hitelezői követelések kielégítését 

célzó végrehajtási eljárásoktól. Ezért az eljárásra alkalmazandó jog kijelölése során 

                                                 
271 FLETCHER, Ian F.: Insolvency in Private International Law; Second Edition, Oxford University Press 2005. 
419. o. 
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különbséget kell tenni a végrehajtási eljárások, és azon folyamatban lévő eljárások között, 

melyek tárgya egy követelés létezésének, érvényességének, összegszerűségének 

megállapítása.272 E magyarázat értelmében a Rendelet 15. cikkében foglalt speciális szabályt 

valamennyi olyan folyamatban lévő eljárásban alkalmazni kell, mely nem végrehajtási 

jellegű, azaz a folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokra, választottbírósági eljárásokra 

stb. is. 

A Virgós-Schmit Jelentésben foglalt magyarázat alapvetően logikus és minden 

tekintetben érthető. Az azonban határozottan kijelenthető, hogy annak ellenére, hogy a 

Rendelet érintett rendelkezései az 1995. évi Fizetésképtelenségi Egyezmény szövegével 

megegyeznek, a Virgós-Schmit Jelentésben foglaltakat nem támasztják alá. A Rendelet 

szövege nem tartalmaz megkülönböztetést a végrehajtási eljárások és egyéb eljárások között, 

sőt a magyar nyelvű fordítás a 4. cikk (2) bekezdés f) pontjában pusztán „eljárásokat” említ, 

míg a 15. cikk „folyamatban lévő peres eljárásokról” szól. A magyar nyelvű fordítás 

értelmében tehát a 15. cikkben foglalt speciális rendelkezések csak azokra a „peres” 

eljárásokra irányadók, melyek a fizetésképtelenségi eljárás kezdő időpontjában már 

folyamatban voltak. Ily módon egy folyamatban lévő nemperes eljárásra, mint például az 

adóssal szemben kezdeményezett fizetési meghagyásos eljárásra már nem alkalmazható. Ez 

az értelmezés azonban nyilvánvalóan ellentétes a Rendelet célkitűzéseivel, a hitelezői érdekek 

védelmével, és pusztán pontatlan fordításról beszélhetünk. 

A Virgós-Schmit Jelentésben foglaltakat az osztrák bíróságok következetesen 

érvényesítik a joggyakorlatban. Az osztrák Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint minden 

olyan folyamatban lévő eljárás, mely a fizetésképtelenségi eljárás hatókörébe vonható 

vagyontárgyat érint, illetve a fizetésképtelenségi eljárásban hitelezőként részt vevő fél 

igényével kapcsolatos, a Rendelet 15. cikkében rögzített eljárásnak tekinthető, így a jogi 

sorsát illetően a lex fori processus kapcsolóelv alkalmazandó.273 

Kijelenthető, hogy a Rendelet 4. cikk (2) bekezdés f) pontjában, illetve a 15. cikkben 

foglalt rendelkezések megfogalmazása pontatlan, helytelen akkor, ha a Virgós-Schmit 

Jelentésben foglaltakra úgy tekintünk, mintha az a jogalkotói akaratot inkorporálná. Ha 

azonban szigorúan az uniós norma rendelkezéseire hagyatkozunk, akkor az a konklúzió 

vonható le, hogy a magyarázó jelentésben foglaltak nem helytállók. 
                                                 
272 VIRGÓS, Miguel – GARCIMARTIN, Francisco: The European Insolvency Regulation: Law and Practice; 
Kluwer Law International, 2004. 121. o. 
273 Osztrák Legfelsőbb Bíróság 2005. március 17-ei ítélete 8 Ob 131/04d; 2006. január 24-ei ítélete 10 Ob 
80/05w; és 2006. február 23-ai ítélete 9 Ob 135/04z (forrás: 
http://www.uibk.ac.at/zivilverfahren/entscheidungsdokumentation/euinsvo.pdf, lekérdezés dátuma: 2010. 
március 30.) 



 124 

3.4.2. A Rendelet 15. cikkének értelmezésével kapcsolatos tagállami bírósági joggyakorlat 
 

A Rendelet 15. cikkében foglalt hitelezővédelmi szabály részletes értelmezésével az angol 

High Court of Justice foglalkozott az Elektrim S.A. kontra Vivendi Universal S.A. ügy274 

kapcsán. A felek 2001-ben szerződést kötöttek egymással, mely szerződés választottbírósági 

kikötést is tartalmazott, miszerint a szerződésből eredő jogviták elbírálására a Londonban 

székelő választottbíróságnak van hatásköre. A Vivendi Universal S.A. keresetet nyújtott be a 

választottbíróságon szerződésszegésre hivatkozva, mely eljárás során a lengyel bíróság 

elrendelte az Elektrim S.A. felszámolását főeljárásként. Az alapvető kérdést az jelentette, 

hogy a fizetésképtelenségi eljárásnak a folyamatban lévő választottbírósági eljárásra gyakorolt 

joghatását az angol jog alapján (Rendelet 15. cikk) vagy a lengyel jog alapján kell-e megítélni 

(Rendelet 4. cikk (2) bekezdés f) pont).275 

Az angol bíróság az érintett rendelkezések értelmezésével összefüggésben rögzítette, 

hogy a Rendelet szabályai egységes rendszert alkotnak az Európai Unió tagállamaiban, 

normáit egységesen, autentikus módon kell értelmezni. Az értelmezés során egységes európai 

jelentést kell kialakítani, és figyelemmel kell lenni a Rendelet szövegének többnyelvű 

változataira, az uniós norma felépítésére, a Preambulumban foglalt célkitűzésekre, a Virgós-

Schmit Jelentésben foglaltakra, az Európai Bíróság értelmező döntéseire, a nemzeti bíróságok 

ítéleteire, valamint a jogirodalmi álláspontokra is.276 

A Rendelet Preambulumának (24) pontja értelmében a 4. cikkben foglalt, az 

alkalmazandó jogra irányadó általános rendelkezések alól kivételes szabályokat is fel kellett 

állítani annak érdekében, hogy az eljárás megindításának helye szerinti tagállamtól eltérő 

tagállamokban a jogos elvárások védelme és a folyó ügyletek biztonsága biztosított legyen. 

Az angol bíróság is arra a következtetésre jutott, hogy a 4. cikk (2) bekezdés f) 

pontjának megfogalmazásából nem derül ki egyértelműen, hogy a lex concursus 

kapcsolóelvet csak a végrehajtási jellegű eljárásokra kell alkalmazni, az uniós norma szövege 

ugyanis „az egyes hitelezők által indított eljárások” megfogalmazást tartalmazza. Az angol 

                                                 
274 High Court of Justice (Commercial Court [2008] EWHC 2155 (Comm)), 2008. október 02. – J. Syska 
felszámoló által képviselt Elektrim S.A. (adós) kontra Vivendi Universal S.A.; 
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2008/2155.html (lekérdezés dátuma: 2010. március 30.) 
275 E kérdés megválaszolása azon okból bírt kiemelkedő jelentőséggel, mert a lengyel fizetésképtelenségi törvény 
142. szakasza értelmében a fizetésképtelen adós által kötött választottbírósági szerződés hatályát veszti a 
fizetésképtelenségi eljárás kezdő időpontjában, és a folyamatban lévő választottbírósági eljárásokat meg kell 
szüntetni. E szabályra hivatkozva a lengyel felszámoló megkérdőjelezte a választottbíróság hatáskörét. A lengyel 
joggal ellentétben azonban az angol jog szerint az eljárás lefolytatásának nem lett volna akadálya. A jogeset 
kivonatos közlését lásd High Court of Justice: Auswirkung eines Insolvenzverfahrens auf ein in einem anderen 
EU-Staat anhängiges Schiedsverfahren, SchiedsVZ 2008. 316-320. o. 
276 A Rendelet e szempontok alapján történő értelmezését írja elő a Virgós-Schmit Jelentés 43. pontja is. 



 125 

bíróság megítélése szerint a végrehajtási eljárások és egyéb eljárások közötti, a Virgós-Schmit 

Jelentésben is rögzített különbségtétel ellentétes a Rendelet célkitűzésével. 

Az Európai Unió Bírósága a C-294/02. számú ítéletében a fizetésképtelenségi eljárás 

alatt álló alperesekkel összefüggésben arra a következtetésre jutott, hogy az alperesek ellen, 

eltérő tagállamokban, és eltérő időpontokban kezdeményezett fizetésképtelenségi eljárások 

elrendelését követően került sor a kereset előterjesztésére az egyedi hitelezői igény 

érvényesítése tárgyában. Tehát nem folyamatban lévő eljárásról volt szó, ez esetben pedig a 

Rendelet 4. cikk (2) bekezdésének f) pontja alkalmazandó.277 Az angol bíróság érvelése 

szerint az Európai Unió Bíróságának döntése is azt az értelmezést támasztja alá, hogy a 4. 

cikk (2) bekezdés f) pontját nem csak a végrehajtási eljárásokra, hanem bármilyen tárgyú, 

egyedi hitelező által kezdeményezendő eljárásra alkalmazni kell. 

Az angol bíróság álláspontját összegezve: a Rendelet 15. cikkében foglalt szabály a lex 

specialis derogat generalis elv alapján elsőbbséget élvez a 4. cikk (2) bekezdésének f) 

pontjával szemben, de csak abban az esetben, ha a 15. cikkben foglalt követelmények 

maradéktalanul fennállnak, azaz: 

- a fizetésképtelenségi eljárás kezdő időpontjában az eljárás már folyamatban van, 

- az eljárás más tagállamban van folyamatban, 

- az eljárás az adós rendelkezése alól kivont vagyontárggyal vagy joggal kapcsolatos, 

- a folyamatban lévő eljárás bármilyen jellegű lehet, akár egyedi végrehajtásra is 

irányulhat. 

Az utolsó kritérium beiktatása, és e rendelkezésnek a Virgós-Schmit Jelentéssel ellentétben 

álló értelmezése a Rendelet Preambulumában rögzített célkitűzésekkel sem áll ellentétben. Az 

uniós norma két célkitűzése emelhető ki: 

- a fizetésképtelenségi eljárások megfelelő és hatékony működésének biztosítása, a 

hitelezők egyenlő bánásmódban való részesítése, 

- biztosított legyen a jogos elvárások védelme és a jogügyletek biztonsága. 

Ezen célkitűzések megvalósítását első ránézésre az az értelmezés segítené elő, mely szerint a 

folyamatban lévő végrehajtási eljárásokra a lex concursus kapcsolóelv alapján az eljárás helye 

szerinti tagállam nemzeti jogát alkalmazzuk minden esetben, és a célok megvalósítását 

gátolná, ha esetleg megengedhető lenne egy más tagállamban folyamatban lévő végrehajtási 

eljárás folytatása. 

                                                 
277 A C-294/02. sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra AMI Semiconductor Belgium BVBA és társai ügyben 
2005. március 17-én hozott ítélet [EBHT 2005., I-02175. o.] 64-72. pontjai 
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 Az viszont rögzíthető, hogy a fenti értelmezés, miszerint a folyamatban lévő 

végrehajtási eljárásokra is a Rendelet 15. cikkét kell alkalmazni, a második célkitűzést, 

nevezetesen a jogos elvárások védelmét és a jogügyletek biztonságát egyértelműen elősegíti, 

és az első célkitűzést sem gátolja. Már csak azon megfontolásból sem, mely szerint a 

tagállamok nemzeti jogának döntő többsége tiltja a singularis jellegű végrehajtási eljárások 

folytathatóságát a fizetésképtelenségi eljárás kezdő időpontját követően. 

 

3.4.3. A fizetésképtelenségi eljárás hatása a folyamatban lévő eljárásokra néhány tagállam 
nemzeti jogában 
 

A fizetésképtelenségi eljárás elrendelése valamennyi tagállam nemzeti jogában megakasztja a 

singularis jellegű végrehajtási eljárásokat. A különbség ott érhető tetten, hogy egyes 

tagállamokban, mint például Magyarországon, az eljárás elrendelésének nincs kihatása a 

folyamatban lévő peres eljárásokra, míg más országokban, mint például Franciaországban 

vagy Romániában a per félbeszakad, és a fizetésképtelenségi eljárás keretében dől el további 

jogi sorsa. Olaszország a két megoldás között átmenetet képez: a reorganizációs célzatú 

eljárás elrendelésének nincs hatása a folyamatban lévő peres eljárásokra, míg a likvidációs 

eljárás félbeszakítja azokat. 

 

3.4.3.1. Franciaország 

 

A reorganizációs eljárások (procédure de sauvegarde, redressement judiciaire) és a 

felszámolási eljárás elrendelése fizetési haladékot keletkeztet, amely alatt tilos az eljárást 

megindító határozat előtt felmerült hitelezői követelések kielégítése. Ily módon minden olyan 

eljárás, amely a fizetésképtelenségi eljárást elrendelő határozat előtt felmerült követeléseknek 

az adós által történő kielégítését célozza, félbeszakad. 

A folyamatban lévő peres eljárások félbeszakadnak mindaddig, amíg a hitelező nem 

jelenti be a követelését a hitelezők megbízottjánál. Amennyiben a hitelező a követelésének 

bejelentését elmulasztja, az ilyen követelés a fizetésképtelenségi eljárás keretében 

kikényszeríthetetlen. 

Ez a szabály az összes olyan hitelezőre alkalmazandó, akinek az eljárást megindító 

határozat előtt merült fel az igénye, függetlenül követelésének sorrendjétől (biztosított vagy 

nem biztosított). A szabály alóli egyetlen kivételt a munkavállalóknak a munkaszerződésen 

alapuló követelései jelentik, ezeket külön nem kell bejelenteni. 
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A hitelezői követelés bejelentése után a tárgyalást újból megnyitják, feltéve, hogy a 

követelés bejelentéséről szóló másolat a bírósághoz benyújtásra kerül, és a bíróság megidézi 

az adós képviseletében a hitelezők megbízottját és a bírósági hivatalnokot, vagy adott esetben 

a felszámolót. 

A bírósági eljárást tehát le kell folytatni, és annak eredménye függvényében a 

fizetésképtelenségi eljárás folyamán felállított kielégítési tervben figyelembe kell venni, ha a 

hitelező kereseti kérelmének a bíróság helyt adott.278 

 

3.4.3.2. Olaszország 

 

Azon reorganizációs eljárásokban, melyekben az adós a vagyon feletti rendelkezési jogát 

megtartja, a folyamatban lévő peres eljárásokat minden korlátozás nélkül folytathatja. 

 Minden más fizetésképtelenségi eljárás elrendelésének joghatása az, hogy a 

folyamatban lévő eljárások automatikusan félbeszakadnak a törvény erejénél fogva, minden 

eljárási cselekmény nélkül. Az eljárásban kijelölt fizetésképtelenségi szakértő dönthet úgy, 

hogy a csődvagyonba tartozó vagyontárgyakat érintő pereket folytatja, sőt alapvetően jogában 

áll új eljárásokat is kezdeményezni.279 

 

3.4.3.3. Románia 

 

Az adóssal szemben kezdeményezett peres és végrehajtási eljárások automatikusan 

megszakadnak a fizetésképtelenségi eljárás elrendelésével. Az eljárás kezdő időpontja után 

valamennyi jogvita elbírálására a kijelölt csődbíró jogosult. 

 A biztosítékkal rendelkező hitelezők a csődbírótól mentességet kérhetnek, és 

folytathatják követelésük kielégítését, ha: 

- a biztosítéki vagyontárgy értéke kevesebb a követelés összegénél, és a vagyontárgy 

nem nélkülözhetetlen a reorganizációs terv sikeres megvalósításához; 

- a biztosított követelést a biztosíték nem megfelelően részesíti védelemben, mert a 

biztosítéki vagyontárgy értéke folyamatosan csökken, a vagyontárgyat több biztosíték 

is terheli, és a később alapított biztosítéki jog veszélyezteti a korábban alapított jogot, 

vagy alappal lehet tartani a biztosítéki tárgy elvesztésétől, elrejtésétől. 

                                                 
278 LAURENT, Nicolás: Insolvency Law in France; In: BELTRYN, Emilio – SEBASTIÁN, Rafael: Handbook 
of Insolvency in Europe; Incomes Data Services Ltd. 2009. 265-266. o. 
279 LUPOLI, Vittorio: Italy; In: BELTRYN, Emilio – SEBASTIÁN, Rafael: European Insolvency Regulations. 
Application of the European Regulation on Insolvency Proceedings; Aranzadi 2010. 360. o. 
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A fizetésképtelenségi eljárások alatt a peres és egyéb eljárások kizártsága alól kivételt 

képeznek az adós birtokában lévő vagyontárggyal kapcsolatos tulajdonjogi jogviták, ezeket az 

eljárás elrendelését követően is folytatni lehet.280 

 

3.4.4. Következtetések 
 

A fizetésképtelenségi eljárás elrendelésének időpontjában más tagállamokban folyamatban 

lévő peres és nemperes eljárásokban érintett hitelezők helyzete a Rendelet 15. cikkében 

rögzített speciális kollíziós szabály alapján határozható meg. A közösségi jogforrásból 

kitűnik, hogy az adós vagyonát érintő folyamatban lévő igényérvényesítési processzusok a 15. 

cikk hatálya alá sorolhatók, legyenek akár peres, vagy nemperes eljárások, illetve a 

folyamatban lévő választottbírósági eljárások is ide tartoznak. E megállapítást a magyar 

joggyakorlat is hűen követi: a Fővárosi Ítélőtábla egyik határozatában arra mutatott rá, hogy 

ha a Rendelet alapján kezdeményezett fő fizetésképtelenségi eljárás megindítása időben 

megelőzi a más tagállamban lévő vagyontárgyat érintő peres eljárás kezdeményezését, ez 

utóbbi ügyben a főeljárás tagállamának nemzeti joga szerint kell eljárni.281 

 A tagállamok nemzeti joga eltérően szabályozza a fizetésképtelenségi eljárás hatását a 

folyamatban lévő eljárásokra: a tagállamok egy része a fizetésképtelenségi eljárás hatókörébe 

vonja ezen eljárásokat, és a csődbíróság hatáskörébe utalja annak elbírálását. Más 

tagállamokban – köztük említhetjük Magyarországot is – a fizetésképtelenségi eljárás 

megindítása nem szakítja meg a folyamatban lévő eljárásokat, csupán az adós oldalán a 

kijelölt fizetésképtelenségi szakértő válik az ügy urává, ő dönti el alapvetően azt, hogy az 

eljárást folytatja, vagy esetleg a hitelezői követelést elismeri, és nyilvántartásba veszi a többi 

hitelezői követelés mellett. 

 A folyamatban lévő eljárások közül a fent kifejtettek alapján, különösen az angol 

bíróság által felvetett érvelés szerint, az adós vagyonával kapcsolatban kezdeményezett, a 

fizetésképtelenségi eljárás kezdő időpontjában más tagállamban folyamatban lévő 

végrehajtási eljárások megítélése vet fel kérdéseket. A folyamatban lévő végrehajtási eljárásra 

gyakorolt joghatás tekintetében a Rendelet 4. cikk (2) bekezdés f) pontját, vagy a 15. cikket 

kell alkalmazni? A Rendelet szövege és a Virgós-Schmit Jelentés tartalma ugyanis ezen a 

ponton nem összeegyeztethető. Bár a gyakorlatban ez nem jelent nagy problémát abból a 

                                                 
280 RADU, Alina – ISPAS, Diana – TUGUI, Larisa – CAIMAC, Florian: Romania; In: In: BELTRYN, Emilio – 
SEBASTIÁN, Rafael: European Insolvency Regulations. Application of the European Regulation on Insolvency 
Proceedings; Aranzadi 2010. 449-450. o. 
281 ÍH2008.79. 
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szempontból, hogy valamennyi tagállam nemzeti joga tiltja az univerzális fizetésképtelenségi 

eljárások alatt a singularis jellegű igényérvényesítéseket, a jogbiztonság és az egységes 

értelmezés követelményének megvalósítása érdekében ezen a ponton szükséges a Rendelet 

szövegének pontosítása az esedékes felülvizsgálat során. 

 

4. A hitelezők egyenlő bánásmódját biztosító rendelkezések 
 

A Rendelet alapvető célkitűzése az, hogy a fő fizetésképtelenségi eljárás ugyanazt a joghatást 

fejtse ki valamennyi tagállam területén, és a 20. cikk garantálja ehhez az ugyanazon adóshoz 

tartozó hitelezők egyenlő bánásmódban való részesítését. 

 A 20. cikk a tagállamok nemzeti szabályaitól független, közvetlenül alkalmazandó 

uniós rendelkezéseket foglal magában. Tartalmát illetően két csoportot állíthatunk fel: az (1) 

bekezdésben rögzített visszatérítési kötelezettséget, illetve a (2) bekezdésben foglalt, az angol 

jogirodalom által hotchpot rule282 elnevezéssel illetett speciális rendelkezést. 

 

4.1. A hitelezők visszatérítési kötelezettsége a Rendelet 20. cikk (1) bekezdése alapján 
 

A Rendelet 20. cikk (1) bekezdése alapján az a hitelező, aki a főeljárás kezdő időpontját 

követően bármely módon részlegesen vagy teljesen kielégítésre került a csődvagyonba tartozó 

vagyontárgyból, a Rendelet 5. és 7. cikkeiben foglalt speciális szabályokra is figyelemmel 

köteles visszatéríteni a felszámolónak azt, amit megszerzett. E rendelkezés beiktatását 

alapvetően az indokolta, hogy a legtöbb tagállam nemzeti joga tiltja a fizetésképtelenségi 

eljárás elrendelését követően az egyedi hitelezői igények fizetésképtelenségi eljáráson kívüli, 

singularis jellegű kielégítését.283 

                                                 
282 MOSS, Gabriel – FLETCHER, Ian F. – ISAACS, Stuart: The EC Regulation on Insolvency Proceedings – A 
Commentary and Annotated Guide; Oxford University Press, 2002. 204. o.; FLETCHER, Ian F.: Insolvency in 
Private International Law; Oxford University Press 2005. 429. o. 
283 HAß, Detlef – HUBER, Peter – GRUBER, Urs – HEIDERHOFF, Bettina: EU-Insolvenzverordnung, Beck 
Verlag, München 2005. 184. o. 
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4.1.1. A Rendelet 20. cikk (1) bekezdésében rögzített szabály alkalmazásának feltételei 
 

A Rendelet 20. cikk (1) bekezdésében foglalt szabály alkalmazásának több feltétele van. 

Alapvető kritérium, hogy a hitelezői követelés kielégítésére a főeljárás kezdő időpontja után 

kerüljön sor. A főeljárás kezdő időpontját a Rendelet 2. cikk f) pontja alapján a fő 

fizetésképtelenségi eljárás helye szerinti tagállam nemzeti joga határozza meg. 

 Amennyiben a hitelező követelését a főeljárás kezdő időpontja előtt elégítették ki, a 

Rendelet 20. cikk (1) bekezdése nem alkalmazható, a jogügyletet esetleg hátrányt okozó 

cselekményként a 4. cikk (2) bekezdés m) pontja alapján – figyelembe véve a 13. cikkben 

foglaltakat is – jogosult a főfelszámoló megtámadni. 

 A visszatérítésre vonatkozó uniós szabály alkalmazásának további feltétele, hogy a 

hitelező az igényét olyan vagyontárgyból elégítette ki, amely a csődvagyonba tartozik. Azt, 

hogy az adott vagyontárgy a csődvagyon részét képezi-e, a 4. cikk (2) bekezdés b) pontja 

szerint a lex fori concursus alapján kell eldönteni. A hitelezői követelés kielégítése történhet 

végrehajtási eljárás keretében, vagy bármilyen más módon, például valamely szerződésen 

alapuló kötelezettség adós általi önkéntes teljesítésen is. 

 A csődvagyon részét képező vagyontárgynak az eljárást elrendelő tagállamtól eltérő, 

más tagállamban kell lennie. Ha a vagyontárgy az Európai Unión kívüli harmadik államban 

található, jogi sorsát illetően a fizetésképtelenségi eljárást elrendelő tagállam nemzetközi 

magánjogi rendelkezései irányadók. A német nemzeti jog például erre az esetre is előírja a 

hitelező visszatérítési kötelezettségét.284 Ha a vagyontárgy a főeljárás tagállamában található, 

a hitelező visszatérítési kötelezettségére a lex concursus szerinti tagállami nemzeti jog 

irányadó, és a 20. cikk (1) bekezdése ugyancsak nem alkalmazható. 

 A vagyontárgy helyének meghatározása során figyelemmel kell lenni a Rendelet 2. 

cikk g) pontjában foglalt értelmező rendelkezésekre. 

  

4.1.2. A hitelező visszatérítési kötelezettségének mértéke 
 

A Rendelet 20. cikk (1) bekezdése autonóm uniós rendelkezést tartalmaz, mely alapvetően azt 

jelenti, hogy amennyiben az alkalmazásához szükséges feltételek megvalósulnak, az 

                                                 
284 DUURSMA-KEPPLINGER, Henriette-Christine – DUURSMA, Dieter – CHALUPSKY, Enst: Europäische 
Insolvenzverordnung – Kommentar; Springer Verlag 2002. 20. cikkhez írt magyarázat 19. pontja 
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egyébként irányadó nemzeti jog helyébe lép, és a hitelező a nemzeti jog szabályaira 

hivatkozva például nem léphet fel kártérítési igénnyel sem.285 

 A hitelezővel szemben a visszatérítési kötelezettséget a főeljárás felszámolója 

érvényesítheti. A visszatérítés mértékével összefüggésben ugyanakkor vitatott, hogy a 

hitelezőnek pontosan mit kell visszaszolgáltatnia. Erre pontos szabály a Rendeletben 

szövegében ugyanis nem található.286 

 Ha a hitelező követelésének kielégítése oly módon történt, hogy a kérdéses 

vagyontárgy tulajdonjogát szerezte meg, és a felszámoló fellépésének időpontjában e 

vagyontárgy a hitelezőnél még fellelhető, egyértelmű, hogy a vagyontárgyat kell 

visszaszolgáltatnia. Ugyanez az értelmezés irányadó akkor is, ha az adós a hitelezőnek önként 

teljesített, azaz meghatározott összegű pénzt utalt át. Ez esetben az átutalt összeget kell a 

felszámolónak visszaszolgáltatni. 

 A probléma akkor jelentkezik, ha a hitelező az érintett vagyontárgyat időközben 

értékesítette. Ez esetben kérdéses, hogy a bevételt köteles átadni a felszámolónak, vagy a 

vagyontárgy forgalmi értékét? Vagy a hitelezőnek kell-e használati díjat, illetve kamatot 

fizetnie a visszatérítési kötelezettség keretében? 

 Álláspontom szerint a hitelező visszatérítési kötelezettségének mértéke – ha az érintett 

vagyontárgyat nem tudja visszaszolgáltatni a felszámolónak – az az érték, melyet a hitelező a 

vagyon értékesítéséből elért. A vagyontárgy használatáért használati díj, illetve kamat a 

hitelezőtől nem követelhető. Ha a vagyontárgyat ingyenes jogügylet keretében adta tovább a 

hitelező, akkor köteles annak forgalmi értékével elszámolni a felszámoló irányába. 

Véleményem szerint ez a logika következik a Rendelet szóhasználatából: a hitelező 

visszatéríti a felszámolónak azt, amit megszerzett. 

 

4.1.3. Kivételek a visszatérítési kötelezettség alól 
 

A 20. cikk (1) bekezdésében rögzített szabály alól kivételt képeznek az olyan hitelezők és 

harmadik személyek, akik a Rendelet 5. és 7. cikkének hatálya alá tartoznak, nevezetesen akik 

dologi jogi biztosítékkal rendelkeznek, vagy éltek a tulajdonjog fenntartásának 

jogintézményével. Ez konkrétan azt jelenti, hogy amennyiben a zálogjog jogosultja az adott 

vagyontárgy értékesítése révén érvényesíti dologi jogát a főeljárás megkezdése után is, ez a 
                                                 
285 HAUBOLD, Jens: Europäische Insolvenzverordnung (EuInsVO); In: GEBAUER/WIEDMANN (Herausg.): 
Zivilrecht unter europäischem Einfluss. Die Richtlinienkonforme Auslegung des BGB und andere Gesetze – 
Erläuterung der wichtigsten EG-Verordnungen; Richard Boorberg Verlag, Stuttgart 2005. 20. cikk 178. pont 
286 HAß, Detlef – HUBER, Peter – GRUBER, Urs – HEIDERHOFF, Bettina: EU-Insolvenzverordnung, Beck 
Verlag, München 2005. 185. o. 
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főeljárás hatókörén kívül fog esni. Erre az esetre nem vonatkozik a 20. cikk (1) bekezdése, és 

nem sérti a hitelezők kollektív kielégítésének alapelvét sem. 

 Az előnyre szert tevő hitelező visszatérítési joga tekintetében a Rendelet további 

kivételt nem említ. Ily módon nem rendezi azt a kérdést sem, hogy mi történik az olyan 

hitelezővel, aki úgy jut kielégítéshez, hogy nem tudott a más tagállamban kezdeményezett fő 

fizetésképtelenségi eljárás megindításáról. A visszatérítési kötelezettség tehát attól függetlenül 

beáll, hogy a hitelező rossz- vagy jóhiszemű volt-e, tudott, vagy tudnia kellett-e a főeljárás 

elrendeléséről.287 

 A 20. cikk (1) bekezdésében foglaltak alkalmazásával összefüggésben Csőke Andrea 

mutat rá arra a problémára, hogy e szabály korrekt alkalmazására csak akkor kerülhetne sor, 

ha létezne egy olyan nyilvántartás, melyben az Európai Unió tagállamaiban elrendelt 

fizetésképtelenségi eljárások mindenki számára naprakészen nyomon követhető lenne. A 

főeljárást elrendelő tagállamtól eltérő más tagállamban folytatott végrehajtási eljárás 

keretében ugyanis a végrehajtó nem értesül kellő időben az adós elleni fizetésképtelenségi 

eljárás elrendeléséről, és nyilván teljesít kifizetést a végrehajtást kérőnek.288 

 

4.1.4. Következtetések 
 

A Rendelet 20. cikk (1) bekezdésében szabályozott, a nemzeti jogszabályoktól függetlenül 

alkalmazandó uniós rendelkezés belesimul a tagállamok nemzeti megoldásaiba. A különbség 

csupán ott érhető tetten, hogy míg a tagállamok határain belüli joghatással bíró 

fizetésképtelenségi eljárásokban a hitelezők pontosan tájékozódhatnak arról, hogy az adóssal 

szemben a fizetésképtelenségi eljárást elrendelték-e, e tájékozódási lehetőség már igen 

korlátozott a határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárások esetén. 

 A visszatérítési kötelezettséget szabályozó rendelkezést akkor tekinthetnénk korrekt 

eljárásnak a hitelezőkkel szemben, ha felállításra kerülne a jogirodalom által már régen 

hangoztatott uniós nyilvántartás, melyben naprakész adatok állnának rendelkezésre a más 

tagállamokban elrendelt fizetésképtelenségi eljárásokról. 

 Az Európai Unió Tanácsa 2008. november 7. napján fogadta el az európai e-

igazságszolgáltatásra vonatkozó cselekvési tervet289, melyben célul tűzte ki a jog 

érvényesülésén alapuló európai térség létrehozásának előmozdítását az információs és 
                                                 
287 NAGY Csongor István: Az Európai Unió nemzetközi magánjoga; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest 2006. 316. o. 
288 CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest 2008. 186. o. 
289 http://register.consilium.europa.eu/pdf/hu/08/st15/st15315.hu08.pdf (lekérdezés dátuma: 2010. 05. 10.) 
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kommunikációs technológiák alkalmazásával. Az eredeti tervek szerint 2009 végére állították 

volna fel az európai e-igazságszolgáltatási portált (European e-Justice Portal), mely 

összekapcsolja – többek között – a tagállamok fizetésképtelenségi eljárásokról vezetett 

nyilvántartásait. A portál jelenleg még nem működik, felállítása 2011-re várható. 

 Az Európai Tanács cselekvési tervében foglaltak végrehajtása érdekében az 

1025/2010. (II. 5.) Korm. határozat 7. pontjában a Kormány felhívta az igazságügyi és 

rendészeti minisztert annak biztosítására, hogy a hazai csőd- és felszámolási eljárásokra 

vonatkozó információk a cégjegyzék csatlakoztatásával az erre szolgáló egységes felületen 

keresztül folyamatosan és legalább egy idegen nyelvre lefordított rovatcímekkel 

hozzáférhetők legyenek a Portálról. A feladat végrehajtásának határideje 2011. június. 

 

4.2. A Rendelet 20. cikk (2) bekezdésében foglalt hotchpot rule szabály 
 

A hitelezők egyenlő elbírálásának biztosítása érdekében az a hitelező, aki a 

fizetésképtelenségi eljárás során megkapta követelése arányos kielégítését, csak akkor 

részesedhet a más eljárásokban keletkezett felosztásból, ha az azonos besorolású vagy 

kategóriájú hitelezők ezekben az egyéb eljárásokban egyenértékű vagyonrészt kaptak. Ez az 

angolul hotchpot rule290-nak nevezett szabály biztosítja a hitelezők közel azonos szintű 

kielégítését a különböző fizetésképtelenségi eljárásokban.291 

 A 20. cikk (2) bekezdése lényegében az (1) bekezdés alóli kivételként értékelhető, 

hiszen ez esetben a hitelező nem bármilyen módon, hanem a főeljárással párhuzamosan folyó 

valamely másodlagos eljárás keretében nyer részleges vagy teljes kielégítést. A másodlagos 

eljárások megengedhetősége azonban nem vezethet a hitelezők közötti indokolatlan 

különbségek kialakulásához. 

 

4.2.1. A Rendelet 20. cikk (2) bekezdésének értelmezése 
 

A 20. cikk (2) bekezdésében rögzített beszámításra vonatkozó szabályokat a Virgós-Schmit 

Jelentés 175. pontja értelmében az alábbi négy alapszabály jellemezi: 

1. Egyik hitelező sem kaphat igényének 100 %-os kielégítésénél többet. 

                                                 
290 A hotchpot szabály az angol 1925-ös Administration of Estates Act-ből ered, ahol a hagyatéki vagyon 
elosztásánál alkalmazták, gyakorlatilag a magyar osztályra bocsátás szabályainak felel meg (Ptk. 619. §). 
291 CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest 2008. 32. o. 
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2. Ha egy hitelező igényét bejelenti valamely fizetésképtelenségi eljárásban, akkor a 

követelés teljes, eredeti összegét kell alapul venni, és nem a kielégített résszel 

csökkentett hányadát. E szabály alól kivételt jelent az az eset, amikor a hitelező 

követelését dologi jog biztosítja, vagy beszámítással élnek vele szemben. A követelés 

biztosított részére ugyanis a fizetésképtelenségi eljárás joghatása nem terjed ki. A 

Rendelet ez esetben nem rögzíti, hogy a hitelezői követelésnek az eredeti vagy a 

részleges kielégítése után fennmaradó összegét kell-e figyelembe venni. A kérdést a 

lex concursus szerinti tagállami jog szerint kell megítélni. 

3. A hitelező fennmaradó igénye mindaddig nem elégíthető ki, amíg a másik 

fizetésképtelenségi eljárásban az azonos kielégítési csoportban szereplő hitelezők 

arányos kielégítést nem nyernek.292 

4. A hitelezők közötti kielégítési sorrendet mindig az adott eljárásra alkalmazandó jog 

határozza meg [4. cikk (2) bekezdés i) pont]. Ez azt eredményezheti, hogy ugyanazon 

hitelező igénye a különböző fizetésképtelenségi eljárásokban eltérő hitelezői 

kategóriába eshet.293 

A beszámítási szabály érvényesülése érdekében a párhozamosan folyó fizetésképtelenségi 

eljárásokban kirendelt felszámolók közötti kommunikáció nagyon fontos, hogy a hitelező ne 

tudja akár kétszer is érvényesíteni ugyanazon követelését. A követelés más tagállamban 

történő bejelentésénél tehát a hitelezőnek közölnie kell, hogy a másik tagállamban folyó 

eljárásban hitelezői igényét bejelentette-e, ott mekkora összegű kielégítést kapott, és csatolnia 

kell az ezzel összefüggésben keletkezett okiratokat. Ha e kötelezettségének a hitelező önként 

nem tesz eleget, a felszámolónak kell erre felszólítania.294 

 

                                                 
292 Például X hitelező F1 tagállamban indított fizetésképtelenségi eljárásban igényének 5 %-os kielégítését kapja 
meg. Majd hitelezői igényét bejelenti F2 tagállamban is, ott azonban mindaddig nem részesülhet a vagyon 
felosztásából, amíg az azonos hitelezői kategóriában szereplő hitelezők igényeinek 5 %-át ki nem elégítették. Ha 
F2 tagállamban az adott hitelezői csoport hitelezői 8 %-os kielégítési hányadot kaptak meg, akkor ez esetben X 
hitelező már 3 %-ban részesedhet a felosztásra kerülő vagyonból. Fordított helyzetben, ha az első eljárás F2 
tagállamban van, ahol a hitelezők igényének 8 %-a nyert kielégítést, X hitelező bejelentheti igényét az F1 
tagállamban kezdeményezett eljárásban is, bár részesedése nem lesz akkor, ha ez utóbbi eljárásban az azonos 
hitelezők igényei csak 5 %-ban kerültek kifizetésre. 
293 Például: ha X hitelező igénye F1 tagállamban egyéb igények kategóriájába esik, F2 tagállamban viszont 
valamely preferált igény lesz, ez azt jelenti, hogy amennyiben X hitelező az F1 tagállamban 5 %-os kielégítést 
kapott, majd igényét bejelenti F2 tagállamban is, ahol az ilyen hitelezői igények 25 %-os kielégítést nyertek, 
akkor F2 tagállamban X hitelezőnek a kielégítési arányát 20 %-kal kell növelni. 
294 CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest 2008. 32. o. 
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4.2.2. A hitelezői követelések kielégítési sorrendje egyes tagállamok nemzeti jogában 
 

A 20. cikk (2) bekezdésében foglalt szabály tartalmának elemzése felveti azt a problémát is, 

hogy az ugyanazon követeléssel rendelkező hitelező az ugyanazon adóssal szemben 

párhuzamosan folyó fizetésképtelenségi eljárásokban más-más kielégítési kategóriába 

sorolható. A Rendelet 4. cikk (2) bekezdés i) pontja értelmében ugyanis a hitelezői 

követelések kielégítési sorrendjét az eljárás helye szerinti tagállam nemzeti 

fizetésképtelenségi joga határozza meg. E szabályból kiindulva érdemes megvizsgálni néhány 

tagállam kielégítési sorrendre vonatkozó rendelkezéseit, melyből következtetéseket 

vonhatunk le a tekintetben, hogy a tagállamok nemzeti joga valóban eltérő megoldásokat 

valósít meg, és ehhez képest a magyar Cstv. szabályai hogyan értékelhetők. 

 A nemzetközi kitekintés során érdemes kitérni az angol kielégítési sorrend 

bemutatására, mely a külföldi adótartozások rangsorolása tekintetében tér el a magyar 

megoldástól. A francia jog abból a szempontból érdekes, hogy a munkabérköveteléseket 

egyértelműen a kielégítési sorrend élére helyezi, továbbá preferálja azokat a hitelezői 

igényeket, melyek az eljárás első szakaszában az adós reorganizációja érdekében kifejtett 

erőfeszítésekkel összefüggésben keletkeztek. A német megoldás hasonlít a Cstv.-ben rögzített 

szabályokhoz, azzal az eltéréssel, hogy a kamatkövetelések és büntető jellegű követelések a 

sorrendben hangsúlyosabbak, mint Magyarországon. 

 Valamennyi tagállam nemzeti megoldása megegyezik abban, hogy a csődvagyon 

részét képező ingón és ingatlanon fennálló dologi jogi biztosítékkal rendelkező hitelező a 

biztosíték értékesítéséből befolyt összegre minden más hitelezőt megelőzve tarthat igényt. 

 

4.2.2.1. Anglia és Wales 

 

Az angol nemzeti fizetésképtelenségi jog a hitelezői követeléseket főszabály szerint 

egyenrangúan kezeli, és nem tesz különbséget a hitelezők között aszerint, hogy belföldi vagy 

külföldi illetőségű. E szabály alól azonban kivételt képeznek a külföldi hatóságok által 

érvényesített pénzbüntetések és más adójellegű követelések, ezek bármilyen módon történő 

behajtását az angol jog a közrendre hivatkozva visszautasítja. A Rendelet hatálybalépését 

követően azonban ezt az álláspontot újra kellett gondolni, és a más tagállamból érkező 

pénzbüntetések és más adóhatósági követelések nyilvántartásba vételét nem tagadják meg, de 

egyértelműen biztosítékkal nem rendelkező hitelezői követelésként sorolják be. 
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 A kielégítési sorrendben első helyen a dologi jogi biztosítékkal rendelkező hitelezőket 

kell említeni. E hitelezők a biztosítéki vagyontárgyból követeléseiket közvetlenül 

kielégíthetik. Azon hitelezők, akik az adósnak átadott dolog tekintetében tulajdonjog 

fenntartással éltek, a felszámolótól követelhetik a vagyontárgy visszaadását. 

 A kielégítési sorrend második helyén a preferált hitelezők állnak: ezek a 

munkabérkövetelések, az adóhatóság követelései a munkavállalók max. 12 havi elmaradt 

„SZJA” adói tekintetében, az „ÁFA” és a „jövedéki adó” max. 6 hónap terjedelemben.295 A 

preferált hitelezőket az egyéb, biztosítékkal nem rendelkező hitelezők követik.296 

 

4.2.2.2. Franciaország 

 

A dologi joggal biztosított hitelezők kielégítési lehetőségei a Rendelet 5. cikkével 

összefüggésben már ismertetésre kerültek, így ehelyütt a dologi joggal nem biztosított 

hitelezői rangsor bemutatása szükséges. 

 A francia jog értelmében a csődvagyon értékesítéséből befolyt bevételt az alábbiak 

szerint kell felosztani a hitelezők között: 

- az első helyen a munkavállalók munkabérkövetelései; 

- bírósági költségek, a bírósági hivatalnok és ügyvéd költségei; 

- „új pénzbeli hozzájárulások”, amelyek adott esetben a procédure de sauvegarde-t  

megelőző conciliation eljárás során merülnek fel, és amelyek célja az adós talpra 

állítása; 

- az eljárást megindító határozat előtt felmerült azon tartozások, amelyeket személyes 

tulajdonon fennálló ingatlan vagy birtokban lévő biztosíték garantál; 

- az eljárást megindító határozatot követően felvett kölcsön vagy más szerződéses 

kötelezettségvállalásból fakadó tartozások; 

- egyéb követelések.297 

 

                                                 
295 Peter Burbidge: Cross border insolvency within the European Union: dawn of a new era; European Law 
Review 2002. október 597-598. o. 
296 FLETCHER, Ian F.: Insolvency in Private International Law; Oxford University Press 2005. 102-103. o. 
297 LAURENT, Nicolás: France; In: BELTRYN, Emilio – SEBASTIÁN, Rafael: European Insolvency 
Regulations. Application of the European Regulation on Insolvency Proceedings; Aranzadi 2010. 250. o. 
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4.2.2.3. Németország 

 

A német nemzeti jog alapján biztosítékkal rendelkező hitelezőnek minősülnek azon hitelezők, 

akiknek a csődvagyonba tartozó ingó vagy ingatlan vagyontárgyon zálogjoguk áll fenn, illetve 

azon hitelezők is, akik éltek a tulajdonjog fenntartásával. E körbe sorolhatók továbbá azok a 

vám- és adófizetési kötelezettségek is, melyek fedezetéül törvényi rendelkezés alapján az adós 

vagyona szolgál. 

 A biztosítéki vagyontárgy értékesítéséből befolyt összeget teljes egészében a 

biztosítéki hitelező követelésének kielégítésére kell fordítani. Az esetlegesen fennmaradó 

többlet szolgálhat a többi hitelezői igény kielégítésének alapjául. 

 Elsőbbséggel kell kielégíteni az ún. csődtömeghitelezőket. E körbe sorolhatók a 

fizetésképtelenségi eljárás költségei, a munkabérkövetelések, illetve azon egyéb költségek, 

melyek az adós működésével összefüggésben keletkeztek a fizetésképtelenségi eljárás 

folyamán. Ilyennek tekinthető például annak a jogi képviselőnek a díjazása, aki a felszámoló 

által kezdeményezett jogvitákban ellátja az adós képviseletét. 

 Ezt meghaladóan a követeléseket az alábbi sorrend szerint kell kielégíteni: 

1. az eljárás kezdő időpontjától számított kamatkövetelések; 

2. a hitelezőknek a fizetésképtelenségi eljárásban való részvételével összefüggésben 

keletkezett költségei; 

3. pénzbüntetés, pénzbírság, rendbírság; 

4. az adós által nem teljesített egyéb követelések; 

5. az adós tagjának követelése az adósi társasággal szemben (például tagi kölcsön).298 

 

4.2.3. Következtetések 
 

A 4. cikk (2) bekezdés g) h) és i) pontja azért jelentős, mert lehetővé teszi, hogy az eljárás 

megindítása szerinti tagállam joga határozza meg a vagyonfelosztási folyamat valamennyi 

állomását, beleértve azt a kérdéskört is, hogy mely igények minősülnek preferált 

követeléseknek. A kielégítési sorrend tekintetében a tagállamok nemzeti joga jelentős 

eltéréseket mutat. Magyarországon a kielégítési sorrend első helyén a felszámolási költségek 

állnak.299 Ez magában foglalja – többek között – az adóst terhelő munkabért és bérjellegű 

                                                 
298 BERNSAU, Georg: Das anwendbare Recht in grenzüberschreitenden Insolvenzen – Länderbericht 
Deutschland; In: KODEK, Georg E. – KONECNY, Andreas (Hg.): Insolvenz-Forum 2007; Neuer 
Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2008. 229-231. o. 
299 Cstv. 57. § (1) bekezdés a) pontja 
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juttatásokat, az ezeket terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettségeket.300 Privilegizált 

helyzetben vannak azok is, akik a felszámolás kezdő időpontja előtt keletkezett zálogjoggal 

biztosított követelésekkel rendelkeznek. 

A Csőke Andrea meglátása szerint Cstv.-ben a magyar hitelezők nincsenek 

privilegizált helyzetben a külföldi hitelezőkhöz képest, viszont indokolt lenne a magyar 

jogszabályban rögzített kielégítési rangsort felülvizsgálni abból a szempontból, hogy vajon 

egy másik tagállam állami szerveinek adó- vagy társadalombiztosítási jogcímen fennálló 

követelését valóban a privilegizált követelések közzé kívánja-e sorolni a magyar jogalkotó.301 

A hitelezők közötti effajta megkülönböztetés azonban véleményem szerint sértené a hitelezők 

egyenlő elbírálásának elvét. 

 A hitelezői rangsorral kapcsolatban összegezve megállapítható, hogy a Rendelet 

megalkotását megelőző időszakban ez volt az egyik olyan kardinális kérdés, amelyből a 

tagállamok nem voltak hajlandók engedni. A diverzitás viszont nagy volt, ezért sem 

kerülhetett sor az 1995. évi Fizetésképtelenségi Egyezmény elfogadására. Mivel azonban a 

hatályos Rendelet értelmében egyik tagállam sem részesíthet valamely hitelezőt 

indokolatlanul előnyben, mindez mára – mint a felvázolt példák is mutatják – a tagállamok 

nemzeti jogának bizonyos mértékű közelítését eredményezte. Az egységes uniós szabály 

megalkotására azonban ezen a területen reális esély nincs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
300 Cstv. 57. § (2) bekezdés 
301 CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest 2008. 31. o. 
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IV. Fejezet 

A felszámoló szerepe a fizetésképtelenségi eljárásokban 
 

1. A felszámoló fogalma 
 

1.1. A felszámoló Rendeletben rögzített fogalma 
 

1.1.1. A Rendelet 2. cikk b) pontjában rögzített definíció 
 

A felszámoló fogalmát a Rendelet 2. cikk b) pontja302 rögzíti. Az uniós definíciót a 

tagállamok nemzeti joga tölti meg tartalommal, közelebbről az eljárás megindításának helye 

szerinti tagállam fizetésképtelenségi joga határozza meg azt, hogy az adott fizetésképtelenségi 

eljárásban ki minősül felszámolónak a Rendelet alkalmazásával összefüggésben. 

 A Virgós-Schmit Jelentés értelmében a felszámoló fogalmát tágan kell értelmezni, és 

amennyiben az adott tagállam nemzeti joga alapján a bíróság gyakorolja az adós vagyonával 

kapcsolatos egyes részjogosítványokat, akkor a bíróságot is felszámolónak kell tekinteni a 

Rendelet alkalmazásával összefüggésben.303 Ez a helyzet például a francia nemzeti jogban, 

ahol a kijelölt csődbírónak olyan jogköre van az adós vagyonával összefüggésben, melyet 

hazai jogunk rendelkezései szerint a felszámolási eljárásban a felszámoló gyakorol.304 

 

1.1.2. A Rendelet C. mellékletének jelentősége 
 

A felszámolói minőséghez az is szükséges, hogy az érintett tagállam az adott személyt vagy 

szervezetet szerepeltesse a Rendelet C. mellékletében. A C. melléklet felállítására a 

jogbiztonság érdekében volt szükség: ha a felszámoló az adott tagállam vonatkozásában 

szerepel a C. mellékletben, más tagállam az adott személy vagy szerv ebbéli minőségét nem 

kérdőjelezheti meg. Ezt a szabályozási módszert az uniós jogalkotó az Isztambuli 

Egyezményből305 emelte át a Rendeletbe.306 A C. melléklet módosítása tekintetében a 

Rendelet 45. cikke relatíve egyszerű eljárási lehetőséget nyújt a tagállamoknak.307 

                                                 
302 „Felszámoló” bármely olyan személy vagy szerv, akinek vagy amelynek feladata, hogy az adós rendelkezése 
alól kivont vagyont kezelje, illetve felszámolja, vagy felügyelje az adós tevékenységét. Ezeknek a személyeknek 
és szerveknek a felsorolását a C. melléklet tartalmazza. 
303 Virgós-Schmit Jelentés 63. pont 
304 LAURENT, Nicolás: France; In: BELTRYN, Emilio – SEBASTIYN, Rafael: European Insolvency 
Regulations. Application of the European Regulation on Insolvency Proceedings; Aranzadi 2010. 252. o. 
305 A csőd meghatározott nemzetközi aspektusairól szóló Isztambuli Egyezményt az Európa Tanács kormányzati 
szakértőkből álló bizottsága dolgozta ki és ajánlotta fel aláírásra 1990-ben. Az egyezményt hét állam írta alá, de 
egyedül Ciprus ratifikálta. Rendelkezései soha nem léptek hatályba, mert ahhoz legalább három államnak kellett 
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A Rendelet C. melléklete tehát azáltal könnyíti meg a kijelölt felszámoló más 

tagállamban történő eljárását, hogy a célzott tagállamnak a felszámolóval összefüggésben 

kizárólag azt kell vizsgálnia, hogy: 

- a felszámoló rendelkezik-e a származási tagállam kijelölő határozatával, 

- e határozatban megjelölt fizetésképtelenségi eljárás szerepel-e a származási tagállam 

viszonylatában a Rendelet A. mellékletében, 

- a felszámoló megnevezése szerepel-e a Rendelet C. mellékletében a származási 

tagállam neve alatt.308 

 

1.1.3. Következtetések 
 

A Rendelet által kialakított megoldás valóban elősegíti a jogbiztonság érvényesülését a 

határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárásokban, de a szabályozási technikán javítani is 

lehetne. A Rendelet C. melléklete ugyanis csak a felszámolókat nevesíti az egyes tagállamok 

viszonylatában. A felsorolás azonban azt már nem rögzíti, hogy az adott tagállamban 

kezdeményezett, és az A. mellékletben feltüntetett fizetésképtelenségi eljárásokban mely, a C. 

mellékletben foglalt felszámoló jogosult eljárni. Azaz az A. és a C. melléklet tartalma nem 

került összepárosításra. 

Például Magyarország vonatkozásában a Rendelet A. melléklete sorolja fel azokat a 

fizetésképtelenségi eljárásokat, melyre a Rendelet tárgyi hatálya kiterjed: csődeljárás és 

felszámolási eljárás. A C. melléklet Magyarország tekintetében felszámolóként jelöli meg a 

felszámolót és a vagyonfelügyelőt. Az azonban már nem derül ki a mellékletekből, hogy a 

felszámolási eljárásban a fizetésképtelenségi szakértő a felszámoló, míg a csődeljárásban a 

vagyonfelügyelő. 

Ez lényeges hiányosság, hiszen a más tagállamban eljáró felszámoló csak a saját 

nemzeti joga szerinti hatáskörét gyakorolhatja más tagállamban is, és a magyar jog szerinti 

felszámoló és vagyonfelügyelő Cstv.-ben rögzített jogai és kötelezettségei jelentősen eltérnek 

egymástól. 

 

                                                                                                                                                         
volna ratifikálnia, de tartalma mintaként szolgált az 1995. évi Fizetésképtelenségi Egyezmény kidolgozásánál, 
így közvetett módon a Rendelet megalkotásánál. 
306 FLETCHER, Ian F.: Insolvency in Private International Law; Oxford University Press 2005. 363. o. 
307 Virgós-Schmit Jelentés 63. pont 
308 CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest 2008. 48. o. 
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1.2. Felszámoló a magyar jogban 
 

A Rendeletben rögzített felszámoló fogalom alatt a magyar jogban a vagyonfelügyelőt és a 

felszámolót kell érteni. A vagyonfelügyelő és a felszámoló esetében gyakorlatilag ugyanarról 

az alanyi körről beszélünk, hiszen a Cstv. 10. § (1) bekezdése értelmében a bíróság a 

csődeljárás elrendeléséről szóló végzésben a felszámolók névjegyzékéből jelöli ki a 

vagyonfelügyelőt is, illetve a 13. § (1) bekezdése szerint – néhány kivételtől eltekintve – a 

vagyonfelügyelő kijelölésére, a kijelölés visszautasítására, az összeférhetetlenségi 

szabályokra, és a felmentésre a felszámolókra irányadó rendelkezéseket kell megfelelően 

alkalmazni. 

 E dolgozatnak nem célkitűzése az, hogy a felszámolókkal kapcsolatos valamennyi 

jogszabályi rendelkezést felsorakoztassa és elemezze. A határokon átívelő fizetésképtelenségi 

eljárásokkal összefüggésben ehelyütt két szabály elemzése szükséges: a felszámolói 

névjegyzékkel, és a felszámoló kijelölésével kapcsolatos új jogszabályi rendelkezések. 

 

1.2.1. A felszámolók névjegyzéke 
 

A felszámolókkal szemben támasztott követelményeket a Cstv. és a 114/2006. (V. 12.) Korm. 

rendelet tartalmazza, mely utóbbi jogszabályt a 275/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet jelentősen 

módosított. 

 A korábbi szabályokhoz képest nem változott az, hogy Magyarországon a felszámolók 

névjegyzékébe csak korlátolt felelősségű társaság vagy kizárólag névre szóló részvényekkel 

rendelkező részvénytársaság kerülhet felvételre. Véleményem szerint ez a megoldás nem 

megfelelő. Egyrészről a társasági forma személytelen, és sokszor semmitmondó. Másrészről a 

felszámolói névjegyzék 2009 decemberéig egy zárt rendszer volt, abba évek óta nem került 

felvételre új társaság.309 Ez a tény a gazdasági szereplőket arra ösztönözte, hogy a felszámolói 

névjegyzékben szereplő társaságokban fennálló részesedéseket ruházzák át egymás között. A 

felszámolói névjegyzék a tulajdonosi kör megváltozását önmagában nem tükrözi, és lehet, 

hogy az új tagok, munkatársak már korántsem fognak olyan pontos és precíz munkát 

végezni.310 

                                                 
309 BÍRÓ György: Das anwendbare Recht in grenzüberschreitenden Insolvenzen – Länderbericht Ungarn; In: 
KODEK, Georg E. – KONECNY, Andreas (Hg.): Insolvenz-Forum 2007; Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 
Wien 2008. 252. o. 
310 A felszámolói névjegyzékkel kapcsolatos kritikai észrevételek lásd: CSŐKE Andrea (szerk.): A csődtörvény 
magyarázata; CompLex Kiadó, Budapest 2009. 339-341. o. 
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 A magyar megoldással szemben például Németországban és az Egyesült Királyságban 

is az a jellemző, hogy a felszámolói tevékenységet ügyvédek vagy közgazdászok folytatják, 

ők mint természetes személyek (kvázi egyéni vállalkozók) kerülnek felvételre a felszámolók 

névjegyzékébe. A felszámoló neve ily módon munkája védjegye is egyben, hiszen a 

bíróságok és a hitelezők is tisztában vannak azzal, hogy egy-egy felszámolótól milyen 

munkára számíthatnak. Természetesen ezekben az országokban is működnek nagyobb 

ügyvédi irodák, vagy felszámolási és reorganizációs tevékenységgel professzionális szinten 

foglalkozó gazdasági társaságok komolyan szervezett háttérrel, de a munka itt is védjegynek 

számít, és mivel ezen országokban a felszámolói névjegyzék nem olyan zárt, mint 

Magyarországon, a ranglétrán fokról-fokra kell felküzdeniük magukat, és meg kell 

dolgozniuk az elismerésért.311 Álláspontom szerint ez a rendszer a fizetésképtelenségi 

eljárások alanyai szempontjából jóval kedvezőbb. 

 A társasági formával szemben támasztott jogszabályi követelményeken a 275/2009. 

(XII. 3.) Korm. rendelet sem változtatott. A módosítások egyik indokát azonban a belső piaci 

szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetése adta. Az új rendelkezések értelmében 

Magyarországon felszámoló már az az EGT megállapodásban részes más államban 

székhellyel rendelkező társaság is lehet, amely hazánkban fiókteleppel rendelkezik, és a 

székhelye szerinti tagállamban az 1346/2000/EK tanácsi rendeletben foglalt 

fizetésképtelenségi eljárásokban felszámolói tevékenység folytatására jogosult.312 E 

rendelkezéssel a magyar jogalkotó megnyitotta kapuit a más tagállamban tevékenykedő 

fizetésképtelenségi szakértők előtt, bár véleményem szerint érthetetlen, hogy a magyar 

jogalkotó miért csak társaságokkal számolt. A fent kifejtettek szerint ugyanis számos 

tagállamban kvázi egyéni vállalkozók is folytathatnak ilyen tevékenységet. 

 Üdvözlendő ugyanakkor a felszámolókkal szemben támasztott fokozott szakmai 

követelmények előírása a Cstv. 27/C. § (1) bekezdésében.313 E rendelkezés 2010. július 1. 

napjától hatályos, és a felszámoló társaságoktól megköveteli, hogy – valamilyen jogviszony 

keretében – legalább két olyan személy működjön közre tevékenységében, aki jogszabályban 

foglalt felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú képzettséggel rendelkezik. E képesítési 

                                                 
311 KODEK, Georg E.: Das anwendbare Recht in grenzüberschreitenden Insolvenzen – Grundzüge und 
ausgewählte Probleme; In: KODEK, Georg E. – KONECNY, Andreas (Hg.): Insolvenz-Forum 2007; Neuer 
Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2008. 221. o.; FLETCHER, Ian F.: Insolvency in Private International Law; 
Oxford University Press 2005. 195. o.; GRIFFITHS, David A. H. – HELLMIG, Nina: Insolvenzkulturen – 
Kampf oder Harmonisierung? – Eine angelsächsische Perspektive; NZI 2008. évi 5. füzet 420. o. 
312 JUHÁSZ László: A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve; Novotni Kiadó, Miskolc 2010. 346-347. o. 
313 A módosítást a 2006. évi VI. törvény iktatta be. 



 143 

követelmény kiváltható felsőfokú végzettség, és legalább tíz éves folyamatos, megszakítás 

nélküli felszámolói tevékenységgel. 

 Kétségtelen tény, hogy a jogalkotó szándéka e rendelkezéssel az volt, hogy a 

felszámoló társaságoknál biztosítsa a megfelelő szakértelmet. Az előírással azonban a gond 

az, hogy a korábban hatályos 9/2002. (III. 22.) OM rendelet által előírt, a szakirányú 

végzettséggel kapcsolatos rendelkezéseket a 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet hatályon kívül 

helyezte, így jelenleg nincs olyan jogszabály, mely pontosan rögzítené, hogy a Cstv. 

alkalmazása szempontjából mi minősül szakirányú végzettségnek.314 

 A 275/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet további újítása abban áll, hogy az oly régóta zárt 

felszámolói névjegyzék megnyitását a jövőre nézve biztosítja. A Kormány ugyanis köteles 

hétévente a pénzügyminiszter útján nyilvános pályázatot kiírni a felszámolók névjegyzékére. 

A névjegyzéket illetően a keretszámot, tehát a nyilvántartásba vehető felszámolói társaságok 

számát a pályázati kiírásban a Kormány határozza meg. 

 A jogszabály új rendelkezéseket vezet be a pályázat lebonyolítását illetően is, melyek 

részletes ismertetését ehelyütt mellőzőm. A pályázattal összefüggésben csupán néhány 

észrevétel rögzítését tartom szükségesnek. 

 A pályázók közötti sorrend felállítására a jogszabály több szempontot is rögzít, 

melyekkel összefüggésben megállapítható, hogy alapvetően az új pályázóknak kedvez. A 

pályázat elbírálása során ugyanis a „régi” felszámolói társaságokat megvizsgálják a pályázat 

benyújtását megelőző öt évre visszamenően abból a szempontból, hogy bizonyos 

jogsértéseket elkövetettek-e. Egy újonnan alapított kft. vagy rt. esetén természetesen ilyen 

jogsértések elkövetése kizárt, így a bírálati sorrend felállításánál előnyt élveznek. 

  

1.2.2. A vagyonfelügyelő és a felszámoló kijelölése 
 

A kijelölésre vonatkozó új jogszabályi rendelkezéseket 2010. július 1. napjától kell 

alkalmazni. A módosított szabályok szerint a bíróság elektronikus, véletlenszerű kiválasztás 

segítségével jelöli ki a fizetésképtelenségi szakértőket. A kijelölés során nem járhat el a 

felszámolási eljárást lefolytató bíró. A Cstv. 27/A. § (1) bekezdése részletesen felsorolja 

azokat a szempontokat, melyeket a kijelölési tevékenység során figyelembe kell venni: 

- az adós gazdálkodó szervezet sajátosságaihoz igazodó szakértelem; 

- az eljárás hatékony lefolytatásához szükséges kapacitások; 

- a felszámolók arányos munkaterhelése; 

                                                 
314 JUHÁSZ László: A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve; Novotni Kiadó, Miskolc 2010. 348. o. 
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- az adós és a felszámoló székhelyének, fióktelepének földrajzi elhelyezkedése. 

Egyetértek azzal a véleménnyel, mely szerint a Cstv. 27/A. § (1) bekezdésében foglalt 

szabályozásban logikai ellentmondás fedezhető fel.315 Nehezen tudok elképzelni egy olyan 

számítástechnikai programot, mely a felszámoló véletlenszerű kijelölése során mérlegelni 

tudja a fent hivatkozott szempontokat, különösen az adós sajátosságait az eljárás olyan 

szakaszában, amikor még maga a bíró sem tudja pontosan, hogy az adós mivel foglalkozik. A 

felszámolók közötti arányos munkaterhelés kialakítása is nehéz egy program segítségével, 

mert az ügyleterheltség nem feltétlenül arányos a csőd- és felszámolási eljárások 

darabszámával. Az eljárásból eredő munkateher ugyanis nagymértékben függ az adós 

tevékenységétől, vagyonától, munkavállalóinak számától, a hitelezők számától stb. 

A törvény szövege alapján a bíróság eltérhet a program által javasolt felszámolótól, de 

ezt a kijelölő végzésben fel kell tüntetni, és meg kell indokolni. E rendelkezést alapvetően 

aggályosnak tartom több szempontból is. Egyrészről a Cstv. nem rögzíti egyértelműen, hogy 

ki jogosult eltérni a program által javasolt felszámolótól: a kijelölést foganatosító személy, 

vagy a felszámolási eljárásban eljáró bíró? Kinek kell megindokolnia az eltérést, hiszen a 

felszámoló kijelölését a felszámolást elrendelő végzés tartalmazza, melyet minden esetben a 

felszámolási eljárásban eljáró bíró hoz meg. 

Másrészről e jogszabályi rendelkezésből fölösleges konfliktus adódhat a bíróság és a 

felszámolók között, hiszen az eltérést és annak indokát a Cégközlönyben megjelenő 

közleménynek is tartalmaznia kell. A bíróság által „lecserélt” felszámoló így mindenképpen 

értesülhet mellőzéséről, és sértve érezheti magát, nem beszélve arról, hogy jóhírnévhez 

fűződő joga is sérülhet akkor, ha a mellőzés oka esetleg szubjektív elemeket is tartalmaz.316 

Az eltérés indokolási kötelezettsége azért is felesleges rendelkezés, mert a Cstv. 10. § 

(1) bekezdése és a 27/A. § (5) bekezdése alapján a végzésnek a vagyonfelügyelőt, illetve a 

felszámolót kijelölő rendelkezése ellen fellebbezéssel nem lehet élni. Ha az eltérés nem 

sérelmezhető jogorvoslat keretében, akkor indokolni sem kellene. Ez a megoldás 

eljárásjogilag nem indokolt, és feleslegesen tér el a Pp. 222. § (1) bekezdésében rögzített azon 

szabálytól, mely értelmében indokolni csak olyan végzéseket kell, melyek külön 

fellebbezéssel támadhatók. 

A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus 

kijelölésének részletes szabályait a 36/2010. (V. 13.) IRM rendelet tartalmazza. A Cstv.-ben 

rögzített és fent nevesített, a kijelölésnél irányadó négy körülmény közül a rendelet alapján a 

                                                 
315 CSŐKE Andrea (szerk.): A csődtörvény magyarázata; CompLex Kiadó, Budapest 2009. 342. o. 
316 CSŐKE Andrea (szerk.): A csődtörvény magyarázata; CompLex Kiadó, Budapest 2009. 343. o. 
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számítógépes program két szempontot mérlegel: az adott felszámolónál folyamatban lévő 

eljárások darabszámát, és a területiség meghatározásánál elsősorban a felszámoló székhelyét, 

másodlagosan bejegyzett fióktelepét. A jogszabály módosítja a BÜSZ317 rendelkezéseit is, 

melyek közül az új 63/B. §-t szükséges megemlíteni: a felszámolók kijelölését végző bírót 

vagy bírókat a megyei, fővárosi bíróság elnöke jelöli ki havi rendszerességgel az adott megyei 

bíróságon első- vagy másodfokon eljáró, gazdasági vagy polgári ügycsoportba beosztott bírák 

közül. 

Érdemes kitérni a 2009. szeptember 1. napja után indult eljárások tekintetében a Cstv. 

27/A. § (8) bekezdésében foglalt új lehetőségre is. A felszámoló a felszámolást elrendelő 

végzés Cégközlönyben történő közzétételét követő 75 napon belül köteles a hitelezőket 

összehívni, azaz hitelezői gyűlést tartani. A hitelezők e gyűlést követő 15 napon belül 

kérhetik a bíróságtól a felszámoló felmentését. A felmentés iránti kérelmet indokolni nem 

kell, de ahhoz a Cstv. 44. § (1) bekezdésében rögzített hitelezői csoportok mindegyikében a 

hitelezők több mint felének hozzájárulása szükséges. A hitelezők e lehetőséggel csak egy 

ízben élhetnek, és a kérelemnek történő helyt adás esetén a bíróság az új felszámolót 

ugyancsak elektronikus úton jelöli ki. 

Ez a rendelkezés a német InsO-ban ismert megoldást vezette be a magyar jogba.318 

Véleményem szerint a módosítás indokolt, mert lehetőséget ad arra, hogy a hitelezők 

véleményt nyilvánítsanak a felszámolók munkájáról. Ha a hitelezők többsége például 

korábban már dolgozott a bíróság által kijelölt felszámolóval, és ott negatív tapasztalatai 

voltak, akkor egy későbbi eljárásban ezt a véleményét kinyilváníthatja azáltal, hogy 

kezdeményezi a felszámoló felmentését. 

 

1.2.3. Következtetések 
 

A felszámolók névjegyzékével összefüggésben álláspontom szerint meghaladottá vált az az 

előírás, hogy felszámolói tevékenységet csak korlátolt felelősségű társaság, illetve kizárólag 

névre szóló részvényekkel rendelkező részvénytársaság folytathat Magyarországon. Indokolt 

lenne a természetes személyek számára is lehetőséget adni arra, hogy felvételt nyerjenek a 

névjegyzékbe, különösen akkor, ha a névjegyzéket a jogalkotó megnyitja más tagállamok 

fizetésképtelenségi szakértői előtt is. 

                                                 
317 A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 
318 FISCHER, Gero: Aktuelle Rechtsprechung des BGH zur Haftung von Insolvenzverwalter und 
Gesellschaftsorganen; In: KONECNY, Andreas (Hg.): Insolvenz-Forum 2006; Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 
Wien 2007. 49. o. 
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 Következetes jogalkotói lépés ugyanakkor a felszámolókkal szemben a fokozott 

szakmai követelmények beiktatása. Gondoljunk csak arra, hogy egy határokon átívelő 

fizetésképtelenségi eljárásban történő részvétel mekkora szakmai kihívást jelent 

felszámolóinknak, a dinamikusan változó magyar fizetésképtelenségi szabályokról nem is 

beszélve. 

 A felszámolói névjegyzékkel összefüggésben az új pályázatok meghatározott 

időközönként történő kiírását jó elgondolásnak tartom, bár a fent kifejtettek alapján a 

pályázatok elbírálási szempontjai nem megfelelők. A sorrend kialakításánál mindenképpen 

értékelni kellene azt, ha egy társaság már hosszabb ideje folytat felszámolói tevékenységet, 

hiszen ez esetben biztos, hogy nagyobb gyakorlattal, szakmai tudással rendelkezik, mint egy 

újonnan alakult gazdasági egység. A pályázati rangsor felállítása során az azonos pontszámot 

elért pályázók közötti sorsolás útján történő kiválasztás pedig a lehető legrosszabb jogalkotói 

megoldás. 

A vagyonfelügyelő, és különösen a felszámoló munkájának minősége alapvető 

kihatással van mind az adósra, mind a hitelezőkre. Ezért a felszámolási jog kezdettől fogva 

egyik legkritikusabb és legtöbb vitát kiváltó területe a felszámoló kijelölésének 

szabályozása.319 Az ideális megoldás kialakítása nagyon nehéz, bár álláspontom szerint a 

kijelölés bíró által történő foganatosítása kedvezőbb megoldás, mint egy program alapú 

kiválasztás. 

A kijelölési szabályoknál indokolt lenne megfontolni az angolszász jogrendszerekben 

ismert azon megoldást, mely szerint a reorganizációs célzatú eljárásokban az eljárás 

elrendelése iránti kérelmet előterjesztő fél javaslatot tehet a fizetésképtelenségi szakértő 

személyére.320 A magyar csődeljárás eredményessége álláspontom szerint nagymértékben 

függ a vagyonfelügyelő személyiségétől, tárgyalóképességétől, meggyőző érvelésétől, illetve 

kreativitásától a reorganizációs terv tartalmát illetően. Így megfontolás tárgyát képezhetné 

annak előírása, hogy a csődeljárás elrendelése iránti kérelemben a kérelmező javaslatot tehet a 

vagyonfelügyelő személyére. 

 

                                                 
319 TÓTH Mihály – TÖRÖK Gábor: Csődjog; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest 2001. 199-200. 
o. 
320 MANKOWSKI, Peter: Lässt sich eine Konzerninsolvenz durch Insolvency Planning erreichen?; NZI 2008. 
évi 6. füzet 356. o. 
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2. A Rendeletben foglalt ideiglenes felszámoló szerepe és eljárási jogosultsága 
 

2.1. Az ideiglenes felszámoló meghatározása a Rendelet 38. cikke alapján 
 

Az ideiglenes felszámolót a Rendelet 38. cikke nevesíti, olyan értelemben, hogy rögzíti, 

amennyiben az adós ellen fő fizetésképtelenségi eljárás elrendelése iránti kérelmet 

terjesztettek elő a fő érdekeltségi központ szerinti tagállamban, de a főeljárás még nem került 

elrendelésre, és a főfelszámoló még nem került kijelölésre, az érintett tagállam nemzeti joga 

alapján kirendelt ideiglenes felszámoló jogállását és eljárási jogosultságát a Rendelet elismeri 

oly módon, hogy jogosult intézkedéseket tenni más tagállamokban is az adós ott fellelhető 

vagyonának megóvása érdekében. 

 A 38. cikkben említett ideiglenes felszámolóval összefüggésben megállapítható, hogy 

nem azonos a Rendelet 1. cikk (1) bekezdésében foglalt definícióban, így a 2. cikk b) 

pontjában említett felszámolóval. Annak ellenére sem állapítható meg az azonosság, hogy 

mindkettőjüket a fő fizetésképtelenségi eljárásra joghatósággal rendelkező tagállam bírósága 

jogosult kirendelni, és a személyazonosság is előfordulhat, azaz a korábban kijelölt ideiglenes 

felszámoló lesz a később megindított fő fizetésképtelenségi eljárás felszámolója.321 

 Erre tekintettel kérdésként merül fel, hogy az ideiglenes felszámolót köteles-e a 

tagállam feltüntetni a Rendelethez fűzött C. mellékletben ahhoz, hogy a 38. cikkben foglalt 

jogosultságát gyakorolja, és személyét a többi tagállam elismerje. Álláspontom szerint a 

válasz nemleges, azaz a fizetésképtelenségi főeljárásra joghatósággal rendelkező tagállam 

bírósága által kijelölt ideiglenes felszámoló eljárási jogosultságát a 38. cikk önmagában 

megalapozza akkor is, ha az adott személy a C. mellékletben nem szerepel.322 

 A Rendelet C. mellékletének vizsgálatából azonban az derül ki, hogy egyes 

tagállamok a nemzeti jogukban jelölt ideiglenes felszámolót szerepeltetik a listában. Ennek 

magyarázata két oldalról közelíthető meg. Egyrészről az angolszász típusú jogrendszerű 

tagállamokban, így például az Egyesült Királyságban vagy Írországban323 egyes 

fizetésképtelenségi eljárások kezdő időpontja az eljárás lefolytatása iránti kérelemnek a 

bírósághoz történő érkezésének napja. Ezen a napon a bíróság határozatot hoz az eljárás 

megindításáról, egyben ideiglenes felszámolót jelöl ki. Ahhoz, hogy a fizetésképtelenségi 

                                                 
321 HAß, Detlef – HUBER, Peter – GRUBER, Urs – HEIDERHOFF, Bettina: EU-Insolvenzverordnung, Beck 
Verlag, München 2005. 257. o.; Virgós-Schmit Jelentés 263. pont 
322 Ezzel egyező álláspontot képvisel HERÉDI Erika: A határokon átlépő fizetésképtelenségi eljárás megindítása 
az Európai Unióban; PhD értekezés, Pécs 2007. 157-158. o.; továbbá a Virgós-Schmit Jelentés 263. pontja is. 
323 F. G. JACOBS főtanácsnok 2005. szeptember 27-ei indítványa a C-341/04. sz. Eurofood IFSC Ltd. ügyben 
20-23. pont és 14. számú lábjegyzet 
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eljárás megfeleljen a Rendelet 1. cikk (1) bekezdésében rögzített definíciónak, az ideiglenes 

felszámolót szerepeltetni kell a C. mellékletben.324 

 Más tagállamokban, mint például Németországban az ideiglenes felszámoló 

kijelölésére a fizetésképtelenségi eljárás megindítását megelőzően kerül sor, a kijelölését 

tartalmazó határozat nem minősül az eljárás megindításának. Ennek ellenére a Rendelet C. 

mellékletében szerepelteti az ideiglenes felszámolót (Vorläufiger Insolvenzverwalter).325 

Magyarország a Cstv. 24/A. §-ában foglalt ideiglenes vagyonfelügyelőt nem szerepelteti a C. 

mellékletben.326 Az ideiglenes felszámoló C. mellékletben történő feltüntetését álláspontom 

szerint célszerűségi okok indokolják, hiszen amennyiben az ideiglenes felszámoló más 

tagállamban kíván eljárni a Rendelet 38. cikkében foglalt felhatalmazás alapján, eljárási 

jogosultságát könnyebb igazolnia akkor, ha a C. mellékletben szerepel, arra hivatkozni tud. 

 A 38. cikkben említett ideiglenes felszámolóval összefüggésben fontos kiemelni azt is, 

hogy a Rendelet e szabálya nem deklarál jogalapot az ideiglenes felszámoló kijelölésére. Ha a 

főeljárásra joghatósággal rendelkező tagállam nemzeti joga nem ismeri az ideiglenes 

felszámoló jogintézményét, ebben a tagállamban nem kérhető a kirendelése a Rendelet 38. 

cikkére hivatkozva.327 Ha azonban a főeljárásra joghatósággal rendelkező tagállam nemzeti 

joga ismeri az ideiglenes felszámoló jogintézményét, ott az eljárás kezdő időpontja előtt 

kirendelik, és az ideiglenes felszámoló olyan tagállamban kíván eljárni a Rendelet 38. cikke 

alapján, mely tagállam nemzeti joga az ideiglenes felszámoló jogintézményét nem ismeri, 

eljárási jogosultságát ez utóbbi tagállamban el kell ismerni.328 

 

                                                 
324 Az Egyesült Királyság esetében utóbb ezen okból került sor a C. mellékletben foglaltak módosítására a 
603/2005/EK tanácsi rendelettel; HL L 100; 2005. 4. 20., 1-8. o. A részleteket lásd: MOSS, Gabriel – 
FLETCHER, Ian F. – ISAACS, Stuart: The EC Regulation on Insolvency Proceedings – A Commentary and 
Annotated Guide; Oxford University Press, 2002. 283-284. o. 
325 JAHN, Uwe – SAHM, Anne: Insolvenzen in Europa; Economica Verlag, Heidelberg 2004. 81-82. o. 
326 A Rendelethez fűzött, jelenleg hatályos mellékleteket egységes szerkezetben lásd: a Tanács 2010. február 25. 
napján kelt 210/2010/EU végrehajtási rendelete a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK rendelet A., 
B. és C. mellékletében található, a fizetésképtelenségi eljárásokat, a felszámolási eljárásokat és a felszámolókat 
tartalmazó listák módosításáról, valamint az említett rendelet A., B. és C. mellékletének kodifikálásáról; HL L 
65., 2010. 3. 13. 1. o. 
327 HERÉDI Erika: A határokon átlépő fizetésképtelenségi eljárás megindítása az Európai Unióban; PhD 
értekezés, Pécs 2007. 155. o. 
328 MOSS, Gabriel – FLETCHER, Ian F. – ISAACS, Stuart: The EC Regulation on Insolvency Proceedings – A 
Commentary and Annotated Guide; Oxford University Press, 2002. 228. o. 
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2.2. Az ideiglenes felszámoló kijelölése és az eljárás kezdő időpontja közötti összefüggés 
 

Az Európai Bíróság az Eurofood IFSC Ltd. ügyben329 az ideiglenes felszámolóval 

összefüggésben közvetett módon arra a kérdésre is választ adott, hogy az ideiglenes 

felszámolót kijelölő határozat minősülhet-e „fizetésképtelenségi eljárást megindító 

határozatnak” a Rendelet 1. cikk (1) bekezdésében, a 2. cikkben foglalt fogalom-

meghatározások, és a 16. cikkben írt rendelkezések alapján.  

A jogeset kapcsán fontos kiemelni, hogy az ír társasági törvény (Companies Act 1963) 

226. cikke értelmében a bíróság a fizetésképtelenségi eljárásra irányuló kérelem benyújtása 

után és a felszámoló kijelölése előtt bármikor jogosult ideiglenes felszámolót (provisional 

liquidator) kinevezni. Az ideiglenes felszámoló kijelölését az eljárást megindító határozat 

tartalmazza, hiszen az ír jogban a hitelező által kérelmezett felszámolási eljárás kezdő 

időpontja a kérelemnek a bírósághoz érkezésének napja. Az ír ideiglenes felszámoló köteles 

az adós vagyontárgyait letétbe venni, és saját felügyelete alá helyezni, kijelölésétől kezdve ő 

jogosult az adós képviseletére, ily módon a Rendelet 1. cikk (1) bekezdésében foglalt 

kritériumok is megvalósulnak.330 

Az Európa Bíróság az ír nemzeti jog rendelkezéseit figyelembe véve a fent jelzett 

kérdést igenlően válaszolta meg. Döntésében alapvetően a Rendelet 16. cikkére hivatkozott, 

hangsúlyozva, hogy a joghatósággal rendelkező tagállam bírósága által hozott, 

fizetésképtelenségi eljárást megindító határozatot az összes többi tagállamban attól kezdve 

kell elismerni, amikor az hatályossá válik az eljárás megindításának helye szerinti államban. 

Erre utal a 2. cikk f) pontjának azon fordulata is, mely szerint függetlenül attól, hogy végső 

határozatról van-e szó. 

Az ügyben érintett ír fizetésképtelenségi eljárással, a compulsory winding up by the 

Court eljárással összefüggésben megállapítást nyert, hogy Írország azt szerepelteti a 

Rendelethez fűzött A. mellékletben, csakúgy, mint az eljárásban kijelölt ideiglenes 

felszámolót (provisional liquidator) a C. mellékletben. Tekintettel arra, hogy az ír nemzeti jog 

értelmében a fizetésképtelenségi eljárás kezdő időpontja az a nap, amikor a hitelezőnek az 

eljárás lefolytatására irányuló kérelme a bírósághoz beérkezik, az eljárás megindításáról 

                                                 
329 A jogesethez kapcsolódó tényállás részletes ismertetését lásd: CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló 
fizetésképtelenségi eljárások; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest 2008. 63-64. o.; HERÉDI Erika: 
A határokon átlépő fizetésképtelenségi eljárás megindítása az Európai Unióban; PhD értekezés, Pécs 2007. 98-
99. o.; OSZTOVITS András: Európai joghatósági szabályok polgári perekben; CompLex Kiadó, Budapest 2010. 
324-334. o. 
330 F. G. JACOBS 2005. szeptember 27. napján kelt főtanácsnoki indítványa a C-341/04. sz. Eurofood IFSC Ltd. 
ügyben, 20-23. pont 
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határozat születik, és ez a határozat tartalmazza az ideiglenes felszámoló kijelölését is, e 

határozat a Rendelet 16. cikkében foglalt „eljárást megindító határozatnak” minősül, mely az 

ír nemzeti jog alapján a fizetésképtelenségi eljárást joghatályosan megindítja. 

Az Európai Bíróság döntésével összefüggésben fontos azonban kiemelni, hogy az nem 

írja felül a tagállamok nemzeti jogában írt rendelkezéseket. Abból nem vonható le olyan 

következtetés, hogy az ideiglenes felszámoló kijelölését tartalmazó döntés valamennyi 

tagállamban kezdeményezett főeljárás esetén „eljárást megindító határozatnak” minősül. A 

Bíróság csak arra hívta fel a figyelmet, hogy a Rendelet 3. cikk (3) bekezdésében foglalt 

elsőbbségi elv vizsgálata során mindig az érintett tagállamok nemzeti rendelkezéseit kell 

vizsgálni az eljárás kezdő időpontjának meghatározásához. Ha az adott tagállam nemzeti joga 

értelmében az ideiglenes felszámoló kijelölése időben megelőzi a fizetésképtelenségi eljárás 

kezdő időpontját, az ideiglenes felszámolót kijelölő határozat nem minősülhet 

„fizetésképtelenségi eljárást megindító határozatnak” még akkor sem, ha az érintett tagállam 

vonatkozásában az ideiglenes felszámoló a Rendelet C. mellékletében feltüntetésre került. 

A német és az osztrák szakirodalom is széles körben értelmezte az Európai Bíróság 

Eurofoood IFSC Ltd. ügyben hozott döntését.331 A Bíróság következtetései alapján arra 

keresték a választ, hogy a német fizetésképtelenségi törvény (InsO) 21. §-a332 alapján 

elrendelt biztosítási intézkedések, ezen belül különösen a német ideiglenes felszámoló 

kijelölése eredményezheti-e a Rendelet 3. cikkében rögzített fő fizetésképtelenségi eljárás 

megindítását. 

 A kérdés megválaszolásával összefüggésben nagy port kavart az osztrák innsbrucki 

tartományi legfelsőbb bíróság egyik döntése.333 A tényállás szerint az Ausztriában székhellyel 

rendelkező holding társaságnak leányvállalata működött Németországban. A német 

leányvállalat ellen a munkavállalók kezdeményeztek fő fizetésképtelenségi eljárást 

                                                 
331 Lásd EuGH, 2. 5. 2006 – C-341/04: Satzungsmäßiger Sitzs des Schukdners relevant für gerichtliche 
Zustängigkeit bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens – Eurofood, NZI 2006. évi 6. füzet 360. o.; EuGH, 
Zuständigkeit bei europäisch-grenzenüberschreitenden Insolvenz – EuGH, Urteil vom 2.5.2006. – Rs. C-341/04 
– Eurofood IFSC Ltd., DZWIR 2006. évi 8. füzet 329-330. o.; EuGH, 2.5.2006 – C-341/04: Gerichtliche 
Zunstängigkeit bei grenzenüberschreitenden Konzerninsolvenzen, NJW 2006. évi 37. füzet 2682. o. valamint 
KONECNY, Andreas: EuGH zu internationaler Zuständigkeit, Eröffnung und Anerkennung von 
Hauptinsolvenzverfahren, ZIK 2006. évi 5. füzet 185. o. 
332 A német fizetésképtelenségi törvény (InsO) 21. §-a a bíróság által elrendelhető biztosítási intézkedéseket csak 
példálózva sorolja föl, a magyar jogi megoldáshoz hasonlóan így biztosítási intézkedésnek tekinti az ideiglenes 
felszámoló kijelölését is. A német fizetésképtelenségi eljárással összefüggésben elrendelhető biztosítási 
intézkedésekről lásd bővebben: HERÉDI Erika: Biztosítási intézkedések az európai fizetésképtelenségi 
jogforrásban és a nemzeti szabályozás; Magyar Jog 2007. évi 2. szám 82-91. o. 
333 A döntés részletezését lásd: Annerkennung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens mit Verfügungsverbot als 
universell wirkendes – Oberlandesgericht Innsbruck, Beschl. V. 8.7.2008; ZIP 2008. évi 35. füzet 1647. o.; és 
OLG Innsbruck, 8.7.2008 – 1 R 176/08d: Eröffnungsverfahren mit vorläufigem starken Verwalter als 
Hauptverfahren (mit Anmerkungen MANOWSKI); NZI 2008. évi 11. füzet 700. o. 
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Németországban, mely eljárás első szakaszában ideiglenes felszámoló került kijelölésre. A 

német ideiglenes felszámoló kijelölését követően Ausztriában elrendelték a főeljárást a német 

leányvállalattal szemben. Az osztrák határozat meghozatalát követően a német bíróság is 

döntött a leányvállalat vonatkozásában a főeljárás elrendeléséről. A német főfelszámoló 

jogorvoslatot terjesztett elő az osztrák bíróság döntésével szemben. 

Az innsbrucki tartományi legfelsőbb bíróság a fellebbezés elbírálása során arra a 

következtetésre jutott, hogy „a német ideiglenes fizetésképtelenségi eljárás” akkor tekinthető 

a Rendelet 1. és 16. cikke értelmében vett fizetésképtelenségi főeljárásnak, és akkor élvez 

elsőbbséget az Európai Unió más tagállamainak bíróságai által kibocsátott eljárás 

megindítására vonatkozó döntéseivel szemben, ha a német fizetésképtelenségi törvény (InsO) 

21. § (2) bekezdése szerinti rendelkezési tilalmat rendeltek el. Ez jelen esetben megvalósult, 

így a német főeljárás kezdő időpontjának az ideiglenes felszámolót kijelölő határozatot kell 

tekinteni. 

 A német szakirodalom egyes képviselői osztják az Európai Bíróság értelmezése 

nyomán meghozott osztrák bírósági döntésben foglalt álláspontot, tehát azt, hogy a német jog 

alapján kijelölt ideiglenes felszámoló, akit vagyonkezelési és rendelkezési joggal ruháznak fel 

a kijelölő határozatban, olyan személy lehet, akinek kijelölése a fizetésképtelenségi főeljárás 

megindítását megalapozhatja.334 

 Más szerzők ezzel ellentétes álláspontot képviselnek.335 A problémát ugyanis 

alapvetően az jelenti, hogy a német fizetésképtelenségi jog szigorúan különbséget tesz a 

fizetésképtelenségi eljárást megelőző szakasz és a tényleges fizetésképtelenségi eljárás között. 

Az első szakaszban kerül sor ideiglenes felszámoló kijelölésére. A magyar bérgarancia 

alapnak megfelelő támogatást (Insolvenzgeld) Németországban csak az első stádiumban lehet 

igényelni, a fizetésképtelenségi eljárás szakaszában már nem nyújtható be ez iránt kérelem. A 

német bérgarancia alapot működtető szerv arra az álláspontra jutott, hogy amennyiben az 

ideiglenes felszámolót kijelölő határozatot főeljárást megindító határozatnak kell tekinteni, a 

támogatás a munkavállalók számára nem igényelhető a tényleges eljárást megelőző 

szakaszban sem. 

A német joggyakorlat és jogirodalom ezen okból kifolyólag nagy dilemma előtt állt. 

Amennyiben ugyanis az ideiglenes felszámolót kijelölő határozatot eljárást megindító 

                                                 
334 EuGH, Urt. v. 2.5.2006 – Rs. C-341/04 (Supreme Court Dublin ZIP 2004, 1969) – Zur Anerkennung der 
Insolvenzeröffnung in einem anderen EU-Mitgliedstaat („Eurofood”) (mit Anmerkung von Béla 
KNOF/Sebastian MOCK); ZIP 2006. évi 19. füzet 911-912. o. 
335 SMID, Stefan: Gegen den Strom – Eröffnet das deutsche Insolvenzgericht durch Bestellung eines vorläufigen 
Insolvenzverwalters ein Hauptinsolvenzverfahren?; NZI 2009. évi 3. füzet 151-153. o. 
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határozatnak kell tekinteni, akkor ettől az időponttól a német bérgarancia alaphoz sem lehet 

támogatásért folyamodni. Ez különösen azért sérelmes, mert minden eljárásban az alapvető 

cél az adós megmentése és visszavezetése a gazdasági életbe. Lehetséges, hogy az első 

stádiumban a bérgarancia alaphoz benyújtott kérelem folytán megtérülnek az adós 

munkabértartozásai, ezáltal jó esélye van a reorganizációra. 

Ha azonban az ideiglenes felszámolót kijelölő határozatot nem tekinthetjük olyan 

határozatnak, mely az eljárást megindítja, akkor a bérgarancia alap eljárása időben jelentősen 

megnyújtja a fizetésképtelenségi eljárás elrendelését, az eljárás kezdő időpontját megalapozó 

határozat késik, mely a konkuráló európai tagállami fizetésképtelenségi jogok közül 

Németországnak “versenyhátrányt” jelent. 

A német szövetségi legfelsőbb bíróság az ISA-Daisytek üggyel336 kapcsolatban hozott 

döntésében azonban elvi éllel jelentette ki, hogy függetlenül attól, hogy a bérgarancia alapból 

igényelt támogatási eljárás jelentősen megnövelheti azt az időtartamot, mely alatt az eljárást 

ténylegesen elrendelő határozat megszületik, szisztematikusan nem fogadható el, hogy az 

ideiglenes felszámoló kinevezése mintegy eljárást megindító hatállyal bírjon, a szövetségi 

legfelsőbb bíróság az effajta spekulációktól elzárkózik. A bírói joggyakorlathoz az az 

értelmezés illeszkedik, mely szerint a tényleges fizetésképtelenségi eljárást megelőző szakasz, 

és az ott eszközölt biztosítási intézkedések, beleértve az ideiglenes felszámoló kijelölését is, 

dogmatikailag ideiglenes jellegűek, és a szövetségi legfelsőbb bíróság alapvetően elzárkózik a 

visszaható hatály alkalmazásának lehetőségétől.337 

Leszögezhetjük, hogy a német szövetségi legfelsőbb bíróság ezen állásfoglalása teljes 

mértékben összhangban áll az Európai Bíróság Eurofoood IFSC Ltd. ügyben kifejtett 

értelmezésével. 

 

2.3. Az ideiglenes felszámoló Rendeletből eredő eljárási jogosultsága 
 

A fő fizetésképtelenségi eljárás lefolytatására joghatósággal rendelkező tagállami bíróság által 

kijelölt ideiglenes felszámoló Rendeletből fakadó eljárási jogosultsága alapvetően két irányú: 

- a főeljárás tagállamában az adós vagyonának megóvása érdekében biztosítási 

intézkedés elrendelését kérheti, mely biztosítási intézkedés joghatása az univerzalitás 

jegyében valamennyi tagállamban érvényesül; 
                                                 
336 Az ISA-Daisytek ügy részletes ismertetését lásd CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi 
eljárások; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest 2008. 75-76. o. és HERÉDI Erika: A határokon 
átlépő fizetésképtelenségi eljárás megindítása az Európai Unióban; PhD értekezés, Pécs 2007. 155-157. o. 
337 SMID, Stefan: Gegen den Strom – Eröffnet das deutsche Insolvenzgericht durch Bestellung eines vorläufigen 
Insolvenzverwalters ein Hauptinsolvenzverfahren?; NZI 2009. évi 3. füzet 153. o. 
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- a Rendelet 38. cikke alapján a más tagállamban fellelhető vagyontárgyak biztosítása 

érdekében ez utóbbi tagállam bíróságainál biztosítási intézkedés elrendelését 

kezdeményezheti. 

 

2.3.1. Biztosítási intézkedés kezdeményezése a főeljárás tagállamában 
 

Amennyiben az ideiglenes felszámoló a főeljárás bíróságánál kezdeményezett biztosítási 

intézkedést, e határozatot a többi tagállam a Rendelet 25. cikk (1) bekezdés harmadik 

mondata alapján köteles elismerni és végrehajtani. A biztosítási intézkedést tartalmazó 

határozat végrehajthatóvá nyilvánítására a Brüsszel I. rendelet szabályait kell megfelelően 

alkalmazni. A főeljárás bírósága által hozott biztosítási intézkedés elismerését és végrehajtását 

csak a Rendelet 25. cikk (3) bekezdésére hivatkozva lehet megtagadni, nevezetesen ha annak 

foganatosítása a személyi szabadság vagy a levéltitok korlátozását eredményezné.338 Az 

ideiglenes felszámoló rendelkezésére álló ezen lehetőség azonban meglehetősen időigényes. 

 

2.3.2. Biztosítási intézkedés kezdeményezése más tagállamokban 
 

Az ideiglenes felszámoló másodikként említett eljárási jogosultsága a Rendelet 38. cikkén 

alapul: a fizetésképtelenségi főeljárás megindítása előtt kinevezett ideiglenes felszámoló 

azokban a tagállamokban, ahol az adósnak telephelye, vagyona található, az adott tagállamok 

nemzeti joga szerint lehetséges biztosítási intézkedéseket kezdeményezhet. A 38. cikkben 

foglalt kérelmezési jogosultsággal összefüggésben fontos hangsúlyozni, hogy másodlagos 

közösségi jogforrásból eredő jogosítvány, így ha a telephellyel, vagyonnal érintett tagállam 

nemzeti joga e lehetőséget nem biztosítja a külföldi ideiglenes felszámoló részére, ezt pótolja 

maga a Rendelet, annak 38. cikkére hivatkozva a kérelem előterjeszthető.339 

A 38. cikkben rögzített kérelmezési jogosultsággal összefüggésben értelmezési 

problémaként az a kérdés merült fel, hogy az ideiglenes felszámoló mely tagállamokban 

jogosult kérelmet előterjeszteni biztosítási intézkedés elrendelése iránt: csak azon 

tagállamokban, ahol az adós a Rendeletben rögzített telephellyel rendelkezik, vagy minden 

                                                 
338 A német jog alapján például biztosítási intézkedésként lehetőség van az adós kényszer útján történő 
előállítására vagy őrizetbe vételére is. Erről lásd részletesen: HERÉDI Erika: A határokon átlépő 
fizetésképtelenségi eljárás megindítása az Európai Unióban; PhD értekezés, Pécs 2007. 155. o. 
339 HERCHEN, Axel: Das Übereinkommen über Insolvenzverfahren der Mitgliedsaaten der Europäische Union 
vom 23.11.1995 – Eine Analyse zentraler Fragen des Internationalen Insolvenzrechts unter besonderer 
Berücksichtigung dinglicher Sicherungsrechte, Ergon Verlag, Würzburg 2000. 162. o. 
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olyan tagállamban, ahol vagyona található, függetlenül attól, hogy az adós szervezettségi 

szintje a telephelyet elérte-e. 

Mindkét értelmezés mellett hozhatók fel érvek és ellenérvek. Ha a Rendelet szerkezeti 

felépítését tekintjük kiindulópontnak, megállapíthatjuk, hogy a 38. cikk a „Másodlagos 

fizetésképtelenségi eljárások” címet viselő III. Fejezetben került elhelyezésre. Másodlagos 

fizetésképtelenségi eljárásokat a 3. cikk (2) bekezdése alapján csak azon tagállamokban lehet 

kezdeményezni, ahol az adós telephellyel rendelkezik. A 38. cikk rendszertani 

elhelyezkedéséből tehát az a következtetés vonható le, hogy a 29. cikkben foglalt kérelmezési 

jogosultság kiegészítése, tehát a két rendelkezés összeolvasásából az alábbi szabály bontható 

ki. 

A Rendelet 29. cikke biztosítja a fő fizetésképtelenségi eljárásban kijelölt 

felszámolónak, hogy másodlagos fizetésképtelenségi eljárás megindítását kérje akkor, ha az 

adós más tagállamban telephellyel rendelkezik. A másodlagos eljárás kezdeményezésének 

joga csak a főfelszámolót illeti meg, a főeljárás kezdeti stádiumában kijelölt ideiglenes 

felszámoló másodlagos eljárást nem kezdeményezhet.340 E jogosultság hiányát azonban 

pótolja a 38. cikkben foglalt rendelkezés: az ideiglenes főfelszámoló a fő fizetésképtelenségi 

eljárás elrendeléséig csak a telephely szerinti tagállamban kezdeményezhet biztosítási 

intézkedést az ott található vagyontárgyak megóvása érdekében.341 Ezt az értelmezést 

támasztja alá a Virgós-Schmit Jelentés 262. pontja is, utalva arra, hogy az ideiglenes 

felszámoló e tagállamban ebből kifolyólag csak olyan biztosítási intézkedés elrendelését 

kérheti, melyet a telephely szerinti tagállam nemzeti joga a Rendelet B. mellékletében 

feltüntetett felszámolási típusú eljárás kérelmezése esetére irányoz elő. A 38. cikkben 

foglaltak alkalmazásához a telephely létét a Preambulum (16) pontjának szövegezése is 

megköveteli. 

A fent kifejtett okfejtéssel ellentétben a Rendelet 38. cikkének szövege nem tartalmaz 

olyan megszorítást, mely szerint az ideiglenes főfelszámoló a kérelmezési jogosultságát csak 

a telephely szerinti tagállamban gyakorolhatja. A Rendelet szövege értelmében az ideiglenes 

felszámoló feladata az adós vagyontárgyai megóvásának biztosítása, és a biztosítási 

intézkedés kérelmezésének jogosultságát egy másik tagállamban elhelyezett bármely 

vagyontárgy biztosítása és megőrzése érdekében gyakorolhatja. 

                                                 
340 HAß, Detlef – HUBER, Peter – GRUBER, Urs – HEIDERHOFF, Bettina: EU-Insolvenzverordnung, Beck 
Verlag, München 2005. 257. o. 
341 Erre a következtetésre jut F. G. JACOBS főtanácsnok a 2005. szeptember 27-ei főtanácsnoki indítványa a C-
341/04. sz., Eurofood IFSC Ltd. ügyben, 70. és 74. pontjaiban 
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A magyar szakirodalom egységesen azt az álláspontot képviseli, mely szerint az 

ideiglenes főfelszámoló a 38. cikkben rögzített kérelmezési jogosultságát – a telephely 

meglétét feltételező megszorítás nélkül – mindazon tagállamban gyakorolhatja, ahol az adós 

vagyonnal rendelkezik.342 

Véleményem szerint a magyar jogirodalom álláspontja helyes, melynek magyarázatául 

nem pusztán a fent jelzett normaszöveg, nevezetesen a Rendelet 38. cikkének 

megfogalmazása szolgál. A biztosítási intézkedések egyik lényegi funkciója azok 

gyorsaságában áll, ez szükséges ahhoz, hogy a majdan elrendelt fő fizetésképtelenségi eljárás 

számára a más tagállamban fellelhető vagyontárgyak biztosításra kerüljenek, a 

vagyonkimentési tevékenységek akadályozva legyenek.343 Ha az ideiglenes felszámoló 

biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelmet csak a telephely szerinti tagállamban 

terjeszthetne elő, ez azt jelentené, hogy a kérelmet elbíráló bíróságnak a döntés 

meghozatalakor azt is vizsgálnia kellene, hogy az adós a Rendelet 2. cikk h) pontjában 

rögzített telephellyel rendelkezik-e a tagállamban. Ez a vizsgálat meglehetősen időigényes, és 

nem egyeztethető össze a biztosítási intézkedéssel szemben támasztott gyorsaság 

követelményével. 

E gondolatmenetből továbbá az is következne, hogy amennyiben egy tagállam a 38. 

cikk alapján biztosítási intézkedést rendelt el, a későbbi másodlagos eljárás elrendelése iránti 

kérelemnek is köteles eleget tenni, hiszen a korábbi biztosítási intézkedéssel kapcsolatos 

döntésben már megállapította a telephely létezését, mely kapcsolóelv a másodlagos eljárásra 

joghatósággal rendelkező tagállamot is kijelöli. 

Az azonban egyértelmű, hogy a tagállamok bíróságai az ideiglenes felszámolónak a 

Rendelet 38. cikke alapján előterjesztett kérelme nyomán a telephely létét nem vizsgálják. A 

telephely vizsgálata csak akkor történik meg, ha később másodlagos eljárás elrendelése iránti 

kérelmet terjesztenek elő.344 Így védhető az az álláspont, mely szerint a 38. cikkben 

foglaltakat úgy kell értelmezni, hogy az ideiglenes főfelszámoló biztosítási intézkedés 

elrendelése iránti kérelmet abban a tagállamban terjeszthet elő, ahol az adós vagyonnal 

rendelkezik. 

 
                                                 
342 CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest 2008. 227. o.; HERÉDI Erika: A határokon átlépő fizetésképtelenségi eljárás megindítása az Európai 
Unióban; PhD értekezés, Pécs 2007. 150. o. 
343 A biztosítási intézkedések céljáról és rendeltetéséről lásd bővebben: WOPERA Zsuzsa: Hatékony jogvédelem 
a magyar és az Európai Unió polgári eljárásjogában – Az ideiglenes intézkedés; Bíbor Kiadó, Miskolc 2007. 95. 
o.; és KAPA Mátyás: Ha az adós nem fizet; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest 2006. 101-110. o. 
344 HAß, Detlef – HUBER, Peter – GRUBER, Urs – HEIDERHOFF, Bettina: EU-Insolvenzverordnung, Beck 
Verlag, München 2005. 258. o. 
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2.4. Ideiglenes felszámoló a magyar jogban 
 

A Rendelet 38. cikkében rögzített ideiglenes felszámoló jogintézményének a magyar Cstv. 

24/A. §-ában rögzített ideiglenes vagyonfelügyelő feleltethető meg.345 A magyar 

szakirodalom e jogintézményt egyértelműen biztosítási intézkedésnek tekinti.346 Ideiglenes 

vagyonfelügyelő kijelölésére csak felszámolási eljárás esetén kerülhet sor, a 2009. szeptember 

1. napjától hatályos csődeljárásban erre nincs is szükség az eljárás gyorsasága miatt. 

 

2.4.1. Az ideiglenes vagyonfelügyelő és a Rendelet C. melléklete 
 

Jelen fejezet 2.1. alpontjában megállapítást nyert, hogy Magyarország esetén a Rendelet C. 

melléklete nem tartalmazza az ideiglenes vagyonfelügyelőt. Álláspontom szerint ez nem 

ellentétes az uniós joggal, és továbbra sincs szükség hazánk vonatkozásában a C. 

mellékletben foglaltak módosítására. 

 

2.4.2. Az ideiglenes vagyonfelügyelő és a felszámolás kezdő időpontja 
 

A 2.2. alpontban részletezett Eurofood IFSC Ltd. ügyben hozott Európai Bírósági döntés 

fényében az is tisztázásra szorul, hogy a magyar jog alapján az ideiglenes vagyonfelügyelő 

kijelölését tartalmazó végzés minősülhet-e „fizetésképtelenségi eljárást megindító 

határozatnak” a Rendelet 16. cikkében foglaltak alapján. 

 A magyar jog szerint ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelésére a felszámolási eljárás 

iránti kérelem benyújtása és a felszámolás kezdő időpontja között kerülhet sor. A Cstv. 27. § 

(1) bekezdése értelmében a felszámolás kezdő időpontja a felszámolást elrendelő jogerős 

végzés közzétételének napja. Ha az adós felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedett, a 

bíróság köteles e végzés Cégközlönyben való közzétételét haladéktalanul elrendelni. A 

Cégközlönyben való közzététel úgy valósul meg, hogy a Cégközlöny honlapján megjelenik a 

bíróság határozata, ebből következően a honlapon való közzététel napján indul a felszámolás. 

                                                 
345 A Cstv. 24/A. §-át, azaz az ideiglenes vagyonfelügyelő jogintézményét az egyes pénzügyi tárgyú törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2004. évi XXVII. törvény 48. §-a iktatta be ismételten a magyar 
jogba. 
346 CSŐKE Andrea (szerk.): A csődtörvény magyarázata; CompLex Kiadó, Budapest 2009. 302. o.; JUHÁSZ 
László: A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve; Novotni Kiadó, Miskolc 2008. 168. o.; HERÉDI Erika: A 
határokon átlépő fizetésképtelenségi eljárás megindítása az Európai Unióban; PhD értekezés, Pécs 2007. 158. o.; 
WOPERA Zsuzsa: Hatékony jogvédelem a magyar és az Európai Unió polgári eljárásjogában – Az ideiglenes 
intézkedés; Bíbor Kiadó, Miskolc 2007. 94. o. 
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Ezt meghaladóan ki kell emelnünk, hogy 2008. január 1. napjától347 az említett honlapon a 

felszámolás kezdő időpontja már percre pontosan látható.348 

 A Rendelet 2. cikk f) pontjában foglalt definíció és a 16. cikkben rögzített szabály 

értelmében a magyar felszámolási eljárás kezdő időpontja a felszámolást elrendelő végzés 

Cégközlönyben történő közzétételének napja349, hiszen a Cstv. szerint a felszámolást 

elrendelő végzés ez időpontban válik hatályossá. A felszámolást elrendelő végzés 

Cégközlönyben való közzétételét időben megelőzi az ideiglenes vagyonfelügyelőt kirendelő 

végzés, ahhoz a magyar jog nem fűz olyan joghatásokat, melynek értelmében a felszámolás 

megkezdődne. Ily módon egyértelműen megállapítható, hogy a magyar ideiglenes 

vagyonfelügyelőt kijelölő végzés a Rendelet alapján nem minősülhet „fizetésképtelenségi 

eljárást megindító határozatnak”. 

 

2.4.3. Az ideiglenes vagyonfelügyelő eljárási jogosultsága a Rendelet 38. cikke alapján 
 

A Rendelet 38. cikkében rögzített, az ideiglenes felszámoló eljárási jogosultságára vonatkozó 

rendelkezések és a magyar ideiglenes vagyonfelügyelőt érintő Cstv. 24/A. §-ában foglaltak 

közötti összefüggések kapcsán az alábbi megállapítások tehetők. 

 Ha az adós fő érdekeltségeinek központja Magyarországon található, és az adós mellé 

a fő felszámolási eljárás iránti kérelem előterjesztését követően a magyar bíróság ideiglenes 

vagyonfelügyelőt rendel ki, a magyar bíróság végzését a Rendelet 25. cikk (1) bekezdésének 

harmadik mondata alapján valamennyi tagállam köteles elismerni. A magyar ideiglenes 

vagyonfelügyelő azonban nem kérelmezhet a magyar bíróságtól egyéb olyan biztosítási 

intézkedést, melyet a Rendelet 25. cikke alapján más tagállamban végrehajthatóvá lehetne 

nyilvánítani, hiszen a magyar Cstv. egyéb biztosítási intézkedést nem tartalmaz.350 

 Álláspontom szerint a magyar csődjogban további biztosítási intézkedések bevezetése 

lenne indokolt. Ennek során mintaként szolgálhatnának a Vht. 185-201/B. §-aiban 

                                                 
347 A rendelkezést a 2007. évi LXI. törvény iktatta be 
348 CSŐKE Andrea (szerk.): A csődtörvény magyarázata; CompLex Kiadó, Budapest 2009. 364. o.; A 
Cégközlöny honlapja: www.cegkozlony.hu; A fizetésképtelenségi eljárások kezdő időpontjának percre pontos 
megállapítását a Rendelet 3. cikk (3) bekezdésében rögzített, a pozitív joghatósági összeütközések esetén 
alkalmazandó elsőbbségi elv is szükségessé tette. Más tagállamokban, például az Egyesült Királyságban vagy 
Németországban a magyar megoldáshoz képest sokkal korábban merült fel az az igény, hogy az eljárások kezdő 
időpontja percre pontosan kerüljön meghatározásra. 
349 CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest 2008. 111-114. o.; KENGYEL Miklós – HARSÁGI Viktória: Európai polgári eljárásjog; Osiris Kiadó, 
Budapest 2009. 195. o. 
350 Ugyanezen álláspontot képviseli CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; HVG-
ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest 2008. 202-203. o. 
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szabályozott biztosítási intézkedések, vagy más tagállamok nemzeti jogában foglalt 

megoldások.351 

 A Magyarországon kijelölt ideiglenes vagyonfelügyelővel összefüggésben kérdésként 

merül fel, hogy az adós más tagállamban fellelhető vagyontárgyai vonatkozásában jogosult-e 

kérelmet előterjeszteni a Rendelet 38. cikke alapján biztosítási intézkedés elrendelése iránt. 

Álláspontom szerint a válasz egyértelműen igenlő. Igaz, hogy a Cstv. 24/A. §-ában nevesített 

eljárási jogosultságok között a magyar jogalkotó nem tesz említést a 38. cikkben foglalt 

jogosultságról, a Rendelet másodlagos jogforrási jellegéből e következtetés mindenképpen 

levonható, azaz e jogosultság a Rendeletből közvetlenül adódik.352 

 

2.4.4. Más tagállamban kijelölt ideiglenes felszámoló biztosítási intézkedés elrendelése iránti 
kérelme Magyarországon 
 

Ha az adós ellen más tagállamban kezdeményeznek fő fizetésképtelenségi eljárást, mely során 

ideiglenes felszámoló kerül kirendelésre, e személy a Magyarországon fellelhető 

vagyontárgyak megóvása érdekében a Rendelet 38. cikke alapján kizárólag ideiglenes 

vagyonfelügyelő kirendelése iránti kérelmet terjeszthet elő. E tekintetben álláspontom szerint 

a Rendelet 38. cikkében foglaltak felülírják a Cstv. 24/A. § (1) bekezdésében írt feltételeket, 

nevezetesen annak ellenére, hogy kérelmezési jogosultságot a magyar jog csak a hitelezőknek 

biztosít, a külföldi ideiglenes felszámoló a kérelmét a Rendeletre alapítva is előterjesztheti. 

 A külföldi ideiglenes felszámoló által előterjesztett ideiglenes vagyonfelügyelő 

kirendelésére irányuló kérelem esetére a magyar Cstv. nem határozza meg az eljárásra 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot. A törvényszöveg összefüggései alapján 

azonban álláspontom szerint e probléma megválaszolható. A 24/A. § (1) bekezdése a 

felszámolási eljárás iránti kérelem előterjesztését említi, tehát a külföldi ideiglenes felszámoló 

kérelmét a Cstv. 6. § (1)-(2) bekezdésében foglalt bíróságon terjesztheti elő. Nevezetesen: 

amennyiben a más tagállamban kezdeményezett fő fizetésképtelenségi eljárásban a 

joghatóságot az adós létesítő okiratban foglalt székhelye alapozza meg, és az adós 

Magyarországon bejegyzett székhellyel nem rendelkezik, a kérelem a Fővárosi Bíróságon 
                                                 
351 Például az Egyesült Királyság nemzeti csődjogában ismert az adós bankszámlájának befagyasztása, lásd: 
MOSS, Gabriel – FLETCHER, Ian F. – ISAACS, Stuart: The EC Regulation on Insolvency Proceedings – A 
Commentary and Annotated Guide; Oxford University Press, 2002. 228. o.; vagy a német jogban az adós ellen 
folyó végrehajtási eljárások és egyedi hitelezői igényérvényesítések szüneteltetése, lásd: HERÉDI Erika: A 
határokon átlépő fizetésképtelenségi eljárás megindítása az Európai Unióban; PhD értekezés, Pécs 2007. 155. o. 
352 Ezzel ellentétes álláspontot képvisel Csőke Andrea: „…az ideiglenes vagyonfelügyelő passzív szereplője a 
felszámolási eljárásnak a felszámolás elrendeléséig, nincs tehát lehetősége arra, hogy másik tagállamban 
fellépjen az adós vagyonának megőrzése érdekében.” In: CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló 
fizetésképtelenségi eljárások; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest 2008. 202-203. o. 
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terjeszthető elő. Ha az adós létesítő okiratában foglalt székhelye Magyarországon található, és 

a másik tagállamban a Rendelet 3. cikk (1) bekezdésében foglalt vélelem megdöntésével 

kérelmezték a főeljárás elrendelését, a külföldi ideiglenes felszámoló a magyarországi 

székhely szerint illetékes megyei (fővárosi) bírósághoz fordulhat kérelmével. 

 Ezen értelmezéstől eltekintve úgy vélem, hogy a Rendeletben foglalt szabályok 

érvényesülésének elősegítése érdekében szükség lenne a külföldi ideiglenes felszámoló által 

magyar ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelése iránt előterjesztett kérelem elbírálására 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság expressis verbis kijelölésére a Cstv.-ben. 

 Az illetékességi szabályok hiányán túl további jelentős problémát okoz a Cstv. 24/A. § 

(2) bekezdésében353 írt, az ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelésével összefüggésben 

támasztott feltételrendszer. Álláspontom szerint ugyanis a Rendelet 38. cikkében foglalt 

szabály a Cstv. 24/A. § (1) bekezdésében foglaltakat felülírja a külföldi ideiglenes felszámoló 

által előterjesztett kérelem esetén, a (2) bekezdésben rögzítettek alól azonban már nem 

mentesít. E feltételrendszer pedig egyértelműen a hitelező által előterjesztett kérelemhez 

igazodó szabályokat tartalmazza. 

A külföldi ideiglenes felszámoló eljárásának célja az adós Magyarországon található 

vagyonának megóvása, követelése az adóssal szemben nincs, annak veszélyeztetettségét, 

létrejöttét, nagyságát és lejártát igazolni nem tudja. A legjelentősebb problémát a Cstv. 24/A. 

§ (2) bekezdés c) pontjában rögzített díjelőlegezési kötelezettséggel kapcsolatos 

rendelkezések jelentik, hiszen amennyiben a jogalkotó a külföldi ideiglenes felszámolót 

mentesítené az a)-b) pontokban írt feltételek teljesítése alól, hogyan szabályozható az 

ideiglenes vagyonfelügyelő díjának előlegezésével és viselésével kapcsolatos kérdés.354 

 

2.4.5. Következtetések 
 

Álláspontom szerint a jelenleg hatályos Cstv. rendelkezéseiből az a következtetés vonható le, 

hogy a magyar jogalkotó a Rendeletből fakadó kötelezettségének nem tett eleget. 2004. május 

1. napjától hazánkban is bevezetésre került az ideiglenes vagyonfelügyelő jogintézménye. Az 

                                                 
353 Cstv. 24/A. § (2) A bíróság haladéktalanul kirendeli az ideiglenes vagyonfelügyelőt - és erről a feleket rövid 
úton értesíti -, feltéve, hogy a kérelmet előterjesztő hitelező 
a) valószínűsíti, hogy követelésének későbbi kielégítése veszélyben van, és 
b) a követelésének létrejöttét, nagyságát és lejártát közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal 
igazolja, továbbá 
c) az ideiglenes vagyonfelügyelő díját - jogi személyiség nélküli adós esetén 200 000 forintot, jogi 
személyiséggel rendelkező adós esetén 400 000 forintot, amely díjak az általános forgalmi adó összegét nem 
tartalmazzák - előlegezi, és a kérelem benyújtásával egyidejűleg bírósági letétbe helyezi… 
354 E problémáról lásd részletesen: HERÉDI Erika: A határokon átlépő fizetésképtelenségi eljárás megindítása az 
Európai Unióban; PhD értekezés, Pécs 2007. 161. o. 
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ideiglenes felszámolóval és a biztosítási intézkedésekkel kapcsolatos, a tagállamok nemzeti 

jogával szemben támasztott követelményeket azonban a Rendelethez fűzött Preambulum (16) 

pontja világosan fogalmazza meg: a fizetésképtelenségi főeljárás megindítása előtt kinevezett 

ideiglenes felszámolónak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy Magyarországon a magyar 

nemzeti jog szerint igénybe vehető biztosítási intézkedéseket kezdeményezhesse. A magyar 

Cstv. által támasztott feltételek mellett azonban a jogszabály szövegének stricti iuris 

értelmezésével megállapítható, hogy a külföldi ideiglenes felszámoló kérelmére ideiglenes 

vagyonfelügyelő nem rendelhető ki Magyarországon. 

 Ily módon égető szükség lenne a Cstv. 24/A. §-át módosítani, és külön bekezdésben 

szabályozni a Rendelet alapján eljáró külföldi ideiglenes felszámoló által előterjesztett 

kérelemmel szemben támasztott feltételeket. Speciális követelményként lehetne 

megfogalmazni például az ideiglenes felszámolói minőség igazolását, illetve annak 

bizonyítását vagy valószínűsítését, hogy az adós Magyarországon vagyonnal rendelkezik, és e 

vagyon megóvása ezen intézkedés által miért szükséges. 

A legkényesebb kérdés az ideiglenes vagyonfelügyelő díjazásának előlegezésével 

kapcsolatos szabályok megfelelő kialakítása. Álláspontom szerint e téren több megoldás is 

kínálkozik: 

- Az adós képviseletében eljáró külföldi ideiglenes felszámoló a hitelezőkkel egyező 

módon, a jelenleg is hatályos rendelkezések szerint köteles a díjelőlegezésre. E 

szabály nem a külföldi ideiglenes felszámolót sújtaná, hiszen a díj az adós vagyonából 

kerülne megfinanszírozásra, illetve a főeljárással összefüggésben felmerült költségnek 

minősülne. 

- A külföldi ideiglenes felszámoló által előterjesztett kérelem tárgyi költségfeljegyzési 

jog kedvezményében részesülne, azaz a díjat az állam előlegezné meg, majd az 

adóssal szemben érvényesítené. 

- Az ideiglenes vagyonfelügyelő díja nem kerülne megelőlegezésre, annak 

összegszerűségét a bíróság a Cstv. 24/A. § (11) bekezdése alapján állapítaná meg, és 

az ideiglenes vagyonfelügyelő azt az adóssal szemben érvényesíthetné privilegizált 

hitelezői követelésként a másodlagos eljárás elrendelése esetén. Ha a másodlagos 

eljárást utóbb nem rendelnék el, jogerős és végrehajtható bírósági határozaton alapuló 

követelésként jelenthetné be a főeljárásban. Ha a főeljárást sem rendelnék el utóbb, 

akkor jogerős és végrehajtható határozattal fordulhatna az adós ellen. 

A Cstv. 6. § (4) bekezdése nevesíti azt a személyi kört, akiket a felszámolási 

eljárásban a fél jogállása illeti meg: az adós, a hitelező és a felszámoló, illetve az 51. §-ban 
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szabályozott, a felszámoló tevékenysége vagy mulasztása esetén benyújtható kifogás 

tekintetében azon harmadik személyek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a felszámoló 

tevékenysége vagy mulasztása érinti, a kifogás elbírálásával összefüggésben. E felsorolásból a 

magyar jogalkotó valószínűleg „kifelejtette” a 24/A. §-ban rögzített ideiglenes 

vagyonfelügyelő nevesítését. Így álláspontom szerint a törvény e szakasza kiegészítésre 

szorul, abban az ideiglenes vagyonfelügyelő félként történő beiktatására lenne szükség. 

 

3. A felszámoló Rendeletben rögzített jogosítványai 
 

A fő fizetésképtelenségi eljárásban és a másodlagos eljárásokban kijelölt felszámolók 

jogállását, az eljárás folyamán gyakorolható jogait és kötelezettségeit a Rendelet 4. cikkében 

foglaltak alapján főszabály szerint az eljárás megindításának helye szerinti tagállam nemzeti 

joga határozza meg. A Rendelet azonban számos olyan jogosultságot és kötelezettséget 

tartalmaz, mely az eljárás határokon átnyúló jellegéből fakadó problémákat kezeli, illetve 

alapvetően arra a helyzetre reagál, ha ugyanazon adóssal szemben párhuzamosan több 

tagállam által elrendelt fizetésképtelenségi eljárás folyik. A párhuzamos eljárásokban kijelölt 

felszámolók közötti viszonyt alapvetően uniós szinten kell rendezni a jogbiztonság 

megteremtése érdekében. 

 

3.1. A felszámolói minőség igazolása 
 

A felszámolói minőség igazolásával kapcsolatos 19. cikkben355 foglalt szabályt a közösségi 

jogalkotó az 1990-ben kelt Isztambuli Egyezmény 2. cikkéből emelte át a Rendeletbe. A 

norma megalkotói ugyanis úgy vélték, hogy nem szükséges kialakítani egy egységes igazolási 

formanyomtatványt a felszámolói minőség igazolására. Ehelyett egy egyszerű, gyors és olcsó 

megoldást választottak: a felszámoló vagy bemutatja a kirendelését tartalmazó bírói határozat 

hiteles másolatát, vagy az eljárás megindítására joghatósággal rendelkező bíróság által 

kiállított bármilyen tanúsítványt. Hitelesítésre vagy más alaki követelményre nincs szükség. 

                                                 
355 A felszámolói kinevezést az eredeti kinevezési határozat hiteles másolatával vagy a joghatósággal rendelkező 
bíróság által kiadott bármely más tanúsítvánnyal igazolják. 
Előírható annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén vagy egyik hivatalos nyelvén készült fordítás, amelynek a 
területén el fog járni. Hitelesítés vagy más hasonló alaki követelmény nem írható elő. 
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 A Rendelet 19. cikkében foglalt szabályt a főfelszámolói, a területi eljárásokban 

kijelölt felszámolói, és az ideiglenes felszámolói minőség igazolása során is alkalmazni 

kell.356 

 A célállam hivatalos nyelvére történő fordítás azonban konkrét esetben 

megkövetelhető, és ezt úgy kell kivitelezni, hogy figyelembe kell venni a célállamban a 

hivatalos dokumentumok fordítására előírt nemzeti szabályokat. A fordítást el lehet készíttetni 

mind az eljárás megindításának helye szerinti tagállamban, mind pedig a célzott tagállamban 

az erre képesítéssel rendelkező személlyel.357 A német InsO 347. §-a a fordítást kifejezetten 

megköveteli358, a magyar Cstv. ezzel összefüggésben hallgat. 

 A Rendelet arra nem tartalmaz kifejezett utalást, hogy kétség esetén hogyan történik a 

külföldön eljáró felszámolói minőség igazolása, bizonyítása. Erre a kérdésre a Virgós–Schmit 

Jelentés akképpen válaszol, hogy ez történhet a felszámolót kijelölő bíróság által kiállított 

bármilyen igazolással, illetve akármilyen bizonyíték révén, amelyet a célállam hajlandó ez 

esetben elfogadni.359 

Csőke Andrea álláspontja szerint abban az esetben, ha a más tagállamban kinevezett 

felszámoló Magyarországon kíván eljárni a Rendelet alapján, ahhoz, hogy az adós 

Magyarországon található vagyonával rendelkezhessen, be kell kérni azon határozatot, vagy 

hazai jogszabályának azon részét, mely igazolja, hogy a fizetésképtelenségi szakértőként való 

kinevezésével pontosan milyen jogosultságokat szerzett meg.360 

 

3.2. A felszámoló hatásköre a 18. cikkben foglaltak alapján 
 

A Rendelet 18. cikkében foglalt rendelkezések külön nevesítik a fő fizetésképtelenségi 

eljárásban kijelölt, illetve a területi eljárásban közreműködő felszámolók hatáskörét. 

 

3.2.1. A főfelszámoló hatásköre 
 

A fizetésképtelenségi főeljárás 16. cikkben foglalt elismerési kötelezettségéből adódóan az 

ilyen eljárás során kirendelt főfelszámolót is automatikusan el kell ismerni. Az automatikus és 

                                                 
356 PAULUS, Christoph G.: Die europäische Insolvenzverordnung und der deutsche Insolvenzverwalter; NZI 
2001. 10. füzet 510. o. 
357 Virgos – Schmit Jelentés 169. pont 
358 HAß, Detlef – HUBER, Peter – GRUBER, Urs – HEIDERHOFF, Bettina: EU-Insolvenzverordnung, Beck 
Verlag, München 2005. 181. o. 
359 Virgós–Schmit Jelentés 170. pont 
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közvetlen elismerési kötelezettség miatt nincs szükség arra, hogy a felszámoló ebbéli 

minőségével kapcsolatban előzetes elismerési eljárást folytassanak le, vagy először teljesítsék 

a közzétételi kötelezettséget. A felszámoló jogállását önmagában megalapozza az a tény, hogy 

a C. mellékletben az adott tagállam részéről feltüntetésre került.361 

A főfelszámoló hatáskörének elemeit a főeljárás megindításának helye szerinti 

tagállam nemzeti joga határozza meg. E jog rendelkezik a felszámoló hatáskörének 

természetéről, a hatáskör terjedelméről, a felszámoló kötelezettségeiről.362 Ez magában 

foglalja azt a jogosultságot is, hogy a más tagállamban található vagyontárgyakat összegyűjtse 

és elszállíttassa. Talán ez a leggyakoribb oka annak, hogy egy főfelszámoló más tagállamban 

kíván eljárni. A vagyontárgy elszállítása csak akkor nem lehetséges, ha: 

- az 5. és 7. cikkben foglaltaknak megfelelően a vagyontárgyon dologi jog vagy 

tulajdonjog fenntartása áll fenn, hiszen e személyek e jogok erejéig a főeljárás 

hatókörén kívül esnek, ezen vagyontárgyakat a főfelszámoló nem mozdíthatja el, nem 

értékesítheti stb.; vagy 

- az adott tagállamban területi fizetésképtelenségi eljárás van folyamatban, illetve ilyen 

eljárás iránti kérelemmel ideiglenes intézkedés iránti kérelmet terjesztettek elő, és az 

ideiglenes intézkedést elrendelték. 

 A főfelszámoló univerzális hatásköre alól kivételt képeznek a területi eljárások is, 

hiszen a 17. cikk (2) bekezdése értelmében a területi eljárás lokalizált joghatását nem lehet 

kifogásolni. Az ideiglenes intézkedés a területi eljárás időbeli kiterjesztését jelenti, és arra a 

stádiumra utal, amikor a területi eljárás iránti kérelemmel együtt terjesztik elő az ideiglenes 

intézkedés iránti kérelmet, az eljárás még nem indult meg, de az ideiglenes intézkedést már 

elrendelték, és ez az intézkedés összeegyeztethetetlen a főeljárás felszámolójának 

hatáskörével.363 Például: ha Magyarországon ideiglenes vagyonfelügyelőt rendelnek ki a 

másodlagos eljárás iránti kérelem nyomán, a más tagállam által kirendelt főfelszámoló már 

nem gyakorolhatja korlátlanul hatáskörét Magyarországon.364 

 A 18. cikk (3) bekezdése további megszorításokat, korlátozásokat tartalmaz a főeljárás 

felszámolójának hatáskörét illetően: 
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1. A felszámoló hatáskörének gyakorlása során annak a tagállamnak a joga szerint jár el, 

amelynek területén intézkedéseket készül hozni, különös tekintettel a vagyon értékesítését 

szolgáló eljárásokra. Ezt a rendelkezést úgy kell értelmezni, hogy a főeljárás megindításának 

helye szerinti tagállam joga határozza meg: 

- a felszámoló hatáskörének terjedelmét, 

- a hatáskör gyakorlásának módját. 

Például ez a jog irányadó arra a kérdésre, hogy az adós ingó vagyonának értékesítése milyen 

módon történhet: elégséges az egyszerű adásvétel, vagy nyilvános pályázat kell, vagy esetleg 

nyilvános árverés. Ha az értékesítés módját az eljárás megindításának helye szerinti jog 

megadta, az értékesítési eljárás szabályait már a vagyon fekvése szerinti nemzeti jog fogja 

körvonalazni. Például: ha az eljárás megindításának helye szerinti tagállam joga árverést 

kíván meg, akkor az árverés - mint eljárás - szabályait a dolog fekvése szerinti tagállam 

nemzeti joga határozza meg.365 

 Ha azonban a lex concursus szerinti nemzeti jog alapján a főfelszámoló dönthet a 

vagyontárgy értékesítési módjai között, azaz választhat, hogy árverést tart vagy közvetlen 

adásvételi szerződést köt, a vagyontárgy fekvése szerinti tagállam nemzeti joga azonban az 

árverést kötelezően előírja, a főfelszámoló választási jogosultsága a saját nemzeti joga alapján 

megmarad, és dönthet úgy, hogy a vagyontárgyat közvetlenül értékesíti.366 

2. A felszámoló más tagállamban nem jogosult kényszerintézkedéseket hozni. Amennyiben 

felmerül egy ilyen intézkedés megtételének szükségessége, a főfelszámoló az adott 

tagállamban területi eljárást kezdeményezhet, amennyiben ott az adós rendelkezik 

telephellyel. Ha ilyen telephely nincs, a felszámoló az adott tagállam hatóságaihoz fordulhat 

annak érdekében, hogy saját nemzeti joguk alapján rendeljék el a kényszerintézkedést.367 

3. A felszámoló nem jogosult eldönteni a jogvitákat vagy egyéb vitákat. Ezt a kitételt azért 

fontos leszögezni, mert néhány tagállamban, mint például Franciaországban ugyanazon 

személy lehet vagyonfelügyelő és jogvitákat eldöntő bíró is, akinek határozatával szemben 

fellebbezéssel lehet élni a bírósághoz.368 Ez a megoldás sok tagállam számára azonban idegen 
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– Németország, Írország, Egyesült Királyság -, ezen államok ugyanis szigorúan tiltják azt, 

hogy valamely személy saját ügyében bíráskodjon.369 

4. A felszámolónak úgy kell gyakorolnia hatáskörét, hogy az adott tagállam jogát ne sértse. 

Például a felszámoló jogosult arra, hogy más tagállamokból a vagyontárgyakat elszállíttassa. 

Ha ez a vagyontárgy az adott tagállam történelmi és kulturális örökségének részét képezi, 

akkor erre a nemzeti jog alapján kiviteli tilalom vonatkozik, és ezt a főeljárás felszámolójának 

is tiszteletben kell tartania.370 

A Rendelet arra az esetre nem nyújt kifejezett eligazítást, hogy mi történjen akkor, ha 

a főeljárás felszámolója megsérti a 18. cikkben foglalt korlátozásokat. Ha a jogsértés tartalma 

abban áll, hogy a felszámoló megsértette a lex concursus által kijelölt hatáskörét, akkor az 

eljárást elrendelő tagállamban lehet jogorvoslattal élni a nemzeti szabályok alapján. Ha a 

felszámoló más tagállamban annak ellenére jár el, hogy magát a fizetésképtelenségi eljárást, 

vagy a felszámoló kinevezését ez utóbbi tagállamban nem ismerték el, abban a tagállamban 

lehet jogorvoslattal élni, amelyben a felszámoló a hatáskörét gyakorolni kívánja.371 

 

3.2.2. A területi eljárás felszámolójának hatásköre 
 

A 18. cikk (2) bekezdése foglalkozik a területi eljárásban kijelölt felszámoló hatáskörével. E 

felszámoló a helyi jog által biztosított hatáskörrel járhat el a helyi vagyontárgyak 

tekintetében. A területi eljárás felszámolójának hatásköre tehát az adott tagállamra 

korlátozódik. Ezen általános szabály alól két kivételt említ a Rendelet, amikor is a területi 

felszámoló hatáskörét kiterjeszti más tagállamokra: 

- Egyrészt hivatkozhat arra, hogy a területi eljárás megindítását követően az itt található 

ingó vagyontárgyat más tagállamba szállították. Ez esetben a vagyontárgy kiadása 

iránt terjeszthet elő keresetet, vagy kártérítési pert is kezdeményezhet más 

tagállamban. Ha a vagyontárgyat a főfelszámoló szállította el, a keresetet vele 

szemben is előterjesztheti.372 

- A területi eljárás felszámolója bármely tagállamban megtámadási keresettel élhet a 

hitelezők érdekében. A „megtámadási kereset” fogalom minden olyan eljárást felölel, 
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amelynek célja valamely jogcselekmény vagy szerződés hatásainak érvénytelenítése a 

vagyontárgy birtokának visszaszerzése érdekében. 

A Rendelet 18. cikk (2) bekezdésében foglalt szabályt kiterjesztően kell értelmezni. A 

területi eljárás felszámolója más tagállamban eljárhat olyan esetekben is, amikor a területi 

eljárásba vonható csődvagyon követeléseket is magában foglal, és e követelések érvényesítése 

érdekében más tagállamban kell eljárást kezdeményezni.373 

Abban az esetben, ha a területi eljárás felszámolója e rendelkezések alapján más 

tagállamban jár el, a fent kifejtett 18. cikk (3) bekezdésében foglalt szabályok az ő eljárására 

is irányadók. 

 

3.3. A felszámoló közzétételi kérelmezési jogosultsága 
 

A Rendelet 21. és 22. cikkeiben foglalt szabályok értelmében a felszámolót megillető 

közzétételi kérelmezési jogosultság alapvetően kétirányú: 

- a 21. cikkben foglalt rendelkezés a más tagállamokban vezetett fizetésképtelenségi 

nyilvántartásokra vonatkozik; 

- míg a 22. cikk a más tagállamokban vezetett közhitelű nyilvántartásokba történő 

bejegyzést teszi lehetővé. 

 

3.3.1. Közzététel más tagállamok fizetésképtelenségi nyilvántartásaiban 
 

A közzététel nem szükségszerű eleme, és nem is feltétele egy fizetésképtelenségi eljárás 

elismerésének. Mégis szükség volt a közzétételre vonatkozó legalapvetőbb szabályok 

lefektetésére, hiszen ezáltal biztosított az adós vagyona vagy üzleti tevékenysége szerinti 

tagállamokban a kereskedelem biztonsága és az ismeretlen hitelezők tájékoztatása. E 

tagállamokban ugyanis fel kell hívni a hitelezők és a jövőbeli partnerek figyelmét az adós jogi 

helyzetére.374 

 A Rendelet 21. cikkének (1) bekezdése értelmében a felszámoló döntésétől függ, hogy 

kívánja-e közzétenni az eljárás megindításáról, illetve a kijelöléséről szóló határozatot más 

tagállamokban. A felszámolónak e döntés meghozatala során mérlegelnie kell az összes 

körülményt (például az adósnak vannak-e ismeretlen hitelezői), illetve figyelembe kell vennie 

a kereskedelmi biztonság követelményét is (például a telephely tovább működik egy másik 
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tagállamban, ahol informálni kell a gazdasági szereplőket).375 A 21. cikk (2) bekezdése úgy 

rendelkezik, hogy azok a tagállamok, melyekben az adós telephellyel rendelkezik, kötelezővé 

is tehetik a fő fizetésképtelenségi eljárás elrendelésének közzétételt. 

 A Rendelet szóhasználatából alapvetően az következik, hogy a közzététel iránti 

kérelmet a főfelszámoló és a területi eljárás felszámolói is előterjeszthetik más 

tagállamokban. 

Más tagállam fizetésképtelenségi nyilvántartásában történő közzététellel 

összefüggésben a Rendelet a közleménynek csak a minimális tartalmi elemeit határozza meg: 

a felszámoló adatai, az eljárás főeljárás vagy területi eljárás. 

 Az eljárás megindításáról szóló határozat közzétételéből a felszámolónak sok előnye 

származhat. Egyrészt a Rendelet 24. cikkének (2) bekezdése alapján a közzétételt követően 

arról a személyről, aki egy kötelezettség alapján az adósnak teljesít a felszámoló helyett, az 

ellenkező bizonyításáig azt kell vélelmezni, hogy tudott az eljárás megindításáról. Így a 24. 

cikk (1) bekezdése alapján nem lehet úgy tekinteni, mint aki szabadult a kötelem alól. 

Továbbá kívánatos a közzététel abból a szempontból is, hogy védelmet biztosítson a helyi 

hitelezőknek, nehogy a 20. cikk (1) bekezdése alapján visszatérítési kötelezettség 

keletkezzen.376 

 A Rendelet alapján elrendelt fő- és területi eljárások közzétételével összefüggésben a 

magyar és a nemzetközi jogirodalom is több alkalommal fogalmazta meg azon véleményét, 

mely szerint célravezetőbb lenne egy uniós fizetésképtelenségi nyilvántartás felállítása. A 

dolgozat III. Fejezetében – a hitelezők visszatérítési kötelezettségével összefüggésben – 

kifejtettek alapján nyilvánvaló, hogy az Európai Unió nem az egységes nyilvántartás 

kialakítása mellett tette le a voksát, hanem az e-Justice Portál felállítása révén azt a megoldást 

választotta, hogy a nemzeti fizetésképtelenségi nyilvántartások adataiba enged betekintést. Az 

elképzelések szerint a Portálon megtalálható lesz valamennyi tagállam viszonylatában az a 

link, mely átvezet az adott tagállam fizetésképtelenségi nyilvántartásához, annak tartalmába 

bármely uniós polgár betekintést nyerhet. 

 

3.3.2. Bejegyzés más tagállamok közhitelű nyilvántartásaiba 
 

A Rendelet 22. cikkében foglalt rendelkezés beiktatásának indoka ismételten az, hogy ezek a 

nyilvántartások jelentős szerepet játszanak a kereskedelem biztonságában. Azok a harmadik 
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személyek, akik ezen közhitelű nyilvántartásban bízva jóhiszeműen jártak el, valamennyi 

tagállam nemzeti joga alapján védelemben részesülnek.377 

 A 22. cikkben a Rendelet már csak a főeljárás megindításáról szóló határozat 

bejegyzéséről szól, nem említi sem a területi eljárásokat, sem pedig a felszámoló kijelöléséről 

szóló határozatot. Ez esetben a területi eljárások mellőzésének oka az, hogy ezen eljárások 

csak az eljárás megindításának helye szerinti tagállamban található vagyontárgyakra 

korlátozódnak, és ezért más tagállamban nem fejtenek ki joghatást.378 

 Akárcsak a 21. cikk esetén, a felszámoló most is kérheti a főeljárás megindításáról 

szóló határozat bejegyzését más tagállam ingatlan-nyilvántartásába, kereskedelmi 

nyilvántartásába vagy más közhitelű nyilvántartásába. Sőt a tagállamok kötelező jelleggel is 

előírhatják ezt még abban az esetben is, ha az adott tagállamban az adós nem rendelkezik 

telephellyel. 

 A Virgós-Schmit Jelentés értelmében a főfelszámoló kérelmével összefüggésben a 

tagállamok nem írhatnak elő kötelező jelleggel exequatur eljárást. Az elismerés a Rendelet 

értelmében automatikus. Azt viszont a tagállamok döntik el, hogy a közhitelű nyilvántartást 

vezető hatóság, vagy bíróság dönt-e a bejegyzési kérelem tárgyában, és a kérelemmel 

összefüggő döntés meghozatala során annak sincs akadálya, hogy a határozatot hozó szerv a 

főeljárás elrendeléséről szóló határozattal összefüggésben megvizsgálja azt a kérdést, hogy a 

Rendelet szabályai alapján elismerhető-e.379 

 

3.3.3. A közzététel és bejegyzés egyes tagállamok nemzeti joga alapján 
 

A Rendelet 21. és 22. cikkeiben foglalt közzétételi és bejegyzési kötelezettséggel 

összefüggésben érdemes megvizsgálni néhány tagállam nemzeti megoldását elsősorban abból 

a szempontból, hogy éltek-e a (2) bekezdésben rögzített lehetőségekkel. Egyes tagállamok, 

mint például az Egyesült Királyságon belül Anglia és Wales e lehetőséggel egyáltalán nem 

élt, és a 21. és 22. cikkben foglaltak végrehajtása érdekében sem alkotott speciális nemzeti 

szabályozást. Más országok, mint például Ausztria és Magyarország a (2) bekezdésben írt 

kötelezettségeket előírta, és részletesen kidolgozta a kivitelezésükhöz szükséges nemzeti 

szabályokat. 
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3.3.3.1. Anglia és Wales 

 

Az angol jogban a fizetésképtelenségi eljárásokkal kapcsolatos közzétételi kötelezettség attól 

függ, hogy milyen típusú fizetésképtelenségi eljárásról van szó. Főszabály szerint a 

közleményt közzé kell tenni: 

- a London Gazette-ben, mely a hivatalos felhívások közzétételét szolgáló hivatalos lap, 

és 

- egy vagy több helyi, országos vagy nemzetközi napilapban. 

A Rendelet 21. cikke alapján a más tagállamban kijelölt felszámoló nem köteles 

közleményt közzétenni Angliában és Walesben. Ha a külföldi felszámoló úgy dönt, hogy 

ennek ellenére él a 21. cikkben foglalt jogosultsággal, azt a fent jelölt módon teheti meg. 

A közlemény tartalmát illetően az angol jog speciális rendelkezéseket nem tartalmaz, 

így a Rendelet 21. cikk (1) bekezdésében foglalt minimális tartalmi elemeket kell feltüntetni a 

közleményben. 

A Rendelet 22. cikkében rögzített közhitelű nyilvántartások jogi személy adósok 

esetén a cégjegyzék (registrar of companies), természetes személy adósoknál a természetes 

személyek fizetésképtelenségi nyilvántartása (Individual Insolvency Register) és az ingatlan-

nyilvántartás (Land Registry). 

Angliában és Walesben a más tagállamban kijelölt felszámoló nem köteles a 

fizetésképtelenségi eljárás elrendelését bejelenteni e nyilvántartásokba. Ha mégis a bejelentés 

mellett dönt, jogi személy adós esetén a cégnyilvántartást vezető Companies House-hoz kell 

benyújtania kérelmét. A kérelemhez mellékelni kell a bírósági határozat másolatát, valamint 

annak angol nyelvű fordítását, és a felszámoló által megfogalmazott közleményt. 

Természetes személy adósok esetében a természetes személyek fizetésképtelenségi 

nyilvántartásába történő bejegyzés érdekében a kérelmet a Külügyminisztériumon keresztül 

kell eljuttatni a The Insolvency Service elnevezésű szervezethez. Az ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzés érdekében a Chief Land Registrar-hoz kell fordulni. 

A természetes személy adósoknál a speciális angol nemzeti szabályozás hiánya azért 

jelent gondot, mert e szervezeteket bíróságok keresik meg a közzététel iránti kérelemmel, így 

a gyakorlatban a bíróságokat vagy az angol fizetésképtelenségi szakértőket célszerű 

megkeresnie a külföldi felszámolónak a bejegyzés iránti segítségnyújtás végett.380 

 

                                                 
380 Forrás: http://www.insol-europe.org/technical-subject/articles/ (lehívás dátuma: 2010. 05. 10.) 
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3.3.3.2. Ausztria 

 

A Rendelet 21. cikke alapján a más tagállamban indult fő fizetésképtelenségi eljárás 

elrendeléséről és a főfelszámoló kijelöléséről szóló határozat közzététele kötelező, ha az adós 

telephellyel rendelkezik Ausztriában. Az eljárás közzététele iránti kérelmet a Bécsi 

Kereskedelmi Bíróságon (Handelsgerichts Wien) kell előterjesztenie a főfelszámolónak. A 

közlemény közzétételéről a bíróság gondoskodik a magyar Cégközlönynek megfelelő 

hivatalos lapban, mely ugyancsak megjelenik a világhálón.381 

 A közzétételi kérelem tartalmát illetően az osztrák jog részletesen felsorolja, hogy 

mely adatokat kell tartalmaznia. Ez a lista bővebb a Rendeletben foglalt adatoknál. A 

kérelemhez továbbá csatolni kell az eljárást elrendelő határozat hiteles másolatát. Az osztrák 

jog a határozat fordítását sem követeli meg, és a kérelem megfelelő kitöltésén, illetve a 

határozat csatolásán túl a főfelszámolónak egyéb teendője nincs. 

 Ha a más tagállamban elrendelt főeljárás adósa Ausztriában telephellyel rendelkezik, a 

főfelszámoló köteles a főeljárásnak az osztrák kereskedelmi nyilvántartásba történő 

bejegyzése érdekében intézkedéseket tenni. A főfelszámoló harmadik személyek irányában 

felelős, ha e kötelezettségét elmulasztja. Ugyanezen kötelezettség terheli a főfelszámolót az 

ingatlan-nyilvántartás esetében is, ha az adós ingatlanvagyonnal rendelkezik Ausztriában. 

 Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzési kérelmet az ingatlan fekvése szerint illetékes 

helyi bíróságon, a kereskedelmi nyilvántartási bejegyzési kérelmet az adós telephelye szerint 

illetékes megyei bíróságon kell előterjeszteni. A főfelszámoló az illetékes bíróságot könnyen 

megkeresheti az Osztrák Igazságügyi Minisztérium hivatalos honlapján382, mely elérhető 

német, angol és francia nyelven is. 

 A főeljárás felszámolójának kötelezettsége csak az, hogy az illetékes bíróságokat 

értesítse a főeljárás elrendeléséről, ezt követően a további lépéseket az osztrák bíróságok 

teszik meg a bejegyzés érdekében.383 

 

3.3.4. Közzététel és bejegyzés a magyar jogban 
 

Magyarország a Rendelet 21. és 22. cikkeiben foglalt lehetőségekkel élt, így ha a más 

tagállamban elrendelt fő fizetésképtelenségi eljárás adósa Magyarországon telephellyel 
                                                 
381 A nyilvántartás elérhetősége: www.edikte.justiz.gv.at 
382 http://www.bmj.gv.at 
383 KODEK, Georg E.: Das anwendbare Recht in grenzüberschreitenden Insolvenzen – Grundzüge und 
ausgewählte Probleme; In: KODEK, Georg E. – KONECNY, Andreas (Hg.): Insolvenz-Forum 2007; Neuer 
Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2008. 215. o. 
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rendelkezik, a főfelszámoló köteles kérni az eljárást elrendelő határozat, valamint a 

felszámolót kijelölő határozat lényeges tartalmának közzétételét. Ha a más tagállamban 

elrendelt fizetésképtelenségi eljárás adósának Magyarországon ingatlanvagyona, vagy más, 

közhitelű nyilvántartásba bejegyzett vagyona vagy telephelye van, a főfelszámoló köteles 

kérni, hogy az eljárás elrendelésének tényét e nyilvántartásokba bejegyezzék. A külföldi 

felszámoló e kötelezettségek elmulasztásával okozott károkért felelősséggel tartozik, például 

azért a kárért, mely amiatt érte a hitelezőt, hogy a közzététel elmaradása miatt nem tudta 

követelését határidőben bejelenteni.384 

A Rendelet 21. cikkében foglalt közzététel esetében a magyar Cstv. felsorolja a 

közlemény kötelező tartalmi elemeit, mely messzemenően meghaladja a Rendeletben előírt 

minimális tartalmat. A magyar jogalkotó célja ezzel az volt, hogy a közzététellel a magyar 

hitelezők teljes körű tájékoztatást kapjanak hitelezői igényük bejelentésének menetéről. A 

közzétételi kérelemhez csatolni kell az eljárást elrendelő, és a felszámolót kijelölő határozat 

hiteles másolatát, azok magyar fordítását, és a közzétételi költségtérítés megfizetésének 

igazolását. 

 A Rendelet 22. cikkében foglalt esetben a kérelem pontos tartalmi elemeit nem 

nevesíti a Cstv. Így a kérelem lényeges tartalma abban állhat, hogy a külföldi felszámoló 

megjelöli a közhitelű nyilvántartásba bejegyzett vagyontárgyat, és kéri a fizetésképtelenségi 

eljárás elrendelésének tényét bejegyeztetni e nyilvántartásba. A kérelemhez csatolni kell az 

eljárás elrendeléséről szóló határozat hiteles másolatát, valamint annak magyar nyelvű 

fordítását is. 

 A Rendelet 22. cikkében foglalt nyilvántartás alatt az ingatlan-nyilvántartást, a 

cégnyilvántartást, a gépjármű nyilvántartást, illetve a közjegyzők által vezetett ingó zálogjogi 

nyilvántartást érthetjük.385 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 17. § 

(1) bekezdés b) pontja az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető tények között a 

fizetésképtelenségi eljárások közül csak a felszámolási eljárást említi. 

A jelenlegi szabályozás ily módon álláspontom szerint a gyakorlatban problémát 

okozhat. A Cstv. 6/C. § (1) bekezdése ugyanis úgy rendelkezik, hogy a más tagállamban 

elrendelt főeljárás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését a külföldi főfelszámoló köteles 

kérni, ha az adósnak Magyarországon ingatlanvagyona van. Itt a törvény nem tesz 

különbséget reorganizációs vagy likvidációs célzatú eljárások között, tehát a kötelezettséget 

                                                 
384 TÖRÖK Judit: Fizetésképtelenségi eljárások; In: VARGA István (szerk.): A polgári nemperes eljárások joga; 
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2010. 573. o. 
385 JUHÁSZ László: A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve; Novotni Kiadó, Miskolc 2010. 139. o. 
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attól függetlenül előírja, hogy az adós részlegesen vagy teljesen elveszíti-e a rendelkezési 

jogát az ingatlanvagyon felett. Az 1997. évi CXLI. törvény 17. §-a azonban csak a 

felszámolási eljárást nevesíti. Ily módon az ingatlan-nyilvántartásba csak azok a külföldi 

fizetésképtelenségi eljárások jegyezhetők be, melyek során az adós elveszíti a vagyona feletti 

rendelkezési jogát. Ez a helyzet pedig oda vezet, hogy a bíróságnak a bejegyzés elrendelése 

iránti kérelem elbírálása során azt is vizsgálnia kell, hogy a más tagállam nemzeti joga alapján 

ki jogosult rendelkezni a Magyarországon található ingatlanvagyonnal. Ha az adós a 

rendelkezési jogát nem veszíti el, a magyar bíróság a bejegyzés iránt előterjesztett kérelmet el 

fogja utasítani. A két jogszabály közötti ellentét oda vezet, hogy a külföldi főfelszámolónak 

olyan kérelmezési kötelezettséget írnak elő, amely bizonyos esetekben (a reorganizációs 

eljárásoknál) a kérelem elutasításához fog vezetni. 

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 17. § (1) bekezdés b) 

pontját véleményem szerint úgy kellene módosítani, hogy abban a csődeljárás is szerepeljen. 

Ezáltal a Cstv. 6/C. § (1) bekezdésében foglalt szabály következetesen érvényesülhetne, és a 

kérelem elbírálása során azt sem kellene mérlegelni, hogy a más tagállamban elrendelt 

fizetésképtelenségi eljárásnak milyen hatása van az adós rendelkezési jogára. 

A külföldi főfelszámoló által előterjesztett kérelemmel összefüggésben továbbá 

problémás a Cstv. azon rendelkezése, mely szerint a kérelem tárgyában hozott bírósági végzés 

ellen fellebbezésnek helye nincs. Amennyiben a bíróság a kérelemnek helyt ad, probléma nem 

merülhet fel, de a kérelem elutasítása esetére indokolt lett volna a jogorvoslati lehetőség 

biztosítása.386  

 A fent ismertetett tagállami megoldásokat fényében a magyar jogalkotó kiváló 

szabályt iktatott be a Cstv.-be akkor, amikor a Rendelet 21. és 22. cikke alapján előterjesztett 

kérelmek tekintetében kikötötte a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. A külföldi 

felszámoló ily módon minden bizonytalanság nélkül megtalálhatja azt a fórumot, amely a 

közzététel tekintetében segítséget nyújt. 

 

3.3.5. Következtetések 
 

A Rendelet 21. és 22. cikkei alapvető jelentőségűek a más tagállamban honos ismeretlen 

hitelezők értesítése és a kereskedelem biztonsága szempontjából. Az e-Justice Portál 

felállítását követően is van létjogosultságuk a Rendeletben, hiszen nem valósul meg az 

                                                 
386 CSŐKE Andrea (szerk.): A csődtörvény magyarázata; CompLex Kiadó, Budapest 2009. 119-120. o. 
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egységes uniós nyilvántartás, csupán a tagállamok nyilvántartásaihoz történő hozzáférés lesz 

egyszerűbb. 

 A tagállamok közzétételi és bejegyzési szabályaiból az a következtetés vonható le, 

hogy a nemzeti megoldások jelentősen eltérnek egymástól. A gyakorlatban a legnagyobb 

problémát az jelenti, ha az érintett tagállam a Rendelet 21. és 22. cikkében foglaltak 

végrehajthatósága érdekében nem alkotott speciális nemzeti szabályokat. 

 A magyar megoldás mintaként szolgálhat valamennyi tagállam számára. Véleményem 

szerint a közösségi jogi normában foglalt közzétételi és bejegyzési szabályokat úgy kellene 

módosítani, hogy a Rendelet előírná, hogy minden tagállam köteles közölni a Bizottsággal 

annak a szervnek a nevét, elérhetőségét és illetékességi területét, ahol a más tagállamban 

kijelölt felszámoló a Rendelet 21. és 22. cikkeiben foglalt kérelmét előterjesztheti. A fogadó 

szervek kijelölése mellett azt is célszerű lenne közölni, hogy a kérelemnek mit kell 

tartalmaznia, ahhoz milyen mellékleteket kell csatolni, és részletesen ismertetni kellene az 

esetleges költségek megfizetésének szabályait is. A Bizottság a tagállamok által közölt 

információkat közzétenné az unió hivatalos honlapján. 

 

3.4. A hitelezői igények bejelentésének joga 
 

3.4.1. A hitelezők igénybejelentési joga 
 

A Rendelet 4. cikk (2) bekezdés h) pontjának megfelelően a hitelezői igények bejelentésének 

rendjét az eljárás megindításának helye szerinti tagállam nemzeti joga határozza meg. E jog 

irányadó abban a kérdésben is, hogy mely hitelezők jogosultak bejelenteni igényüket az 

eljárásban. Ezen módosít valamelyest a 32. cikk (1) bekezdése, amely bármely hitelezőt 

feljogosít arra, hogy igényét akár a fő, akár a másodlagos eljárásokban bejelentse. A 32. cikk 

(1) bekezdése azonban csak azokra az igényekre irányadó, amelyek az eljárásban 

elfogadhatók az adott eljárásra irányadó jog értelmében. 

E jog biztosítása indokolt a hitelezők részére - nevezetesen, hogy igényeiket akár a fő, 

akár a másodlagos eljárásokban bejelenthessék -, hiszen a vagyon összetétele, illetve az 

elsőbbségi jogok az egyes tagállamokban eltérően alakulhatnak. Így a hitelező választásától 

függ, hogy melyik eljárásban jelenti be igényét, és ha úgy dönt, akár az összes ilyen 

fizetésképtelenségi eljárásban bejelentkezhet.387 

                                                 
387 MOSS, Gabriel – FLETCHER, Ian F. – ISAACS, Stuart: The EC Regulation on Insolvency Proceedings – A 
Commentary and Annotated Guide; Oxford University Press, 2002. 219-220. o. 
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 A hitelezők jogát az igénybejelentésre a Rendelet 39. cikke teszi teljesebbé, amely 

rögzíti, hogy az olyan hitelezőknek, akiknek állandó lakóhelye, szokásos tartózkodási helye 

vagy székhelye más tagállamban van, mint ahol az eljárást megindították, jogukban áll 

írásban bejelenteni követeléseiket a fizetésképtelenségi eljárásban. Természetesen a konkrét 

eljárásra irányadó jog ennél kedvezőbb szabályokat is tartalmazhat, és más személyek 

igénybejelentését is lehetővé teheti.388 

 

3.4.2. A felszámolók joga a hitelezői igények bejelentésére 
 

A 32. cikk (2) bekezdése feljogosítja a felszámolókat arra, hogy a saját eljárásukban 

bejelentett hitelezői igényeket más fizetésképtelenségi eljárásokban is bejelentsék. Ezáltal is 

módosulnak a hitelezői igények bejelentését meghatározó nemzeti rendelkezések, mert a 

felszámolót a Rendelet ruházza fel az igénybejelentési jog gyakorlásával. E szabály 

megalkotásának indoka az volt, hogy elősegítsék azon hitelezők jogainak gyakorlását, akik 

nem minden eljárásban jelentették be igényeiket, továbbá e rendelkezés folytán a felszámolók 

befolyása is megerősítésre kerül más eljárásokban.389 Ezáltal az egyes hitelezők elkerülhetik 

az eltérő nyelvből és jogi megoldásokból fakadó nehézségeket, melyek igényeik bejelentése 

során adódhatnak. 

 A hitelezők a felszámolók tevékenységének gátat szabhatnak azáltal, hogy 

ellenezhetik azt, hogy igényeiket más eljárásban is bejelentsék, illetve bármely korábbi igény-

bejelentésüket jogosultak később visszavonni, amennyiben az adott nemzeti jog erre 

lehetőséget ad.390 A hitelező számos okból ellenezheti igényének más eljárásban történő 

bejelentését. Például akkor, ha úgy véli, hogy az újabb igénybejelentéssel járó költségei sem 

fognak megtérülni. Hiszen ahány igénybejelentés, annyiszor kell költséget fizetni, amelynek 

az összegét az adott eljárásra éppen alkalmazandó jog határozza meg.391 

 Ha a felszámoló jelenti be a hitelező igényét más fizetésképtelenségi eljárásban, annak 

ugyanolyan joghatása van, mintha azt maga a hitelező tette volna meg. (Az egyedi hitelezői 

igények azonban nem összegződnek egyetlen speciális, „felszámolói hitelezői igénnyé”.) 

Ebből következik, hogy a bejelentésre alkalmazandó nemzeti jog határozza meg a hitelezői 

igények bejelentésének időtartamát, a késedelmes bejelentés jogkövetkezményeit, azt, hogy 

mely igények jelenthetők egyáltalán be hitelezői igényként. Így nagy valószínűséggel a 
                                                 
388 LÜKE, Wolfgang: Das europäische internationale Insolvenzrecht; ZZP 1998. évi 3. füzet 301. o. 
389 Virgós–Schmit Jelentés 236. pont 
390 KEMPER, Jutta: Die Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 über Insolvenzverfahren. Ein Schritt zu einem 
europäischen Insolvenzrecht; ZIP 2001. évi 37. füzet 1620. o. 
391 Virgós–Schmit Jelentés 239. pont 
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felszámoló nem fog olyan igényt bejelenteni, amely teljes mértékben elkésett, és ezért 

elfogadhatatlan. 

 A felszámolók igénybejelentési jogának másik korlátját képezi az a kitétel, hogy 

mindez „ebben az utóbbi eljárásban a hitelezők érdekeit szolgálja”. A hitelezők érdekében áll 

a bejelentés akkor, ha a felszámoló előreláthatóan úgy becsüli, hogy egy másik másodlagos 

eljárásban felosztásra kerülő vagyontárgy olyan jelentős, hogy valamennyi biztosítékkal nem 

rendelkező hitelező részesülhet belőle. Ezekben az esetekben a felszámoló feladata lesz a 

hitelezői minőség igazolása ez utóbbi eljárásban. 

 A Rendelet nem tartalmaz szabályokat arra az esetre, amikor mind a felszámoló, mind 

a hitelező bejelenti ugyanazon igényt egy másik eljárásban. A hitelezők egyenlő 

bánásmódjából azonban az következik, hogy egy ilyen igény csak egyszer jöhet számításba. 

Ha ez előfordul, az igény a hitelező igénybejelentéseként vehető figyelembe, és csak a 

hitelező gyakorolhatja az ebből fakadó jogosultságokat.392 

 

3.4.3. A felszámoló részvétele más tagállamban elrendelt fizetésképtelenségi eljárásban 
 

A 32. cikk (3) bekezdése a felszámolókat arra jogosítja fel, hogy maguk is részt vehessenek 

más fizetésképtelenségi eljárásokban. Így jobban érvényesülhetnek az általuk képviselt 

hitelezők érdekei, hiszen nyomást gyakorolhatnak az adott eljárás felszámolójára. Ezáltal 

küszöbölhető ki az is, amikor a hitelezők más tagállamban megjelenni nem tudnak, a 

felszámoló ugyanis helyettük részt vehet a hitelezők gyűlésén is. 

 A Rendelet megfogalmazása szerint a felszámoló más eljárásokban részt vehet a 

hitelezők gyűlésén „a hitelezővel azonos módon”. Ebből feltehetően az következik, hogy a 

felszámolónak jogában áll kifejteni véleményét az eljárás során, erre egyébként is különösen 

alkalmas a hitelezők gyűlése. A Rendelet nem határozza meg ezzel kapcsolatban a felszámoló 

jogainak speciális tartalmi elemeit, és azt sem, hogy jogát miként gyakorolhatja. Mindezt az 

adott eljárásra alkalmazandó jog határozza meg. Azt azonban ki kell hangsúlyozni, hogy a 

Rendelet megalkotása során tartott tárgyalásokon elutasították e rendelkezés olyan 

értelmezését, mely szerint a felszámoló a hitelezők gyűlésén szavazati jogot is gyakorolhatna. 

Tehát a felszámoló szavazati jogot nem gyakorolhat az általa bejelentett hitelezők nevében.393 

Az egyes hitelezők rendelkezési jogosultsága az adott hitelezői igényekkel kapcsolatban nem 

háramlik át a felszámolóra, csupán a bejelentésre jogosítja fel a Rendelet. 
                                                 
392 MOSS, Gabriel – FLETCHER, Ian F. – ISAACS, Stuart: The EC Regulation on Insolvency Proceedings – A 
Commentary and Annotated Guide; Oxford University Press, 2002. 221. o. 
393 Virgós-Schmit Jelentés 240. pont 
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 Az uniós norma továbbá nem rendezi azt a kérdést sem, hogy amennyiben a 

felszámoló a más tagállamban elrendelt fizetésképtelenségi eljárásban tartott hitelezői 

gyűlésen részt vesz, képviselheti-e saját eljárása szerinti hitelezőit. Az mindenesetre 

megállapítható, hogy a Rendeletből fakadó törvényes képviseleti jogosultságról – a hitelezői 

igények bejelentésén túl - nem beszélhetünk. Álláspontom szerint meghatalmazáson alapuló 

képviseletet a felszámoló elláthat, de a meghatalmazás tartalmi és formai feltételeit a 

céltagállam nemzeti joga határozza meg.394 

 

3.4.4. Következtetések 
 

A felszámolóknak a hitelezői igények bejelentésére vonatkozó jogosultsága egyértelműen a 

hitelezők érdekeit szem előtt tartó rendelkezés. A jelenlegi szabályozás azonban gyakorlatilag 

arra korlátozódik, hogy a hitelezői igények más fizetésképtelenségi eljárásba történő 

bejelentésére a felszámolónak képviseleti jogosultságot biztosítson a Rendelet szövege 

alapján, illetve részt vehet a más tagállamokban tartott hitelezői gyűléseken is. Ennél több 

jogosultságot az uniós norma nem tartalmaz. 

 A hitelezői igény felszámoló által történt bejelentése esetén a céleljárásban az 

irányadó nemzeti jogszabályok alapján ugyanolyan módon megvizsgálják az igénybejelentést, 

mintha maga a hitelező jelentette volna be. Álláspontom szerint az egymással párhuzamosan 

folyó fizetésképtelenségi eljárások gördülékenyebb lebonyolítása érdekében legalább ehelyütt 

elő kellene írni azt, hogy felszámolói igénybejelentés esetén a céleljárásban már ne vizsgálják 

a hitelezői igényt a nemzeti jog alapján, azt vegyék automatikusan nyilvántartásba. A 

vizsgálat eltörlésén túl természetesen a nyilvántartásba vételi díjat meg kellene fizetnie a 

hitelezőnek. E szabály beiktatására ugyanakkor álláspontom szerint akkor lenne reális 

lehetőség, ha a hitelezői igénybejelentés folyamatát egységesen uniós szinten szabályoznák. 

 

3.5. A főfelszámoló jogosítványai a másodlagos fizetésképtelenségi eljárásokban 
 

A Rendelet által követett szabályozási rendszerrel összefüggésben megállapítható, hogy a fő 

fizetésképtelenségi eljárás helyzete domináns az ugyanazon adóssal szemben kezdeményezett 

másodlagos eljárásokkal szemben. A főeljárás és a másodlagos eljárás azonban nem áll 

                                                 
394 KEMPER, Jutta: Die Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 über Insolvenzverfahren. Ein Schritt zu einem 
europäischen Insolvenzrecht; ZIP 2001. évi 37. füzet 1620. o.; WIMMER, Klaus: Die Besonderheiten von 
Sekundärinsolvenzverfahren unter besonderes Berücksichtigung des Europäischen; ZIP 1998. évi 23. füzet 988. 
o. 
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egymással alá-fölérendeltségi viszonyban, a főfelszámolónak nincsenek alárendelve a 

másodlagos eljárások felszámolói. A két típusú eljárás kapcsolatát a legszemléletesebben úgy 

jellemezhetjük, hogy az univerzalitás jegyében bizonyos kérdésekben érvényesül a főeljárás 

dominanciája, de a másodlagos eljárások kivételt képeznek a főeljárás univerzális joghatása 

alól.395 

 A főeljárás domináns szerepét alátámasztva a Rendelet tartalmaz néhány olyan 

rendelkezést, mely révén a főfelszámoló bizonyos kérdésekben jogokat gyakorolhat a 

másodlagos eljárásokkal összefüggésben. E jogok különösen: 

- a főfelszámoló kérelmezheti a másodlagos eljárás elrendelését; 

- a főfelszámoló kérelmet terjeszthet elő a másodlagos eljárásokban a vagyon 

értékesítésének felfüggesztése iránt; 

- a főfelszámoló jogosult a másodlagos eljárásokban fizetőképesség helyreállítását célzó 

egyezségre. 

 

3.5.1. A másodlagos eljárás kezdeményezésének joga 
 

A Rendelet 29. cikke feljogosítja a főeljárás felszámolóját arra, hogy abban a tagállamban, 

ahol az adós telephellyel rendelkezik, másodlagos eljárás elrendelése iránti kérelmet 

terjesszen elő. E rendelkezésből két következtetést vonhatunk le: 

- E jogosultság nem illeti meg azt az ideiglenes felszámolót, akit ideiglenes intézkedés 

keretében a főeljárás megindítása iránti kérelem előterjesztése után, de még a főeljárás 

kezdő időpontja előtt jelöltek ki. E kizáró rendelkezés legfontosabb indoka az, hogy a 

másodlagos eljárásról csak a főeljárás elrendelését követően beszélhetünk, és a 

tagállamok többségében az ideiglenes felszámoló kijelölésével a főeljárás nem indul 

meg.396 

- Valamely másodlagos eljárásban kijelölt felszámoló sem jogosult más tagállamban 

másodlagos eljárást kezdeményezni.397 

A főeljárás felszámolójának e jogosultsága azokban az esetekben lehet különösen 

fontos, amikor olyan jogkört kellene gyakorolni más tagállamban, amelyre egyébként nem 

lenne jogosult, például kényszerítő intézkedést kellene alkalmazni.398 

                                                 
395 VALLENDER, Heinz: Kooperations- und Informationspflichten von Insolvenzverwaltern bei 
grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren; In: KONECNY, Andreas (Hg.): Insolvenz-Forum 2006; Neuer 
Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2007. 195. o. 
396 HAß, Detlef – HUBER, Peter – GRUBER, Urs – HEIDERHOFF, Bettina: EU-Insolvenzverordnung, Beck 
Verlag, München 2005. 231. o. 
397 Virgós–Schmit Jelentés 226. pont 
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A kérelem előterjesztésekor a főfelszámolónak csak a kijelölését tartalmazó 

határozatról kell bemutatnia egy hiteles másolatot, meglehet a legtöbb esetben az adott 

tagállam hivatalos nyelvére is le kell azt fordíttatnia. A telephely tagállama pedig a főeljárás 

felszámolójának kérelmét nem utasíthatja el azzal, hogy az adós fizetőképes, azaz a 

másodlagos eljárást a fizetésképtelenség vizsgálata nélkül kell elrendelni. 

 

3.5.2. A vagyon értékesítésének felfüggesztése iránti kérelem 
 

A Rendelet 33. cikkében foglaltak alapján a főeljárás felszámolójának kérelmére a 

másodlagos eljárásban a vagyon értékesítését egészben vagy részben fel kell függeszteni. Ez a 

rendelkezés is a főeljárás dominanciáját hivatott biztosítani úgy, hogy emellett számításba 

veszi a másodlagos eljárások hitelezőinek érdekeit is. 

 A másodlagos eljárás bírósága főszabály szerint a felfüggesztés iránti kérelmet nem 

utasíthatja el. Az egyetlen kivételt az az eset képezi, amikor a felfüggesztés kifejezetten nem 

áll a főeljárás hitelezőinek érdekében. A „kifejezetten” szó használata ez esetben azt jelzi, 

hogy a bíróság csak egészen kivételes esetben élhet az elutasítás jogával. Továbbá a 

másodlagos eljárás bírósága megkövetelheti a főfelszámolótól, hogy a másodlagos eljárásban 

részt vevő hitelezők érdekében tegyen meg minden intézkedést. 

 Ezzel összefüggésben kérdésként merül fel, hogy az értékesítést felfüggesztő 

határozatban a tagállami bíróság csak általánosságban hívhatja fel a főfelszámolót arra, hogy 

tegyen meg mindent a másodlagos eljárás hitelezőinek védelme érdekében, vagy konkrét 

intézkedések megtételére is utasíthatja. Feltételezhető, hogy e tekintetben a másodlagos 

eljárásra alkalmazandó nemzeti jogot kell irányadónak tekinteni, és amennyiben a nemzeti jog 

tartalmaz valamilyen biztosítási intézkedést, annak betartására, foganatosítására a 

főfelszámoló is köteles. Mindenesetre e rendelkezés további pontosításra szorulna.399 

A főeljárás hitelezőinek érdekében áll a másodlagos eljárásban a vagyon 

értékesítésének felfüggesztése például akkor, ha a másodlagos eljárás tagállamában található 

vagyontárgy megőrzése a főeljárásban folyó reorganizációt vagy egyezségkötést elősegíti400, 

vagy ha például az adós cég vagyonát egy egységként kívánják értékesíteni, mert ettől 

                                                                                                                                                         
398 MOSS, Gabriel – FLETCHER, Ian F. – ISAACS, Stuart: The EC Regulation on Insolvency Proceedings – A 
Commentary and Annotated Guide; Oxford University Press, 2002. 216. o. 
399 HAß, Detlef – HUBER, Peter – GRUBER, Urs – HEIDERHOFF, Bettina: EU-Insolvenzverordnung, Beck 
Verlag, München 2005. 244. o. 
400 KEMPER, Jutta: Die Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 über Insolvenzverfahren. Ein Schritt zu einem 
europäischen Insolvenzrecht; ZIP 2001. évi 37. füzet 1618. o. 
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nagyobb bevétel várható.401 A közösségi jogalkotó e szabály révén ellensúlyozza azt a 

rendelkezést, mely szerint a másodlagos eljárás csak likvidációs célzatú lehet. 

A Rendelet szóhasználatából az következik, hogy a másodlagos eljárást elrendelő 

bíróság a főfelszámoló felfüggesztés iránti kérelmét elutasíthatja, ha az értékesítés 

felfüggesztése megítélése szerint nyilvánvalóan nem áll a főeljárás hitelezőinek érdekében. E 

szabály arra enged következtetni, hogy a főfelszámolónak a kérelmét részletesen meg kell 

indokolnia a tekintetben, hogy miért kéri a vagyon értékesítésének felfüggesztését, és hogy ez 

miért áll a főeljárás hitelezőinek érdekében.402 

 Az értékesítés felfüggesztésének időtartama maximum 3 hónap. Ez a gyakorlatban 

általában nagyon rövid idő, ezért 3 hónappal meghosszabbítható. A lehetséges 

meghosszabbítások számát a Rendelet nem korlátozza. Sőt lehetséges az is, hogy a 

felfüggesztés megszüntetése után új felfüggesztést rendeljenek el. 

 Az értékesítés felfüggesztéséről szóló határozat nem jelenti egyben a felszámolási 

eljárás felfüggesztését is. Bizonyos joghatások fennmaradnak, mint például a keresetindítási 

jogosultság a felszámolással kapcsolatos ügyekben.403 Vagy az értékesítés felfüggesztése nem 

jelenti azt, hogy a főeljárás felszámolója elmozdíthatná e vagyontárgyat, vagy maga 

értékesíthetné azt. A felfüggesztés időtartama alatt a másodlagos eljárás joghatása alatt álló 

vagyontárgyak használata is megengedett.404 A Rendelet azt a kérdést nem rendezi, hogy a 

másodlagos eljárás bíróságának a felfüggesztést kimondó határozatával szemben van-e helye 

jogorvoslatnak. Ebben a kérdésben a tagállami jog irányadó.405 

 Az értékesítés felfüggesztésének megszüntetését bármely időpontban lehet kérni, ha 

elrendelésének körülményei már nem állnak fenn. A bíróság akkor szünteti meg az értékesítés 

felfüggesztését, ha: 

- a főeljárás felszámolója kéri, 

- a bíróság hivatalból így dönt, 

- a másodlagos eljárás felszámolója kéri, 

- ha bármely hitelező kéri. 

                                                 
401 Virgós–Schmit Jelentés 243. pont 
402 CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest 2008. 223. o. 
403 Virgós–Schmit Jelentés 246. pont 
404 HERCHEN, Axel: Die Befugnisse des deutschen Insolvenzverwalters hinsichtlich der „Auslandmasse” nach 
In-Kraft-Treten der EG-Insolvenzverordung; ZInsO 2001. évi 8. füzet 352. o. 
405 FLETCHER, Ian F.: Insolvency in Private International Law; Oxford University Press 2005. 435. o. 
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Érdekes különbség, hogy míg az értékesítés felfüggesztését csak a főfelszámoló 

kezdeményezheti, a felfüggesztés megszüntetése iránt gyakorlatilag a másodlagos eljárás 

valamennyi alanya előterjeszthet kérelmet. 

 

3.5.3. A fizetőképesség helyreállítását célzó javaslatok 
 

A másodlagos eljárást lezáró fizetőképességet helyreállító terv vagy egyezség tipikusan olyan 

intézkedések, amelyek kihatással lehetnek a fő fizetésképtelenségi eljárásra. Ilyen 

intézkedések többek között az adósság átütemezése, vagy az, ha a hitelezők lemondanak 

bizonyos jogaikról, és az adós cserébe vállalja bizonyos feltételek teljesítését.  A Rendelet 34. 

cikk (1) bekezdése – elismerve a főeljárás dominanciáját – speciális hatáskört biztosít a 

főeljárás felszámolójának a másodlagos eljárások befejezésével összefüggésben.406 

 Egyrészt a főeljárás felszámolója maga is javasolhat fizetőképességet helyreállító 

tervet, egyezséget vagy más hasonló intézkedést, amelyek az adott eljárásra alkalmazandó jog 

értelmében rendelkezésre állnak az eljárás lezárásával kapcsolatban. Ha más személy javasol 

ilyen intézkedést, a főeljárás felszámolójának jogában áll azt megvétózni. Ez alól egyetlen 

kivételt képez az az eset, amikor az effajta intézkedés nincs kihatással a főeljárás hitelezőinek 

pénzügyi érdekeire. Annak meghatározása, hogy az adott intézkedés kihatással van-e a 

főeljárás hitelezőinek pénzügyi érdekeire, az alapján történik, hogy az intézkedés hatással 

lesz-e a főeljárásban a hitelezők között felosztásra kerülő vagyon mennyiségére. Például 

amennyiben a főeljárás hitelezői egyébként sem számíthattak arra, hogy a másodlagos 

eljárásból fennmaradó vagyontárgyat kiszolgáltatják nekik a 35. cikk értelmében, a 

másodlagos eljárásban eszközölt intézkedések nem lesznek kihatással a főeljárás hitelezőinek 

pénzügyi érdekeire.407 

 A főfelszámolónak hozzájárulása megadása során mérlegelnie kell a főeljárás 

hitelezőinek szempontjait, beleértve azt is, hogy érdekükben áll-e a reorganizáció, az üzleti 

tevékenység folytatása.408 

 A másodlagos eljárás joghatása csak az adott tagállamban található vagyontárgyakra 

korlátozódhat. Ezért a fizetőképességet helyreállító terv, illetve az egyezség is csak e 

vagyontárgyakat érintheti. A hitelezők jogait korlátozó másodlagos eljárásban kötött egyezség 

                                                 
406 LIERSCH, Oliver: Deutsches Internationales Insolvenzrecht; NZI 2003. évi 6. füzet 302. o. 
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csak akkor terjedhet ki az adós más tagállamban lévő vagyontárgyaira, ha abba valamennyi 

olyan hitelező beleegyezik, akire az adott egyezség kihatással lehet. 

 Ha a főeljárás felszámolójának kérelmére a másodlagos eljárásban az értékesítést 

felfüggesztették, csak a főeljárás felszámolója, illetve az adós a főeljárás felszámolójának 

egyetértésével jogosult ilyen intézkedéseket javasolni. 

 

3.5.4. Következtetések 
 

Az uniós jogalkotó a másodlagos eljárások terén a főfelszámolónak biztosított jogosítványok 

által arra törekedett, hogy az ugyanazon adóssal szemben elrendelt párhuzamosan folyó 

fizetésképtelenségi eljárásokat összehangolja. A fent nevesített jogosítványok óvatos 

jellegűek, és nem eredményezik azt, hogy a főfelszámoló utasíthatja a másodlagos eljárások 

felszámolóit. 

 A másodlagos eljárás kezdeményezését indokolt biztosítani a főfelszámolónak 

figyelemmel arra, hogy amennyiben az adós más tagállamban nagyobb szervezettségű 

vagyonnal, azaz telephellyel rendelkezik, a főfelszámolónak nagy segítséget jelent, ha nem 

neki kell eljárnia más tagállam nemzeti szabályait is figyelembe véve. Ekkor célravezetőbb a 

másodlagos eljárás kezdeményezése. 

 A másodlagos eljárásokban a vagyon értékesítésének felfüggesztése, valamint a 

likvidációs célzatú eljárás reorganizációval történő befejezésének lehetősége alapvetően azt a 

szabályt igyekszik kompenzálni, hogy a főeljárás jellegétől függetlenül a másodlagos 

eljárásnak likvidációs célzatúnak kell lennie. Ily módon az adós teljes rehabilitációja akkor is 

lehetséges, ha a reorganizációs főeljárás ellenére más tagállamban elrendelték a másodlagos 

eljárást. Igaz, ez a megállapítás azzal a megszorítással helyes, hogy ha a másodlagos eljárásra 

irányadó nemzeti jog szabályai szerint nincs lehetőség a likvidációs célzatú eljárásban a 

fizetőképesség helyreállítását célzó intézkedések megtételére, akkor a telephely a másodlagos 

eljárás végén gazdasági tevékenységét beszünteti. 
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4. A felszámolók együttműködési és tájékoztatási kötelezettsége 
 

4.1. Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségről általában 
 

4.1.1. A Rendelet 31. cikkében foglalt szabály megalkotásának indoka 
 

Amennyiben ugyanazon adós ellen fő fizetésképtelenségi eljárást, és egy vagy több 

másodlagos eljárást rendeltek el, a határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárás sikere 

nagymértékben attól függ, hogy az eljárásokkal érintett felszámolók és tagállami bíróságok 

hogyan és milyen mértékben tudnak együttműködni.409 Erre utal a Rendelethez fűzött 

preambulum (20) pont első mondata is: A fizetésképtelenségi főeljárások és a másodlagos 

eljárások azonban csak az egyidejűleg folyamatban lévő valamennyi eljárás összehangolása 

esetén járulhatnak hozzá a teljes vagyon hatékony értékesítéséhez. 

 Párhuzamos eljárásként a Rendelet csak főeljárást és másodlagos eljárásokat ismer. Az 

uniós norma által kialakított rendszerrel összefüggésben az alapvető probléma az, hogy a 

párhuzamos eljárások megengedésével a csődvagyon egységét megbontja, a másodlagos 

eljárás „kiszakít” egy darabot a főeljárás egységes csődtömegéből, és jogi értelemben 

elkülönült csődtömeget eredményez. Ez természetesen a gyakorlatban konfliktusokhoz 

vezethet. 

 A főeljárás és a másodlagos eljárások összehangolása csak akkor lehetséges, ha a 

felszámolók saját eljárásukról folyamatosan tájékoztatják egymást, és szorosan 

együttműködnek.410 Ennek biztosítása érdekében a Rendelet 31. cikke közvetlenül 

alkalmazandó szabályként előírja a felszámolók együttműködési és tájékoztatási 

kötelezettségét. Már itt érdemes utalni arra, hogy a Rendelet nem csak a főfelszámoló és a 

másodlagos felszámoló viszonylatában rögzíti e kötelezettségeket, a 31. cikk (1) bekezdés 

első mondatának megfogalmazása arra utal, hogy a másodlagos felszámolók egymást is 

kötelesek tájékoztatni. E kötelezettségbe az is beletartozik, hogy a főeljárás felszámolója 

                                                 
409 VALLENDER, Heinz: Kooperations- und Informationspflichten von Insolvenzverwaltern bei 
grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren; In: KONECNY, Andreas (Hg.): Insolvenz-Forum 2006; Neuer 
Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2007. 191. o. 
410 PAULUS, Christoph G.: Die europäische Insolvenzverordnung und der deutsche Insolvenzverwalter; NZI 
2001. 10. füzet 515. o.; STAAK, Kai S.: Mögliche Probleme in Rahmen der Koordination von Haupt- und 
Sekundärinsolvenzverfahren nach der Europäischen Insolvenzverordnung (EuInsVO); NZI 2004. évi 9. füzet 
481. o. 
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tájékoztassa az A. tagállamban kijelölt másodlagos felszámolót arról, hogy B. tagállamban is 

elrendelték a másodlagos eljárást.411 

 

4.1.2. A fő fizetésképtelenségi eljárás dominanciája 
 

Bár a Rendelet 32. cikk (2) és (3) bekezdése, a 33. cikk (1) bekezdése, a 34. és 35. cikkek a 

főfelszámoló domináns szerepét támasztják alá a másodlagos eljárás tekintetében, e 

rendelkezésekből nem vonható le az a következtetés, hogy a főfelszámoló „a másodlagos 

eljárások ura”. A szabályozási rendszerből a felszámolók mellérendeltségi viszonya 

következik.412 

 A felszámolók mellérendeltségi viszonyából adódik az együttműködési és 

tájékoztatási kötelezettség, hiszen minimálisan e kötelezettségek deklarálása szükséges a 

párhuzamosan folyó eljárások közötti koordináció megvalósításához. Ezen okból a 31. cikk az 

egyik legfontosabb szabály a Rendeletben. 

 

4.1.3. A 31. cikk tartalma 
 

A Rendelet 31. cikkének413 három bekezdése három különböző, de egymással szoros 

összefüggésben álló kötelezettséget ír elő. A szöveg megfogalmazása arra utal, hogy ezek a 

kötelezettségek csak a felszámolókat terhelik. A tagállami bíróságok tekintetében a közösségi 

jogalkotó elmulasztotta rögzíteni az együttműködési és tájékoztatási kötelezettséget. Egyes 

jogirodalmi álláspontok a tagállami bíróságok együttműködési kötelezettségét mégis a 

Rendelet 31. cikkéből vezetik le utalva arra, hogy a fizetésképtelenségi eljárások 

lefolytatásával kapcsolatos feladatok az egyes tagállamok nemzeti jogában eltérő mértékben 

oszlanak meg az eljárás résztvevői között.414 Ez azt jelenti, hogy például azon feladatok egy 

                                                 
411 VALLENDER, Heinz: Kooperations- und Informationspflichten von Insolvenzverwaltern bei 
grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren; In: KONECNY, Andreas (Hg.): Insolvenz-Forum 2006; Neuer 
Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2007. 192. o. 
412 EHRICKE, Ulrich: Das Verhältnis des Hauptinsolvenzverwalters zum Sekundärinsolvenzverwalter bei 
grenzüberschreitenden Insolvenzen nach der EuInsVO; ZIP 2005. évi 25. füzet 1109. o. 
413 (1) Az információközlést korlátozó szabályokra is figyelemmel a főeljárás felszámolója és a másodlagos 
eljárások felszámolói kötelesek tájékoztatni egymást. Azonnal továbbítanak minden olyan információt, amely 
fontos lehet a többi eljárás számára, különösen a követelések bejelentésénél és igazolásánál, valamint az 
eljárások befejezésére irányuló minden intézkedésnél. 
(2) Az egyes eljárásokra alkalmazandó szabályokra is figyelemmel a főeljárás felszámolója és a másodlagos 
eljárások felszámolói kötelesek egymással együttműködni. 
(3) A másodlagos eljárás felszámolója időben lehetőséget nyújt a főeljárás felszámolójának, hogy javaslatokat 
nyújtson be a másodlagos eljárásban szereplő vagyontárgyak értékesítésére és hasznosítására. 
414 EHRICKE, Ulrich: Die Zusammenarbeit der Insolvenzverwalter bei grenzüberschreitenden Insolvenzen nach 
der EuInsVO; WM 2005. évi 9. füzet 401. o.; HERCHEN, Axel: Das Übereinkommen über Insolvenzverfahren 
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részét, melyet a Cstv. alapján a magyar felszámoló lát el, a francia fizetésképtelenségi 

eljárásban a csődbíró végzi.415 

 Ezzel az érveléssel összefüggésben az a legfőbb probléma, hogy a 31. cikk kifejezetten 

a felszámolókat említi. A Rendelet 2. cikk b) pontja határozza meg a felszámoló fogalmát 

azzal, hogy az egyes tagállamok viszonylatában a felszámolókat a C. melléklet sorolja fel. 

 Azt mindenesetre senki sem vonja kétségbe, hogy a Rendelet szóhasználatával, és a 

kötelezettség kifejezett előírásának hiányával ellentétben a fizetésképtelenségi eljárásokban 

érintett tagállami bíróságok is kötelesek együttműködni az eljárás résztvevőivel, hiszen a 

Rendeletben foglaltak érvényesülése nagymértékben függ a tagállami bíróságok 

együttműködésétől. A különbség csak abban áll, hogy a tagállami bíróságok együttműködését 

behatárolja saját tagállamuk nemzeti szabályozása.416 

 

4.2. A felszámolók tájékoztatási kötelezettsége 
 

4.2.1. Tájékoztatási kötelezettség a Rendelet 31. cikk (1) bekezdése alapján 
 

A 31. cikk (1) bekezdésében foglalt szabály értelmezéséből az következik, hogy a 

tájékoztatási kötelezettség a fő- és másodlagos felszámolókat egyaránt kötelezi, mégpedig az 

eljárás teljes időtartama alatt.417 A határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárás lehető 

legoptimálisabb lebonyolítása érdekében ugyanis valamennyi felszámolónak egyaránt 

tájékozottnak kell lennie a teljes eljárás minden részletét illetően. Ez azt jelenti, hogy a 

felszámoló tájékoztatásra irányuló megkeresés, vagy külön kérés nélkül is köteles a 

tájékoztatást megadni.418 

 A haladéktalan információtovábbítás kötelezettsége természetesen nem csak a 31. cikk 

(1) bekezdésében rögzített, a hitelezői igények bejelentése és igazolása, valamint az eljárások 

befejezésével összefüggésben tett intézkedésekre vonatkozik, hanem valamennyi olyan 

körülményre, amely a másik eljárás szempontjából jelentős lehet. 

                                                                                                                                                         
der Mitgliedsaaten der Europäische Union vom 23.11.1995 – Eine Analyse zentraler Fragen des Internationalen 
Insolvenzrechts unter besonderer Berücksichtigung dinglicher Sicherungsrechte, Ergon Verlag, Würzburg 2000. 
146. o. 
415 LAURENT, Nicolás: France; In: BELTRYN, Emilio – SEBASTIYN, Rafael: European Insolvency 
Regulations. Application of the European Regulation on Insolvency Proceedings; Aranzadi 2010. 248-250. o. 
416 OSZTOVITS András: Új magyar Polgári perrendtartás szükségességéről; Magyar Jog 2010. évi 3. szám 161. 
o. 
417 PAULUS, Christoph G.: Europäische Insolvenzverordnung: Kommentar; 2. Auflag, Verlag Recht und 
Wirtschaft, Frankfurt am Main 2008. 31. cikk 7. pont 
418 VALLENDER, Heinz: Kooperations- und Informationspflichten von Insolvenzverwaltern bei 
grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren; In: KONECNY, Andreas (Hg.): Insolvenz-Forum 2006; Neuer 
Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2007. 193. o. 
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A tájékoztatási kötelezettség korlátját képezhetik az adott eljárásra alkalmazandó 

nemzeti jog adatvédelmi rendelkezései. E szabállyal a probléma az, hogy a tagállamok 

adatvédelmi szabályozása jelentősen eltérő, így nagy mértékben befolyásolják az adott 

tagállamban kijelölt felszámoló tájékoztatási lehetőségeit. A német nemzeti jog például 

számol ezzel a körülménnyel, és a határokon átívelő eljárások esetében kifejezetten lehetővé 

teszi a személyes adatok más tagállamok részére történő továbbítását.419 

 

4.2.2. A tájékoztatási kötelezettség tartalma, terjedelme, gyakorisága 
 

A fent említettek alapján a felszámolók tájékoztatási kötelezettsége nem csak a 31. cikk (1) 

bekezdés második mondatában külön nevesített információkra terjed ki. A Virgós-Schmit 

Jelentés szerint a felszámolók tájékoztatási kötelezettségének különösen a következő 

területekre kell kiterjedniük: 

- az adós vagyonát milyen vagyontárgyak alkotják; 

- a vagyontárgyak visszaszerzése érdekében indított vagy tervezett keresetek; 

- bejelentett hitelezői igények; 

- a hitelezői igények igazolása vagy az azzal kapcsolatos viták; 

- a hitelezői igények kielégítési sorrendje; 

- a tervezett reorganizációs intézkedések; 

- az eljárások mindenkori állása stb.420 

E felsorolás természetesen nem taxatív. A tájékoztatási kötelezettség teljesítése során 

mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy annak kivitelezése nem öncélú. Általában a 

más tagállamban tevékenykedő felszámolóval együttműködve lehet teljesíteni az információ 

továbbadásának kötelezettségét, mert az egyes tagállamok nemzeti csődjoga jelentősen eltérő 

megoldásokat tartalmaz, és egy-egy információ, megoldás az egyik tagállam szempontjából 

nem releváns, míg a másik tagállamban folytatott eljárásban nagy jelentőséggel bír.421 

 A kölcsönös tájékoztatási kötelezettségnek továbbá különösen ki kell térnie arra, hogy 

az egyes hitelezők az egyes eljárásokban mekkora összeghez jutottak hozzá. Ennek a Rendelet 

20. cikk (2) bekezdésében foglalt beszámítási szabály alkalmazása szempontjából van nagy 

                                                 
419 HAß, Detlef – HUBER, Peter – GRUBER, Urs – HEIDERHOFF, Bettina: EU-Insolvenzverordnung, Beck 
Verlag, München 2005. 36. o. 
420 Virgós–Schmit Jelentés 230. pont 
421 REINHART: EuInsVO; In: Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, 3. kötet, Beck Verlag 2010. 31. 
cikk 2. pont 
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jelentősége, hiszen a felszámolók kölcsönös tájékoztatásának hiányában e szabály gyakorlati 

alkalmazása kivitelezhetetlen.422 

 A tájékoztatási kötelezettség nem nehezíti meg feleslegesen a felszámolók munkáját, 

és az eljárások jogi értelemben továbbra is önállóak maradnak. Figyelemmel kell lenni arra, 

hogy a tájékoztatás ne terjedjen ki lényegtelen kérdésekre, például csak a csődvagyon 

lényeges elemeit kell nevesíteni, illetve csak a fontosabb intézkedésekről kell tájékoztatni. 

Mindezek során pedig elsődlegesen azt kell mérlegelni, hogy a címzett felszámoló 

szempontjából melyek lehetnek a lényeges körülmények.423 

 A Rendelet nem tartalmaz előírást arra, hogy a tájékoztatást milyen gyakran és milyen 

módon kell kivitelezni. Jogi szabályozás hiányában e kérdést a felszámolók saját megítélésük 

szerint dönthetik el. A tájékoztatás módját illetően igénybe vehetik a hagyományos 

eszközöket, mint például postai úton megküldött levél, fax vagy telefon, de kihasználhatják a 

modern kommunikációs eszközöket is, mint az e-mail, videokonferencia stb. E területen az 

internet adta lehetőségek kihasználásával különösen hasznos és költségkímélő módszer lehet 

az ingyenes telefonkapcsolatot létrehozó szolgáltatások, vagy chat kapcsolatok kialakítása.424 

 A Rendelet 31. cikk (1) bekezdés második mondatában írt adatokról a felszámolók 

kötelesek egymást „haladéktalanul” tájékoztatni. Kérdésként merül fel, hogy mit érthetünk a 

„haladéktalan” szó alatt. Tekintve hogy a határidőt a Rendelet tartalmazza, azt autonóm 

módon, a tagállamok nemzeti szabályaitól függetlenül kell értelmezni.425 A német 

szakirodalom e tekintetben – figyelembe véve a fizetésképtelenségi eljárás határokon átívelő 

jellegét is – a két-három héten belül teljesített adattovábbítást határidőben teljesítettnek 

tekinti, és amennyiben a továbbító felszámoló feladata a fordítás, e határidő tovább 

tágítható.426 

 A tájékoztatási kötelezettség teljesítésével összefüggésben további kérdésként merül 

fel, hogy az információkat le kell-e fordítani, melyik tagállam nyelvét kell használni, és a 
                                                 
422 BECK, Siegfried: Verteilungsfragen im Verhältnis zwischen Haupt- und Sekundärinsolvenzverfahren nach 
der EuInsVO; NZI 2007. évi 1. füzet 6. o. 
423 DUURSMA-KEPPLINGER, Henriette-Christine – DUURSMA, Dieter – CHALUPSKY, Enst: Europäische 
Insolvenzverordnung – Kommentar; Springer Verlag 2002. 31. cikk 10. pont 
424 STAAK, Kai S.: Mögliche Probleme in Rahmen der Koordination von Haupt- und 
Sekundärinsolvenzverfahren nach der Europäischen Insolvenzverordnung (EuInsVO); NZI 2004. évi 9. füzet 
481. o. 
425 HARSÁGI Viktória: Az időtényező szerepe a határon átnyúló jogvitákat szabályozó európai közösségi 
jogforrásokban; In: HARSÁGI Viktória – WOPERA Zsuzsa (szerk.): Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. 
században; HvgOrac Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest 2007. 102-103. o. 
426 STAAK, Kai S.: Mögliche Probleme in Rahmen der Koordination von Haupt- und 
Sekundärinsolvenzverfahren nach der Europäischen Insolvenzverordnung (EuInsVO); NZI 2004. évi 9. füzet 
482. o.; VALLENDER, Heinz: Kooperations- und Informationspflichten von Insolvenzverwaltern bei 
grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren; In: KONECNY, Andreas (Hg.): Insolvenz-Forum 2006; Neuer 
Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2007. 195. o. 
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fordítással összefüggésben felmerült költségeket ki viseli. A Rendelet ezeket a kérdéseket 

nem rendezi, bár álláspontom szerint a szabályozási struktúrából az a következtetés vonható 

le, hogy a továbbító felszámoló feladata a tájékoztatás, míg a fogadó felszámoló feladata a 

fordítás a tájékoztatásban foglaltak megértése érdekében. A fordítás költségei pedig 

egyértelműen a fizetésképtelenségi eljárás költségeinek minősülnek. 

 A nyelvi kérdések rendezésére már születtek megoldási javaslatok, e körben 

említhetjük meg az Európai Kommunikációs és Együttműködési Útmutatót (European 

Communication and Cooperation Guidelines for Cross-border Insolvency - CoCo), melyet az 

INSOL EUROPE nemzetközi szervezet dolgozott ki.427 Ez az anyag azt javasolja, hogy a 

felszámolók közötti kommunikáció során a tagállamok ne követeljék meg a hitelesített 

fordításokat, mert ezzel jelentős költségeket lehet spórolni. A hitelesített fordítást leszámítva 

azonban az esetek többségében mégis felmerül a fordítás szükségessége, mely a 

fizetésképtelenségi eljárások költségeit jelentősen növelhetik. 

 

4.2.3. Következtetések 
 

A felszámolók közötti tájékoztatási kötelezettség Rendeletben történő előírása 

elengedhetetlen a párhuzamosan folyó eljárások koordinációjának megvalósítása érdekében. 

Álláspontom szerint a tájékoztatási kötelezettség általános jellegű előírásán túl nem szükséges 

a további részkötelezettségek konkretizálása. Rugalmas szabály lefektetésére van szükség 

annak érdekében, hogy mindig az adott ügy szempontjából lényeges információk átadására 

lehessen felhívni az érintett felszámolókat. 

 A tájékoztatási kötelezettséggel összefüggésben azonban álláspontom szerint 

meghatározott esetekben határidő tűzése lenne indokolt. Például a Rendelet előírhatná, hogy a 

másodlagos eljárás felszámolója az eljárás elrendelését követően haladéktalanul köteles 

felvenni a kapcsolatot a főeljárás felszámolójával. 

 Ugyancsak szükség lenne a tájékoztatás során használandó nyelvet kijelölni oly 

módon, hogy a fordítások hitelesítése ne legyen kötelezettség a fordítást foganatosító 

felszámoló oldalán. 

 

                                                 
427 WESSELS, Bob: International Cooperation in Bankruptcy and Insolvency Matters; Oxford University Press 
2009. 147. o.; CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; HVG-ORAC Lap- és 
Könyvkiadó Kft., Budapest 2008. 217-218. o.  
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4.3. A felszámolók együttműködési kötelezettsége 
 

4.3.1. Az együttműködési kötelezettségről általában 
 

A határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárásokban a párhuzamosan folyó eljárások közötti 

koordináció különböző szintjeit említhetjük meg. Beszélhetünk főeljárások közötti 

koordinációról akkor, ha figyelembe vesszük a Rendelet alkalmazásával összefüggésben a 

Virgós-Schmit Jelentésben foglalt azon szabályt, mely szerint a Rendelet nem alkalmazható a 

cégcsoportok egységes fizetésképtelenségének kezelésére. Ez esetben a cégcsoport tagjai 

ellen külön-külön elrendelt fő fizetésképtelenségi eljárások közötti együttműködés válhat 

szükségessé. Az együttműködés ezen szintjét a Rendelet nem szabályozza. 

A párhuzamos eljárások közötti koordináció következő szintjét az jelenti, amikor 

ugyanazon adóssal szemben főeljárást és egy vagy több másodlagos eljárást rendelnek el. 

Ilyenkor a főeljárás és másodlagos eljárások közötti együttműködést kell megteremteni, 

melyet a Rendelet 31. cikk (2) bekezdése szabályoz. E rendelkezés alapján a főfelszámoló és 

a másodlagos eljárások felszámolói – az adott eljárásra irányadó nemzeti jog által előírt 

szabályokat is betartva – kötelesek az eljárás teljes időtartama alatt együttműködni. Az 

együttműködési kötelezettség teljesítése során az egyes eljárások célkitűzéseit össze kell 

fésülni, mert például a magyar eljárások célja a hitelezői igények minél nagyobb arányban 

történő kielégítése, a francia eljárásoké a munkahelyek megőrzése, az angol 

fizetésképtelenségi jog pedig alapvetően a reorganizációt támogatja.428 Az együttműködési 

kötelezettség a főeljárás dominanciáját hivatott alátámasztani, úgy hogy hozzájárul a 

csődtömeg legoptimálisabb értékesítéséhez.429 

A párhuzamos eljárások közötti együttműködés harmadik szintjét a másodlagos 

eljárások közötti együttműködés jelenti. Bár a 31. cikk (2) bekezdése kifejezetten a főeljárás 

és a másodlagos eljárások közötti együttműködést nevesíti, a határokon átívelő 

fizetésképtelenségi eljárások sikeres lefolytatásához természetesen arra is szükség lehet, hogy 

a másodlagos eljárások felszámolói egymással is kooperáljanak. Az együttműködés ezen 

szintjén a Rendelet 31. cikk (2) bekezdése analóg módon alkalmazható. 

 

                                                 
428 EHRICKE, Ulrich: Das Verhältnis des Hauptinsolvenzverwalters zum Sekundärinsolvenzverwalter bei 
grenzüberschreitenden Insolvenzen nach der EuInsVO; ZIP 2005. évi 25. füzet 1109. o. 
429 ROSSBACH, Oliver: Europäische Insolvenzverwalter in Deutschland; Heymanns Verlag 2006. 244. o. 
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4.3.2. Az együttműködést gátló körülmények 
 

A Rendelet 31. cikk (2) bekezdésében foglalt szabállyal összefüggésben problematikus, hogy 

az uniós jogalkotó kifejezetten előírta, hogy a felszámolók az adott eljárásra irányadó nemzeti 

fizetésképtelenségi jog által szabott keretek között kötelesek együttműködni. A tagállamok 

nemzeti csődjogi szabályai jelentősen eltérnek egymástól, így az a mozgástér, melyen belül az 

adott felszámoló együttműködhet, tagállamról-tagállamra változik. 

 Például a német nemzeti jog szerint a felszámoló különösen jelentős jogcselekmények 

megtétele előtt kikérheti a hitelezői választmány hozzájárulását az adott cselekmény 

kivitelezéséhez. E lehetőséggel lényegében a hitelezői választmány korlátozhatja a felszámoló 

mozgásterét. Ha a jogcselekményhez a hitelezői választmány nem járul hozzá, azt a 

felszámoló megteheti saját felelősségére is. Ha például a más tagállamban kijelölt felszámoló 

a német felszámoló együttműködését kéri ahhoz, hogy az adós csődvagyonát egységként 

értékesítsék, de ehhez a német hitelezői választmány nem adja meg a hozzájárulását, a német 

felszámoló két tűz közé kerül: el kell döntenie, hogy saját felelősségére a Rendeletben írt 

együttműködési kötelezettségének tesz eleget, vagy a nemzeti szabályozásra hivatkozva 

visszautasítja az együttműködést.430 

 

4.3.3. Az együttműködési kötelezettség terjedelme 
 

Az együttműködési kötelezettség alapvetően kiterjed a felszámolói tevékenység valamennyi 

részterületére, így például az adós folyamatban lévő szerződéses jogviszonyaira, a 

megtámadási keresetek előterjesztésére, további hitel felvételére, a vagyon értékesítésével 

összefüggésben tett intézkedésekre, a reorganizációs terv kidolgozására, további 

fizetésképtelenségi eljárások kezdeményezésére az adós leányvállalata vonatkozásában stb.431 

 A Rendelet 31. cikk (3) bekezdése a másodlagos felszámoló együttműködési 

kötelezettségének nevesített esetét tartalmazza, amikor kijelenti, hogy a másodlagos 

felszámoló köteles időben lehetőséget nyújtani a főfelszámolónak, hogy javaslatot tegyen a 

másodlagos eljárásban szereplő vagyontárgyak értékesítésére vagy hasznosítására. 

 

                                                 
430 VALLENDER, Heinz: Kooperations- und Informationspflichten von Insolvenzverwaltern bei 
grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren; In: KONECNY, Andreas (Hg.): Insolvenz-Forum 2006; Neuer 
Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2007. 197. o. 
431 EIDENMÜLLER, Horst: Der nationale und internationale Insolvenzverwaltungsvertrag; ZZP 2001. évi 1. 
füzet 11. o. 
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4.3.4. Az együttműködési kötelezettség kivitelezése 
 

Az együttműködési kötelezettség deklarálásán túl a Rendelet annak tartalmi elemeit és 

kivitelezésének módját sem határozza meg. A tartalmat illetően megállapíthatjuk, hogy e 

kötelezettség nem egyenlő a tájékoztatási kötelezettséggel, nem pusztán az információk 

továbbítására kötelez. Az együttműködés ennél jóval összetettebb kérdéskör. 

 Az együttműködés a gyakorlatban egy előre meghatározott, körvonalazott koncepciót 

feltételez az eljárás részvevőitől. E koncepciónak két követelményt is szem előtt kell tartania: 

egyrészről a szereplőknek jogbiztonságot kell nyújtania, és lehetővé kell tennie, hogy az 

egyes lépések előre tervezhetők legyenek. Másrészről rugalmasnak is kell lennie, hogy az 

előre nem látható eljárási folyamatokra megfelelően tudjanak reagálni.432 A főeljárás és a 

másodlagos eljárás viszonyát alapvetően úgy kell rendezni, hogy a főfelszámoló a másodlagos 

eljárások irányvonalait kijelölhesse, azok lefolytatására befolyással rendelkezzen. 

Mindezt oly módon kell szabályozni, hogy figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a 

főfelszámoló utasítási joga a Rendeletből nem vezethető le.433 A Rendelet szövegét követve 

ugyanis a főfelszámoló csak a másodlagos eljárás hatálya alá eső vagyontárgyak 

értékesítésébe avatkozhat be a tagállami bíróság segítségével. Az együttműködésnek valahogy 

úgy kell realizálódnia, mint ahogy a 32. cikk (3) bekezdése fogalmaz: a másodlagos 

felszámoló köteles időben lehetőséget biztosítani a főfelszámolónak arra, hogy a másodlagos 

eljárás vagyontárgyainak értékesítésére vagy hasznosítására javaslatot tegyen. Ehhez 

szükséges az, hogy a másodlagos felszámoló tájékoztassa a főfelszámolót a vagyontárgyak 

értékesítésével, hasznosításával kapcsolatban tervezett intézkedéseiről. 

E rendelkezéssel összefüggésben a probléma az, hogy a Rendelet csak azt írja elő, 

hogy lehetőséget kell adni a főfelszámolónak javaslatok előterjesztésére, de azt már nem teszi 

hozzá, hogy a másodlagos eljárás felszámolója e javasolt intézkedéseket köteles végrehajtani. 

Pedig az e szabályban megfogalmazott jogalkotói célt csak így lehetne megvalósítani. A 

másodlagos eljárás felszámolójának végrehajtási kötelezettsége hiányában azonban e 

rendelkezés csupán arra alkalmas, hogy hangsúlyozza a főeljárás dominanciáját.434 

 

                                                 
432 ROSSBACH, Oliver: Europäische Insolvenzverwalter in Deutschland; Heymanns Verlag 2006. 244-245. o. 
433 PAULUS, Christoph G.: Europäische Insolvenzverordnung: Kommentar; 2. Auflag, Verlag Recht und 
Wirtschaft, Frankfurt am Main 2008. 31. cikk 18. pont 
434 EHRICKE, Ulrich: Das Verhältnis des Hauptinsolvenzverwalters zum Sekundärinsolvenzverwalter bei 
grenzüberschreitenden Insolvenzen nach der EuInsVO; ZIP 2005. évi 25. füzet 1110. o. 
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4.3.5. A felszámolók által kötött megállapodások 
 

Az együttműködési kötelezettség megvalósítása érdekében – különösen a cégcsoportok 

tagjainak összehangolt reorganizációja esetén – a gyakorlatban előfordul, hogy a felszámolók 

megállapodásokat kötnek egymással. A német jogirodalom ezt a megoldást kifejezetten 

ajánlja a felszámolóknak.435 

 A felszámolók által kötött egyedi megállapodásokkal összefüggésben a gyakorlatban 

az a kérdés merült fel, hogy jogosult-e valamelyik fél a megállapodást valamilyen módon 

megszüntetni. A kérdéssel az osztrák tagállami bíróság foglalkozott, és döntésében arra 

mutatott rá, hogy az együttműködési kötelezettség a Rendelet 31. cikkéből fakadó 

kötelezettség, annak érvényesítéséhez nincs szükség a felszámolók közötti megállapodás 

megkötésére, és a megállapodás megszüntetése sem változtat azon a jogszabályi 

kötelezettségen, hogy az érintett felszámoló együttműködésre köteles.436 

 A felszámolók által kötött egyedi megállapodásoktól el kell különíteni az ún. 

Protokollokat437, melyek általában ugyancsak szerződéses jogviszony alapján keletkeznek. E 

szerződéseket a common law országaiban fejlesztették ki. A különböző tagállamokban kijelölt 

felszámolók egy mindkét tagállam bírósága által is elfogadott Protokollt írnak alá, és ehhez 

tartják magukat a továbbiakban. A Protokollban meghatározzák a vitás ügyeket, a megoldás 

módját, a feladataikat. Az eljárások gyorsabb lezárása és a költségek megtakarítása érdekében 

tisztázzák, hogy az egyik fél által elfogadott hitelezőket a másik is elfogadja stb. 

A Protokollok gyakorlati jelentősége akkor mutatható ki, amikor több fő 

fizetésképtelenségi eljárás összehangolására van szükség. A Rendelet ezzel a lehetőséggel 

nem számol annak ellenére, hogy a gyakorlatban bizonyos esetekben ezzel is szembe kell 

nézniük a felszámolóknak. 

Az egyedi megállapodásokon és a Protokollokon túl a nemzetközi szervezetek is 

törekednek olyan útmutatók kidolgozására, amelyek segítséget nyújthatnak a 

fizetésképtelenségi szakértőknek a határokon átívelő eljárásokban. Ilyen például a Bob 

Wessels és Miguel Virgós professzorok által több éves munkával összeállított, és az INSOL 

                                                 
435 EIDENMÜLLER, Horst: Der nationale und internationale Insolvenzverwaltungsvertrag; ZZP 2001. évi 1. 
füzet 3. o.; WITTINGHOFER, Mathias A.: Der nationale und internationale Insolvenzverwaltungsvertrag; 
Verlag Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld 2004. 83. o.; EHRICKE, Ulrich: Die Zusammenarbeit der 
Insolvenzverwalter bei grenzüberschreitenden Insolvenzen nach der EuInsVO; WM 2005. évi 9. füzet 402. o. 
436 Landesgericht Leoben, 31. 8. 2005 – 17 S 56/05: Keine Aussetzung eines Sekundärinsolvenzverfahren (mit 
Anmerkungen Paulus); NZI 2005. évi 11. füzet 646-647. o. 
437 PAULUS, Christoph G.: „Protokolle” – ein anderer Zugang zur Abwicklung grenzüberschreitender 
Insolvenzen; ZIP 1998. évi 23. füzet 977. o. 
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EUROPE438 2007. évi monacói konferenciáján elfogadott European Communication & 

Cooperation Guidelines for Cross-border Insolvency. Természetesen Európán kívül is 

léteznek kezdeményezések, megoldási javaslatok, például az American Law Institute által 

kidolgozott Transnational Insolvency Project: Principles of Cooperation in Transnational 

Insolvency Cases among the Members of the North American Free Trade Agreement 

(2000).439 

 

4.3.6. Az együttműködési kötelezettség megszegése 
 

A Rendelet 31. cikkében rögzített együttműködési kötelezettség kikényszeríthetőségével 

összefüggésben a problémát az jelenti, hogy a főfelszámoló helyzete alapvetően domináns, 

mely következtetés a másodlagos eljárással összefüggésben gyakorolható jogosítványaiból 

vonható le. A főfelszámoló domináns helyzete ellenére mégsem adhat utasítást a másodlagos 

eljárás felszámolójának.440 Alá-fölérendeltségi viszony hiányában ugyanakkor az 

együttműködés aligha kényszeríthető ki, hiszen a felek mellérendeltségi viszony alapján 

kötelesek együttműködni úgy, hogy a főfelszámoló és a másodlagos eljárás felszámolójának 

érdekei nem minden esetben azonosak, olykor egymással ellentétesek.441 Így álláspontom 

szerint az együttműködési kötelezettség megszegéséről akkor beszélhetünk, ha a felszámoló 

passzív magatartást tanúsít, egyáltalán nem reagál a más tagállamból érkező felszámoló 

közeledésére. Ha a más tagállamban kijelölt felszámoló ajánlatát azért utasítja el, mert az 

ellentétes az általa képviselt érdekekkel, kötelezettségszegésről nem beszélhetünk. 

 Az együttműködési kötelezettséggel összefüggésben az a kérdés is felmerül, hogy 

amennyiben valamely felszámoló azt nem teljesíti, akkor a tagállami bíróság kötelezheti-e 

annak foganatosítására. A közösségi jogi norma ugyanis arra vonatkozóan már nem ad 

útmutatást, hogy a felszámoló hova fordulhat abban az esetben, ha a másik tagállamban 

kijelölt felszámoló nem hajlandó együttműködni, nem tesz eleget tájékoztatási 

kötelezettségének. Így ez esetben a felelősségre vonást a 4. cikk és 28. cikk alapján az 

                                                 
438 Az európai fizetésképtelenségi szakértők nemzetközi szervezete. 
439 CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest 2008. 41. o. 
440 ROSSBACH, Oliver: Europäische Insolvenzverwalter in Deutschland; Heymanns Verlag 2006. 247. o. 
441 EHRICKE, Ulrich: Verfahrenskoordination bei grenzüberschreitenden Unternehmensinsolvenzen; In: 
BASEDOW, Jürgen: Aufbruch nach Europa: 75 Jahre Max-Planck-Institut für Privatrecht; Mohr Siebeck, 
Tübingen 2001. 352. o. 
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eljárásra irányadó tagállami nemzeti jog alapján kell megítélni.442 például amennyiben a 

magyar felszámoló vagy vagyonfelügyelő nem tesz eleget a Rendeletből fakadó 

együttműködési kötelezettségének, más tagállamban kijelölt felszámoló a Cstv. 15. § (3) 

bekezdése, és az 51. § alapján kifogást nyújthat be a magyar bírósághoz. 

 

4.3.7. Következtetések 
 

Egy olyan szabályozási koncepció, amelyet a Rendelet követ, és amely a határokon átnyúló 

fizetésképtelenségi ügyeket nem egy egységes eljárás keretében kívánja kezelni, hanem egy 

főeljárásból és több másodlagos eljárásból álló rendszert épít fel, az együttműködési és 

tájékoztatási kötelezettség nem teljesítése esetén sikertelenségre ítéltetett. 

 A párhuzamos eljárásokban kijelölt felszámolók közötti együttműködés akkor 

kívánatos, ha az a hitelezői igények minél nagyobb arányban történő kielégítése, vagy a 

csődvagyon optimális értékesítése, illetve az adós reorganizációja érdekében történik, és 

alapvetően nem öncélú tevékenység. 

 A felszámolók közötti együttműködés előnyeit a gyakorlatban eddig nem 

kérdőjelezték meg. Az együttműködés által ugyanis a fizetésképtelenségi szakértők a 

csődvagyon kezelését egymással megbeszélik, és az eljárás lefolytatását hatékonyabban 

tudják ellátni. Ha az együttműködés mellett a tájékoztatási kötelezettség is megfelelően 

működik, a határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárás sikere szinte biztos.443 

 A Rendelet 31. cikkének értékelésével összefüggésben ugyanakkor felmerül az a 

kérdés, hogy a beiktatására okot adó cél elérése érdekében megfelelő-e a jelenlegi általános 

kötelezettség az együttműködésre. A hatályos szabályozás ugyanis a legjobb esetben is csak 

vezérfonalként használható, amelybe a felszámoló belekapaszkodik. Egyedi, komplex 

esetekben azonban tényleges megoldással nem szolgál. Álláspontom szerint a válasz igenlő, 

azaz elegendő a Rendeletben az együttműködési kötelezettség általános előírása, mert ez kellő 

rugalmasságot biztosít az esetek sokszínűségére. Az együttműködés konkrét tartalmának 

meghatározását illetően pedig a felszámolóknak rendelkezésére áll például az egyedi 

megállapodások megkötése, mely az eddigi gyakorlat szerint pozitív módon oldotta meg az 

együttműködés kérdését. 

                                                 
442 VALLENDER, Heinz: Kooperations- und Informationspflichten von Insolvenzverwaltern bei 
grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren; In: KONECNY, Andreas: Insolvenz-Forum 2006; Neuer 
Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2007. 201. o. 
443 ROSSBACH, Oliver: Europäische Insolvenzverwalter in Deutschland; Heymanns Verlag 2006. 250. o. 
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V. Fejezet 

A fizetésképtelenségi eljárásokban érintett tagállami bíróságok 
 

1. A bíróság Rendeletben rögzített fogalma 
 

A Rendelet alkalmazása szempontjából a bíróság fogalmát a 2. cikk d) pontja444 határozza 

meg. A definícióból kitűnik, hogy a szó nem csak a szoros értelemben vett igazságügyi 

szerveket jelöli, értendő alatta bármely egyéb, a tagállamban fizetésképtelenségi eljárás 

elrendelésére, vagy az ilyen eljárások folyamán határozat meghozatalára feljogosított szerv is. 

 A 2. cikk d) pontjában foglaltakat a (10) preambulumbekezdés egészíti ki azzal, hogy 

az egyes tagállamokban a fizetésképtelenségi eljárás nem szükségszerűen jár valamely 

igazságügyi hatóság beavatkozásával, ebből a szempontból a „bíróság” kifejezést tágan kell 

értelmezni. Az értelmező rendelkezés beiktatását az indokolta, hogy bizonyos tagállamokban 

a bíróságoktól eltérő szervek vagy személyek jogosultak elrendelni a fizetésképtelenségi 

eljárást, és e szerveket, személyeket a Rendelet alkalmazása szempontjából bíróságnak kell 

tekinteni.445 

 A 2. cikk d) pontjában foglalt definíció megalkotására döntően az Egyesült Királyság 

nemzeti jogi megoldásai miatt volt szükség. Itt léteznek olyan reorganizációs célzatú 

eljárások, melyekben a bíróságok főszabály szerint nem játszanak szerepet. Például a 

Rendelet A. mellékletében feltüntetett hitelezők által kezdeményezett megegyezésre irányuló 

eljárást (voluntary arrangements under insolvency legislation) a hitelezők gyűlése rendelheti 

el a tulajdonosok és az ügyvezető javaslatára akkor, ha a társaság igazoltan nem fizetőképes. 

Az eljárás megindítását követően a társaság élére szakembert (supervisior) neveznek ki, 

akinek megbízatása a kijelölését tartalmazó felhatalmazás függvénye. Alapvető feladata a 

társaság tevékenységének szakszerűbb irányítása, és meghatározott határidőn belül a hitelezői 

követelések kielégítése.446 

 Az Egyesült Királyság nemzeti jogában főszabály szerint ugyancsak nem igényli a 

bíróság közreműködését a hitelezők által kezdeményezett felszámolási eljárás (creditor’s 

voluntary winding-up). Ha a társaságnak pénzügyi gondjai támadnak, a tulajdonosok 

elhatározhatják az eljárás megindítását. A taggyűlést követően a vezető tisztségviselő kibocsát 

                                                 
444 „Bíróság” a tagállamban fizetésképtelenségi eljárás megindítására vagy az ilyen eljárások során 
határozathozatalra felhatalmazott igazságügyi vagy bármely egyéb, hatáskörrel rendelkező szerv. 
445 Virgós-Schmit Jelentés 66. pont 
446 GOODE, Roy: Principles of Corporate Insolvency Law; Sweet & Maxwell, 2005. 387. o. 
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egy kötelező érvényű jognyilatkozatot arról, hogy a társaság a tartozásait legfeljebb 12 hónap 

alatt megfizeti. A taggyűlést követően a hitelezők tartanak gyűlést, és a hitelezői gyűlés jelöli 

ki a fizetésképtelenségi szakértőt, aki a kijelölését követően a vezető tisztségviselő helyébe 

lép, tehát az adós elveszíti a vagyona feletti rendelkezési jogát is.447 

 Az Egyesült Királyság nemzeti jogában létező kivételektől eltekintve más 

tagállamokban a fizetésképtelenségi eljárás elrendelése és foganatosítása során bíróságok 

járnak el. A nemzeti bíróságokat kijelölő hatásköri és illetékességi szabályok tagállamról 

tagállamra változnak, igazodva az adott ország bírósági szervezetrendszerének 

sajátosságaihoz. Az eltérő szabályokból a gyakorlatban problémák nem merülnek fel. 

Véleményem szerint a Rendelet által alkalmazott definíció és megoldás, nevezetesen 

hogy a hatásköri és illetékességi szabályokat a nemzeti jog jelöli ki, módosításra nem szorul, 

és nincs szükség egységes uniós szabály kialakítására az európai fizetésképtelenségi 

eljárásokban közreműködő tagállami bíróság, illetve a hatásköri és illetékességi 

rendelkezéseket illetően. 

 

2. A határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárásokban eljáró magyar bíróságok 
 

A Rendelet 3. cikke a joghatósági kérdéseket rendezi a tagállamok viszonylatában, az adott 

tagállamon belül hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság kijelölése a nemzeti jog 

feladata. E feladattal összefüggésben a magyar Cstv. rendelkezései is módosításra szorultak. 

A hatásköri szabályok változatlanok maradtak, így a határokon átívelő fizetésképtelenségi 

eljárásokkal kapcsolatos feladatokat elsőfokon a megyei bíróságok látják el. 

Az illetékességi szabályok azonban módosultak 2004-ben. A Cstv. 6. § (2) bekezdése 

a Rendelettel érintett meghatározott, határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárásokra a 

Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét írja elő. E szabály értelmében kizárólag a 

Fővárosi Bíróság jogosult eljárni, ha: 

- az adós létesítő okirat szerinti székhelye más tagállamban került bejegyzésre, és az 

adóssal szemben Magyarországon fő fizetésképtelenségi eljárást kezdeményeznek; 

- az adós székhelye és fő érdekeltségeinek központja más tagállamban található, és vele 

szemben Magyarországon területi fizetésképtelenségi eljárást kezdeményeznek; 

- az adós az Európai Unión kívüli, harmadik államban rendelkezik székhellyel, és a fő 

fizetésképtelenségi eljárást kezdeményező fél állítása szerint az adós fő 

                                                 
447 HICKS, Andrew – GOO, S. H.: Cases & Materials on Company Law; Oxford University Press, 2008. 604. o. 
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érdekeltségeinek központja Magyarországon található, és ezért hazánkban főeljárást 

kezdeményez; 

- az adós létesítő okirat szerinti székhelye harmadik államban található, de az adóssal 

szemben fő fizetésképtelenségi eljárást indítottak valamely tagállamban, ahol fő 

érdekeltségi központja van, és az adós Magyarországon a Rendelet szabályai szerinti 

telephellyel rendelkezik, és másodlagos eljárást kezdeményeznek hazánkban.448 

E rendelkezésekből az is következik, hogy a határokon átnyúló fizetésképtelenségi 

eljárásokban nemcsak a Fővárosi Bíróság lehet érintett, hanem valamennyi magyar megyei 

bíróság is, hiszen az uniós kapcsolatokkal rendelkező Magyarországon bejegyzett adós - 

akinek fő érdekeltségi központja azonos a székhelyével - fizetésképtelenségét főeljárásként a 

székhely szerint illetékes megyei bíróság jogosult elrendelni. 

 Érdekes jogalkotói malőr érhető tetten a külföldi székhelyű vállalkozások 

magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseletéről szóló 1997. évi CXXXII. törvény 

rendelkezései kapcsán. E jogszabály alkalmazhatóságával összefüggésben a magyar 

jogirodalomban találhatunk olyan értelmezést, mely szerint e törvény rendelkezései csak 

akkor alkalmazhatók, ha a külföldi székhelyű vállalkozás fő érdekeltségeinek központja nem 

az Európai Unióban, hanem harmadik állam területén található.449 E megállapítással 

ellentétben azonban a jogszabály szövege kifejezetten hivatkozik a Rendeletre. 

 A törvény 19. § (3) bekezdése értelmében, ha a külföldi vállalkozás ellen más 

tagállamban fő fizetésképtelenségi eljárást kezdeményeztek, és az eljárásra a Rendeletben 

foglaltakat kell alkalmazni, a fióktelep bejegyzésének helye szerint illetékes megyei bíróság a 

külföldi felszámoló értesítése alapján hivatalból rendeli el a fióktelep felszámolását, 

feltehetően másodlagos eljárás keretében. A magyar norma ezen rendelkezése egyrészről a 

Rendelet 3. cikk (2) bekezdésében foglalt joghatósági szabályba ütközik, hiszen a másodlagos 

eljárást a főeljárástól különböző tagállamokban csak akkor lehet elrendelni, ha ott az adós 

fióktelepe egyben a Rendelet fogalmi elemei szerinti telephelynek minősül. Másrészről a 

megyei bíróság illetékességét kijelölő szabály a Cstv. 6. § (2) bekezdésében foglalt 

kizárólagos illetékességgel ellentétes. 

 A Cstv. 2. § (4) bekezdése szerint e törvény felszámolási eljárásra vonatkozó 

rendelkezéseit a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeire és 

kereskedelmi képviseleteire az 1997. évi CXXXII. törvényben foglalt eltérésekkel kell 

                                                 
448 CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest 2008. 97-98. o. 
449 CSŐKE Andrea (szerk.): A csődtörvény magyarázata; CompLex Kiadó, Budapest 2009. 53. o. 
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alkalmazni. Az 1997. évi CXXXII. törvény nem tartalmaz olyan kizáró rendelkezést, mely 

szerint szabályait nem lehet alkalmazni akkor, ha a külföldi vállalkozás fő érdekeltségeinek 

központja az Unióban található. Sőt – a fent említett ellentétes rendelkezéssel szemben – a 

38/A. § kifejezetten rögzíti, hogy a törvény rendelkezései a Rendelettel összhangban állnak. 

Az uniós norma elsődlegessége alapján azonban egyértelműen levezethető az az értelmezés, 

hogy amennyiben a más tagállamban fő érdekeltségi központtal rendelkező külföldi 

vállalkozás ellen fő fizetésképtelenségi eljárást kezdeményeztek, akkor a magyarországi 

fiókteleppel szemben másodlagos eljárás elrendelésének csak akkor van helye, ha a Rendelet 

fogalmi rendszere szerint a külföldi vállalkozás Magyarországon telephellyel rendelkezik. A 

másodlagos eljárás elrendelésére továbbá nem hivatalból kerül sor, hanem a Rendelet 29. 

cikke alapján kérelemre, mely kérelmet az ott meghatározott személyi kör terjesztheti elő. 

 A Cstv.-ben, illetve az 1997. évi CXXXII. törvényben foglalt illetékességi szabály 

közötti ellentmondást a bírósági joggyakorlat oldotta fel, amikor akként rendelkezett, hogy ha 

az Európai Unió tagállamában bejegyzett gazdálkodó szervezetnek magyarországi fióktelepe 

van, fizetésképtelenség esetén nem a fióktelep, hanem az „anyacég” ellen indított területi 

eljárásnak van helye, melyre a Fővárosi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.450 

 A Rendeletben, a Cstv.-ben és az 1997. évi CXXXII. törvényben foglaltak közötti 

ellentmondást álláspontom szerint a magyar jogalkotónak fel kellene oldania. Ez történhetne 

például oly módon, hogy az 1997. évi CXXXII. törvény rögzítené, hogy a 19-22. §-okban 

foglalt rendelkezéseket nem lehet alkalmazni akkor, ha az 1346/2000/EK tanácsi rendelet 

szabályai irányadók. 

Arra vonatkozóan nincs szabályozás a magyar jogban, hogy mi a követendő eljárás 

abban az esetben, ha az adós fő érdekeltségeinek központja az Európai Unión kívüli harmadik 

államban van, és az adós Magyarországon bejegyzett fiókteleppel nem rendelkezik, 

ugyanakkor vagyona, bankszámlája, ingatlana Magyarországon található. Ezt a joghézagot az 

okozza, hogy más tagállamok nemzeti megoldásaival ellentétben a Cstv. nem tartalmaz 

speciális rendelkezéseket az olyan határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárásokra, melyek a 

Rendelet hatályán kívül esnek. A tagállamok többségének e tárgykörű normái az ún. 

UNCITRAL modell-törvényben451 foglalt ajánlásokat veszi figyelembe, vagy például 

                                                 
450 ÍH2009.139. 
451 Az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága által megfogalmazott modell-törvény, mely a nemzeti 
jogalkotás számára javaslatokat fogalmaz meg. A javasolt rendelkezéseket az egyes államok a saját jogi 
kultúrájuknak, szükségleteiknek és érdekeiknek megfelelően ültethetik át nemzeti fizetésképtelenségi jogukba. A 
határokon átlépő fizetésképtelenségekről szóló modell-törvényt 1997-ben fogadták el. 
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Németország a Rendeletben foglalt szabályozás analógiájára építkezett.452 Magyarországon is 

sürgető jogalkotási feladat lenne e rendelkezések megalkotása, erre a magyar jogirodalom 

több alkalommal is felhívta a figyelmet.453 

 

3. A bíróságok szerepe a fizetésképtelenségi eljárásban egyes tagállamok nemzeti 
jogában 

 

3.1. Problémafelvetés 
 

A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásban hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

bíróság kijelölésén túl ugyancsak a tagállamok nemzeti fizetésképtelenségi joga rendezi azt a 

kérdést, hogy a bíróságoknak az eljárás foganatosítása során milyen szerepük van, az eljárás 

lebonyolításával kapcsolatos feladatok hogyan oszlanak meg a bíróságok és az eljárás egyéb 

alanyai között. 

 Jelen alfejezet célja egyes tagállami megoldások tendenciáinak ismertetése a teljesség 

igénye nélkül azon megfontolásból, hogy választ adhassunk arra a kérdésre, hogy szükséges-e 

a bíróságok szerepkörét, a feladatoknak az eljárás alanyai közötti megosztását uniós szinten 

szabályozni. 

 A tagállami megoldások közül érdemes vizsgálni a francia jogot, mert e tagállamban a 

bíróság szerepkörét alapvetően az a célkitűzés határozza meg, hogy a fizetésképtelenségi 

eljárások elsődleges rendeltetése a munkahelyek megőrzése. A lengyel jog abban tér el a 

magyar megoldástól, hogy a bíróság és a fizetésképtelenségi szakértő mellett csődbíró 

kijelölésére is sor kerül, tehát a magyar jog szerint a bíróság és a felszámoló/vagyonfelügyelő 

feladatai három szereplő, a csődbíróság, a csődbíró és a fizetésképtelenségi szakértő között 

kerül megosztásra. Végezetül a német jog ismertetése ehelyütt abból a megfontolásból 

indokolt, hogy a magyar Cstv.-hez hasonló módon jelöli ki a bíróságok feladatait, szerepkörét. 

 

3.2. Franciaország 
 

A bíróságok szerepköre eltérő a reorganizációs és a likvidációs eljárásokban. A 

reorganizációs eljárásokban az eljárás elrendelésére irányuló kérelem előterjesztését követően 

a francia bíróság meghallgatást tart, melyre megidézi az adóst, az üzemi tanácsot (comité 
                                                 
452 GEBLER, Olaf – STRACKE, Dorothée: Anerkennung des US-Chapter 11-Verfahrens als 
Insolvenzverfahren; NZI 2010. évi 1. füzet 14. o. 
453 CSŐKE Andrea (szerk.): A csődtörvény magyarázata; CompLex Kiadó, Budapest 2009. 53. o.; HERÉDI 
Erika: A határokon átlépő fizetésképtelenségi eljárás megindítása az Európai Unióban; PhD értekezés, Pécs 
2007. 8-9. o. 
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d’enterprise) és más érintett személyeket, például a hitelezőket. Az eljárást a meghallgatás 

eredményének függvényében rendeli el. A döntés meghozatala előtt a bíróság jogosult 

csődbírót kijelölni, akinek a feladata, hogy szakértő segítségével felmérje az adós pénzügyi, 

gazdasági helyzetét, illetve az általa foglalkoztatott munkaerő nagyságát. 

 Az eljárást elrendelő határozatban a bíróság kijelöl egy két hónapos megfigyelési 

időszakot (période d’observation), mely időszak meghosszabbítható. Erre a megfigyelési 

időszakra is kijelölhető csődbíró (juge-commissaire), illetve egy vagy több fizetésképtelenségi 

szakértő (mandataires judiciaires, administrates judiciaires). 

 A megfigyelési időszak alatt a fizetésképtelenségi szakértő jelentése alapján a bíróság 

engedélyezheti, hogy az adós a gazdasági tevékenységét folytassa, feltéve hogy ehhez 

megfelelő pénzügyi forrás áll rendelkezésre. E döntésében a bíróság egy vagy több szakértőt 

is kijelölhet, akik segítenek a gazdasági tevékenység szakszerű irányításában. A bíróság 

elnöke jogosult e szakértők díjazását megállapítani, mely költséget az adós köteles 

megfizetni. 

 Ha a megfigyelési időszak alatt az adós megfizeti tartozásait, és az eljárással 

összefüggésben felmerült költségeket, az adós kérelmére a bíróság az eljárást megszünteti. 

Ellenkező esetben elrendeli az adós felszámolását. 

 A megfigyelési időszak alatt lehetőség van reorganizációs terv elfogadására is, 

melynek jóváhagyása ugyancsak a bíróság feladata. A jóváhagyás során a bíróság dönti el, 

hogy mely vagyontárgyak nélkülözhetetlenek a gazdasági tevékenység folytatásához, ezért e 

vagyontárgyakat mindenképpen meg kell őrizni. A reorganizációs tervben foglaltak 

végrehajtására a bíróság ugyancsak kijelölhet fizetésképtelenségi szakértőt (commissaire á 

l’exécution du plan), akinek a díjazását a bíróság állapítja meg. A későbbiek folyamán a 

megváltozott körülményekre tekintettel a reorganizációs egyezség módosítható, de csak a 

bíróság által az adós kérelmére, és a fizetésképtelenségi szakértő jelentése alapján. 

 A bíróság a reorganizáció érdekében elrendelheti az adós vezető tisztségviselőjének 

leváltását. Ha a hitelezői választmány egyezségi tervet fogad el, a bíróság garantálja 

valamennyi hitelezői érdek megfelelő védelemben részesítését, és ez esetben reorganizációs 

tervként a hitelezők által elfogadott egyezséget hagyja jóvá.454 

 Ha a reorganizációs terv végrehajtása során az adós a fizetéseit beszünteti, vagy a 

tervben foglaltakat nem hajtja végre, a bíróság elrendelheti az adós felszámolását. 

                                                 
454 Harmonisation of Insolvency Law at EU Level; http://www.insol-europe.org/eu-research (lekérdezés dátuma: 
2010. 05. 15.) 62-63. o. 
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 A felszámolási eljárást is a bíróság jogosult elrendelni ugyanazon eljárást követően: 

meghallgatást tart, valamint itt is lehetőség van csődbíró kijelölésére az adós helyzetének 

felmérése céljából. 

 A felszámolási eljárást elrendelő végzésben a bíróság csődbírót és felszámolót jelöl ki. 

Ezen felül kijelöli a munkavállalók képviselőjét (représentant des salariés) és az ellenőröket 

(les contrôleurs). Az eljárást elrendelő határozatban a bíróság meghatározza azt a határidőt is, 

melyen belül az eljárást be kell fejezni. 

 A csődbíró feladata a felszámolási eljárás folyamatának törvényességi felügyelete, 

valamint az eljárással érintett személyek érdekeinek védelme. A csődbíró engedélyezheti a 

felszámolónak kifizetések teljesítését, például a zálogjogosultaknak vagy a tulajdonjog 

fenntartásával rendelkező hitelezőknek.455 

 

3.3. Lengyelország 
 

Lengyelországban a csődeljárás folyamán az adós a gazdasági tevékenységét tovább 

folytathatja, a bíróság döntése szerint az eredeti vezető tisztségviselők vagy a bíróság által 

kijelölt csődbíró vezetésével. A csődbíró kijelölésével a vezető tisztségviselők megbízatása 

nem szűnik meg, a rendes gazdálkodás körébe sorolható jogügyleteket önállóan 

lebonyolíthatja. A rendes gazdálkodás körét meghaladó jogügyletekhez azonban a csődbíró 

vagy a hitelezői választmány hozzájárulása szükséges. A csődbíró továbbá bármikor jogosult 

az adós jogügyleteit és gazdálkodását ellenőrizni.456 

 A felszámolási eljárásban az adós vezetését a bíróság által kijelölt csődbíró látja el. A 

vezető tisztségviselők megbízatása nem szűnik meg, de feladatuk az adós képviseletének 

ellátására és a felszámoló információkkal történő ellátására korlátozódik. 

 A lengyel fizetésképtelenségi eljárások elrendelését követően az eljárást alapvetően a 

csődbíró felügyeli, és a bíróság csak kivételes esetekben gyakorol jogkört az eljárással 

összefüggésben. A csődbíró feladata a felszámoló tevékenységének törvényességi felügyelete. 

Nem feladata ugyanakkor a vagyon értékesítésével kapcsolatos napi teendők ellátása, és 

bizonyos intézkedések megtételéhez is szükséges a hozzájárulása.457 

                                                 
455 LAURENT, Nicolás: France; In: BELTRYN, Emilio – SEBASTIYN, Rafael: European Insolvency 
Regulations. Application of the European Regulation on Insolvency Proceedings; Aranzadi 2010. 247-251. o. 
456 Lengyel fizetésképtelenségi törvény 75. §, 76. §, 156. §, 173. § 
457 Lengyel fizetésképtelenségi törvény 151. § 
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 A bíróság feladata korlátozott: elbírálja a csődbíró döntései ellen előterjesztett 

jogorvoslatokat, dönthet a csődeljárás átalakításáról felszámolási eljárássá, dönt a felszámoló, 

csődbíró díjazásáról és felmentéséről.458 

 

3.4. Németország 
 

Németországban a bíróság jogköre korlátozott a fizetésképtelenségi eljárásokban. 

Legfontosabb feladata a felszámoló kijelölése azzal, hogy az első hitelezői gyűlésen a 

hitelezők a bíróság által kijelölt felszámoló helyébe más felszámolót is választhatnak.459 

 A fizetésképtelenségi eljárás folyamán a bíróság a felszámoló tevékenységének 

törvényességi felügyeletét látja el. Nincs jogköre a reorganizációs terv elfogadásával, a 

csődvagyon értékesítésével és felosztásával kapcsolatban. 

 A bíróság felhívhatja a felszámolót az eljárással és a tevékenységével összefüggő 

adatszolgáltatásra vagy jelentés elkészítésére. Ha a bíróság azt észleli, hogy a felszámoló nem 

tesz eleget törvényes kötelezettségeinek, előzetes figyelmeztetését követően pénzbírsággal 

sújthatja, illetve végső soron a tisztségéből felmentheti. A felszámoló felmentésére sor 

kerülhet hivatalból, illetve meghatározott körülmények esetén460 a felszámoló vagy a 

hitelezők kérelmére is.461 

 

3.5. Következtetések 
 

A tagállamok nemzeti joga jelentős eltéréseket mutat a bíróságok feladatkörét illetően a 

különböző fizetésképtelenségi eljárásokban. A lengyel jogban a bírósági szerepkör megoszlik 

a csődbíró és a bíróság között. A német jogban a bíróság jogköre jelentősen korlátozott, csak 

a felszámolók kijelölésére és tevékenységük törvényességi felügyeletére terjed ki. A francia 

jog alapján a bíróság a meghallgatás eredményének függvényében szabad belátása szerint 

döntheti el, hogy reorganizációs vagy likvidációs eljárást rendel el, és az eljárás folyamán 

csődbíró, valamint több fizetésképtelenségi szakértő kijelölésére kerül sor. 

                                                 
458 OLECHOWSKI, Marcin: Poland; In: BELTRYN, Emilio – SEBASTIYN, Rafael: European Insolvency 
Regulations. Application of the European Regulation on Insolvency Proceedings; Aranzadi 2010. 391-394. o.; 
REISCH, Ulla: Polnisches Insolvenzrecht; ZIK 2005. évi 1. szám 21-26. o. 
459 InsO 57. § 
460 InsO 58-59. § 
461 BERNSAU, Georg: Das anwendbare Recht in grenzüberschreitenden Insolvenzen – Länderbericht 
Deutschland; In: KODEK, Georg E. – KONECNY, Andreas (Hg.): Insolvenz-Forum 2007; Neuer 
Wissenschaftlicher Verlag, Wien 2008. 228. o. 
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 A tagállami bíróságok szerepe olyan mértékű eltéréseket mutat a tagállamok nemzeti 

joga alapján, hogy ezen a területen egységes uniós jog megalkotása jelenleg nem lehetséges, a 

megoldásokat illetően modell-alkotásra, tendenciák kimunkálására sincs lehetőség. 

 

4. A bíróságok együttműködése és a bíróságok közötti kommunikáció jelentősége a 
határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárásban 

 

4.1. A tagállami bíróságok együttműködése 
 

4.1.1. A szabályzás hiánya 
 

A határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárásban érintett tagállami bíróságok 

együttműködési kötelezettségét a Rendelet expressis verbis nem írja elő. Mindazonáltal 

megállapítható, hogy az uniós norma megfelelő alkalmazásához elengedhetetlen a tagállami 

bíróságok közötti kommunikáció és együttműködés. 

Az eljárások közötti koordinációt az teszi szükségessé, hogy a tagállamokban eltérő 

fizetésképtelenségi kultúrák és nemzeti szabályok léteznek, egy harmonizált szabályanyag 

eltérő környezetben történő megfelelő alkalmazása mindenképpen kooperációt feltételez. 

Másrészről a Rendeletben foglalt szabályok meglehetősen általános jelleggel kerültek 

megfogalmazásra, gondoljunk csak arra, hogy a fő fizetésképtelenségi eljárásra irányadó 

joghatósági szabályt a jogalkotó egyetlen szűkszavú mondatban rendezte. Az eltérő 

fizetésképtelenségi kultúrában „nevelkedett” szakértők ugyanazon mondat értelmezése során 

eltérő eredményekre juthatnak. Ez a gyakorlatban leginkább a cégcsoportok 

fizetésképtelenségi ügye kapcsán mutatkozott meg a fő érdekeltségek központja, így a 

joghatósági kérdés eldöntésével összefüggésben. Ehhez járult hozzá az is, hogy az Európai 

Unió Bírósága az Eurofood ügyben a gyakorlat által felvetett kérdésre nem adott egyértelmű, 

egzakt választ.462 

A Rendelet 31. cikke csak a felszámolók együttműködési és tájékoztatási 

kötelezettségét írja elő, és nem szól a fizetésképtelenségi eljárással érintett tagállami 

bíróságok ez irányú kötelezettségeiről. Ennek ellenére számos tagállam, és a jogirodalmi 

álláspontok többsége is úgy értelmezi a 31. cikket, hogy abból a nemzeti bíróságok 

együttműködési kötelezettsége is következik.463 

                                                 
462 KONECNY, Andreas: Europäische Insolvenzkultur(en) – Kampf oder Harmonisierung? – Podiumsdiskussion 
beim Deutschen Insolvenzverwalterkongress 2007 in München; NZI 2008. 7. füzet 416. o. 
463 Az osztrák tagállami bíróság egy eseti döntésében például kiemelte, hogy a tagállami bíróságok 
együttműködési kötelezettsége a Rendelet 31. cikkéből ered: OLG Wien, 9. 11. 2004 – 28 R 225/04w: Kein 
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A bíróságok közötti együttműködést úgy jellemezhetnénk, hogy az valójában nem 

más, mint egy meghatározott célkitűzés megvalósítása érdekében végzett közös munka. A tág 

értelemben vett együttműködés a határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárások valamennyi 

szereplőjének kötelezettsége. Ha abból indulunk ki, hogy az egyes tagállamok nemzeti 

jogában a csődtömeg kezelésével kapcsolatos feladatok eltérően oszlanak meg a felszámolók 

és a bíróságok, esetleg csődbírók között464, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy a 

tagállami bíróságok döntései is befolyással bírnak az eljárás végeredményére. Ily módon a 

csődvagyon megfelelő kezelése érdekében figyelemmel kell lenni arra is, hogy a más 

tagállamban tevékenykedő bíróságok és felszámolók döntéseikkel milyen irányba terelik az 

eljárást, mert csak így beszélhetünk az egymás mellett, vagy éppen egymás ellenében végzett 

munkáról. 

A fizetésképtelenségi eljárásokban való együttműködés tehát azt jelenti, hogy az 

egymás ellenében ható döntéseket egy eljáráson belül kiiktatják, és az eljárások összehangolt 

irányítására törekednek. Az együttműködés funkciója pedig abban áll, hogy az eljárások 

irányítása terén megvalósuló összehangolt munka következményeként kiiktatásra kerülnek 

azok a konfliktusok, melyek az ugyanazon adóssal szemben folytatott eljárások pluralitásából 

fakadnak. Az együttműködés a bíróságok szintjén tehát az a kötelezettség, mely 

kiegyensúlyozza a döntéshozók decentralizációját.465 

 

4.1.2. Az együttműködés szintjei 
 

A bíróságok közötti kommunikációnak és együttműködésnek több szintje figyelhető meg az 

Unión belüli esetjogban és joggyakorlatban. Az első szintet az egységes fizetésképtelenségi 

nyilvántartás hiánya hívta életre. Tekintettel arra, hogy a határokon átívelő gazdasági 

tevékenységet folytató adósok ellen a Rendelet szabályainak alkalmazásával elrendelt 

fizetésképtelenségi eljárások egységes nyilvántartása jelenleg még nem került kialakításra, a 

pozitív joghatósági összeütközés feloldása esetén követendő eljáráshoz, azaz a 3. cikk (3) 

bekezdésében rögzített szabály alkalmazásához a bíróságok közötti kommunikációra is 

szükség lehet abban az értelemben, hogy megállapítható legyen az ugyanazon adóssal 

szemben több tagállamban is elrendelt fő fizetésképtelenségi eljárások közül az elsőként 

megindított eljárás. 
                                                                                                                                                         
Verstoß gegen Ordre Public bei fehlender Begründung der internationalen Zuständigkeit durch Insolvenzgericht 
– Niederlassung (mit Anmerkungen Paulus); NZI 2005. évi 1. füzet 56. o. 
464 Vö. jelen Fejezet 3. alfejezetében foglaltakkal 
465 EHRICKE, Ulrich: Die Zusammenarbeit der Insolvenzverwalter bei grenzüberschreitenden Insolvenzen nach 
der EuInsVO; WM 2005. évi 9. füzet 397. o. 
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A bíróságok közötti együttműködés és kommunikáció második szintjét az a gyakorlati 

igény hívta életre, hogy meghatározott körülmények fennállása esetén az egy cégcsoporthoz 

tartozó anya- és leányvállalatok helyzetét összehangolt fizetésképtelenségi eljárás keretében 

bonyolítsák le. Bár az Európai Unió bírósága az Eurofood IFSC Ltd. ügyben megerősítette, 

hogy a Rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a cégcsoportok egységes fizetésképtelenségére, a 

gyakorlat ezt a nézőpontot több alkalommal meghaladta. Így előfordultak olyan esetek, 

amikor az eljárás résztvevői, így különösen a tagállami bíróságok közötti együttműködés és 

kommunikáció által – a jogszabályi háttér hiányában is – lehetővé vált a cégcsoportok de 

facto egységes reorganizációja vagy likvidációja összehangolt főeljárások keretében. 

 A sikeres együttműködésre kiváló példa az EMTEC cégcsoport határokon átívelő 

fizetésképtelenségi eljárása. Az adós 11 társaságból álló cégcsoportosulás volt, a 

leányvállalatok nyolc különböző európai országban rendelkeztek székhellyel. A cégcsoport 

valamennyi leányvállalata tekintetében a francia bíróság rendelte el a fő fizetésképtelenségi 

eljárásokat. Az osztrák leányvállalat ellen Ausztriában másodlagos eljárást kezdeményeztek, 

mely azáltal vált problematikussá, hogy a potenciális vásárlók az egész cégcsoportot 

szándékozták megvásárolni, ezért fontos volt, hogy az osztrák vagyont ne értékesítsék külön 

eljárásban. Az egyeztetés érdekében a francia bíróság meghívta az osztrák bírót és az osztrák 

másodlagos eljárásban kijelölt felszámolót arra a bírósági meghallgatásra, ahol döntöttek a 

vásárló személyéről. A meghallgatás során az osztrák bíró és felszámoló kérdéseket 

intézhetett a potenciális vevőkhöz, érdeklődhettek afelől, hogy az osztrák vagyonnal 

kapcsolatban milyen terveik vannak, és az iránt is, hogy az osztrák hitelezői igények 

kielégítésével összefüggésben milyen lépések várhatók. Az egyeztetés eredményeképpen az 

osztrák másodlagos eljárásban bejelentett valamennyi hitelezői igény kielégítésre került oly 

módon, hogy a potenciális vevők is megvásárolhatták az egész cégcsoportot.466 

 A bíróságok közötti együttműködés és kommunikáció harmadik szintje érhető tetten 

az MG Rover France SAS ügyben467. Az MG Rover cégcsoport tagjai ellen Angliában 

kezdeményeztek administration eljárásokat, az angol bíróság rendelte el a fő 

fizetésképtelenségi eljárásokat. Az angol felszámolók arra törekedtek, hogy a leányvállalatok 

tekintetében a székhely szerinti tagállamokban elkerüljék a másodlagos eljárások elrendelését, 

mert a cégcsoport egységes reorganizációja, vagy a csődvagyon egységes értékesítése csak 

ezáltal volt kivitelezhető. 

                                                 
466 A jogeset részletes ismertetését lásd: CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; 
HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest 2008. 83-85. o. 
467 WESSELS, Bob: International Insolvency Law; Kluwer, Deventer 2006. 462. o. 
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 A francia leányvállalat vonatkozásában azonban kérelmet terjesztettek elő másodlagos 

eljárás elrendelése iránt a fizetésképtelenség vizsgálatának mellőzésével a Rendelet 27. 

cikkére468 hivatkozva. A francia bíróság a döntés meghozatala előtti meghallgatásra meghívta 

az angol administratort, és előadása nyomán megtagadta a másodlagos eljárás elrendelését. A 

francia bíróság határozata indokolásában rámutatott arra, hogy a másodlagos eljárás 

elrendelése a Rendelet értelmében csak akkor kívánatos, ha egyben okszerű is, és ezen 

okszerűséget a kérelmezőnek kell alátámasztania. Az angol főfelszámoló a másodlagos eljárás 

elrendelése ellen számos érvet sorakoztatott fel: a fő fizetésképtelenségi eljárás problémák és 

nehézségek nélkül zajlik, a reorganizációs eljárás az adós valamennyi vagyonának és 

gazdasági érdekeltségének megőrzését célozza, és alapvető céljuk az, hogy az adós cégcsoport 

a jövőben is folytassa gazdasági tevékenységét Európa-szerte. A másodlagos eljárás a 

fizetésképtelenségi eljárás összköltségét csak tovább növelné, és az adminisztrációs terheket 

is megtöbbszörözné. A francia bíróság álláspontja szerint a kérelmet előterjesztő fél ezen 

érvekre érdemben nem reagált, ellenérveket nem sorakoztatott fel. Ily módon a kérelmező 

részéről nem nyert igazolást az, hogy a másodlagos eljárás elrendelése az ügy kimenetele 

szempontjából kívánatos lenne, különösen, hogy a helyi érdekeltségek és hitelezők védelme 

szempontjából előnyös lenne, erre tekintettel a francia bíróság a másodlagos eljárás 

elrendelése iránti kérelmet elutasította.469 

 

4.1.3. A bíróságok együttműködésének határai 
 

A francia bíróságnak a fent jelzett jogesetben kialakított értelmezése és döntése hatására az 

angol joggyakorlat a bíróságok közötti együttműködést még szorosabbra kívánta fűzni a 

Nortel ügyben. A Nortel cégcsoport anyavállalata Angliában, míg leányvállalatai számos 

uniós tagállamban rendelkeztek székhellyel. Az angol bíróság főeljárásként elrendelte az 

administration eljárásokat az anyavállalat és leányvállalatai vonatkozásában is, ugyanazt a 

fizetésképtelenségi szakértőt kijelölve. Az angol főfelszámoló kérelmet terjesztett elő az angol 

bíróságon, melyben indítványozta, hogy a bíróság az angol főeljárásokra tekintettel keresse 

                                                 
468 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. Hatásuk az 
adósnak ennek a másik tagállam területén lévő vagyontárgyaira korlátozódik. 
469 High Court of Justice London, 11. 2. 2009 – (2009) EWHC 206 (Ch): Kooperationspflicht von 
Insolvenzrichtern in europäischen Internationalen Insolvenzverfahren – Nortel (mit Anmerkungen Mankowski); 
NZI 2009. 7. füzet 451. o. A jogeset magyar nyelvű részletes ismertetését lásd CSŐKE Andrea: A határokon 
átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest 2008. 124-126. o. 
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meg azon tagállami bíróságokat, ahol a leányvállalatok székhelye található, és indítványozza, 

hogy amennyiben másodlagos eljárás elrendelése iránti kérelmet terjesztenek elő, e 

kérelemről értesítsék az angol administratort. A főfelszámoló megítélése szerint ugyanis az 

adós és a hitelezők érdekében is kerülendő a másodlagos eljárások elrendelése, így kérelme 

arra is irányult, hogy a tagállami bíróságok tegyék lehetővé meghallgatását, és az eljárásba 

történő bekapcsolódását. 

 Az angol bíróság a főfelszámoló kérelmével összefüggésben mérlegelte, hogy a 

cégcsoport globális reorganizációjának akadályát képezné a tagállami másodlagos eljárások 

elrendelése. A bíróságok közötti együttműködési kötelezettség keretében van arra lehetőség, 

hogy a tagállami bíróságok a másodlagos kérelem benyújtásáról értesítsék az angol 

főfelszámolót, és lehetővé tegyék a döntés meghozatala előtt meghallgatását. A főeljárás 

lefolytatására joghatósággal rendelkező bíróságnak a joghatóság kizárólagos jellegéből 

fakadóan jogában áll egy ilyen irányú megkeresést intézni más tagállami bíróságokhoz. 

 A tagállami bíróságok közötti együttműködési kötelezettség az angol bíróság 

meglátása szerint a Rendelet 31. cikk (2) bekezdéséből vezethető le. Bár e szabály a 

felszámolók együttműködési kötelezettségét írja elő, ezt a kötelezettséget szélesebb körben 

kell értelmezni, és az kiterjed azon tagállami bíróságokra is, akik a határon átívelő 

fizetésképtelenségi eljárásban érintettek. Ezt az álláspontot az osztrák bíróság is 

megerősítette: bár a Rendelet 31. cikke szó szerint csak a felszámolók közötti együttműködési 

kötelezettséget írja elő, e kötelezettség az érintett tagállami bíróságokat is terheli az általános 

felfogás és az UNCITRAL modell-törvényben rögzítettek nyomán.470 

 Az együttműködési kötelezettség hatékony megvalósítása érdekében nyilvánvalóan 

kívánatos, hogy a másodlagos eljárás elrendelésére joghatósággal rendelkező tagállami 

bíróságok tisztában legyenek azzal, hogy a másodlagos eljárás elrendelése miért lehet káros a 

globális reorganizációra. Természetesen a Rendelet 33. cikk (1) bekezdése alapján a 

főfelszámoló kérelmére a másodlagos eljárással érintett bíróság a vagyontárgyak értékesítését 

egészben vagy részben felfüggesztheti, ezzel megakadályozható az érintett tagállamban 

fellelhető vagyontárgyak elidegenítése. Ez az intézkedés azonban végső soron nem 

akadályozza meg az adott tagállamban lévő gazdasági egység felszámolását és likvidálását. A 

                                                 
470 OLG Wien, 9. 11. 2004 – 28 R 225/04w: Kein Verstoß gegen Ordre Public bei fehlender Begründung der 
internationalen Zuständigkeit durch Insolvenzgericht – Niederlassung (mit Anmerkungen Paulus); NZI 2005. 1. 
füzet 56. o. 
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főfelszámoló álláspontja szerint azonban a gazdasági tevékenység folytatása nélkülözhetetlen 

a Nortel cégcsoport tervezett reorganizációjának megvalósításához.471 

 Az angol bíróság megkeresésével azonban nem minden érintett tagállam értett egyet, 

különösen Németországban keltett nemtetszést. A német bíróság álláspontja szerint az 

eljárások közötti koordináció, azon belül az együttműködés és kommunikáció jelenleg a 

legaktuálisabb téma a nemzetközi fizetésképtelenségi jog területén.472 A Nortel ügy ebből a 

szempontból érdekes mérföldkőnek tekinthető. 

 A német bíróság álláspontja szerint az angol bíróság megkeresése arra irányult, hogy a 

fő fizetésképtelenségi eljárást a középpontba helyezze, és egyetlen eljárásként kívánta 

elismertetni a tagállamok részéről.473 Az angol bíróság tulajdonképpen arra kéri a címzett 

tagállami bíróságokat, hogy vonuljanak háttérbe, és közvetett módon ismerjék el a főeljárás 

egyeduralmát és primátusát. A Rendeletből azonban a főeljárás e fajta egyeduralma nem 

olvasható ki, a 31. cikk nem ezt szorgalmazza, az oly gyakran hivatkozott főeljárás 

elsődlegessége valójában nem létezik.474 A valóságban a főeljárás és a másodlagos eljárások 

közötti összefüggés abban ragadható meg, hogy a másodlagos eljárás hatókörébe vonható 

vagyontárgyak kikerülnek a főeljárás univerzális hatása alól. Éppen ezen okból érdekelt az 

angol főfelszámoló abban, hogy a másodlagos eljárások elrendelését megakadályozza. Az 

angol bíróság megkeresésének teljesítéséhez azonban nagy árat kell fizetni. A másodlagos 

eljárások potenciális hitelezőit a főeljárás hatókörébe kell átirányítani, és számukra 

előnyösebb helyzetet kell kínálni ahhoz képest, mint amit egy másodlagos eljárás keretében 

elérhetnének. 

 Az MG Rover France SAS ügyhöz képest a Nortel ügy tovább merészkedik, hiszen az 

együttműködést nem csupán az eljárást kezdeményező felektől, hanem a tagállami 

bíróságoktól kéri, olyan tartalommal, hogy a másodlagos eljárás elrendelését akadályozzák 

meg. De hogy teljesíthető egy ilyen megkeresés abban a tudatban, hogy a címzett tagállami 

bíróságokat köti a lex concursus kapcsolóelv szerinti nemzeti jog? Meglehet, hogy az angol 

nemzeti jog megengedi, hogy a folyamatban lévő ügyekről információt szolgáltassanak a 

bíróságok, a kontinentális jogrendszerekben azonban erre nincs, vagy csak korlátozott 

                                                 
471 High Court of Justice London, 11. 2. 2009 – (2009) EWHC 206 (Ch): Kooperationspflicht von 
Insolvenzrichtern in europäischen Internationalen Insolvenzverfahren – Nortel (mit Anmerkungen Mankowski); 
NZI 2009. 7. füzet 450-451. o. 
472 Ehhez lásd SCHMÜSER, Gunnar Lennart: Das Zusammenspiel zwischen Haupt- und 
Sekundärinsolvenzverfahren nach der EuInsVO; Peter Lang Verlag, Frankfurt 2009. 55. o. 
473 PAULUS, Christoph G.: Kooperationsplicht der Insolvenzrichter in internationalen Insolvenzverfahren; 
EWIR 2009. 6. füzet 177. o. 
474 BECK, Siegfried: Verwertungsfragen im Verhältnis von Haupt- und Sekundärinsolvenzverfahren nach der 
EuInsVO; NZI 2006. 11. füzet 609. o. 
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lehetőség van. Az egyértelmű, hogy a határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárásban érintett 

kontinentális jogrendszerű bíróságok kommunikációt kezdeményezhetnek más tagállami 

bíróságokkal, de konkrét ügyben információt szolgáltatni csak szigorú jogszabályi keretek 

között lehetséges. 

 A Rendelet 31. cikke természetesen nem tiltja a tagállami bíróságok közötti 

együttműködést.475 Sőt a bíróságok együttműködési kötelezettsége teleologikus úton 

levezethető a Rendeletből, és megfelel a jogalkotói szándéknak is. Az együttműködésre 

vonatkozó közvetlen kötelezettség azonban a konkrét szabályok között nem került 

megfogalmazásra. Amennyiben a tagállami bíróság tehát azt észleli, hogy az együttműködés 

gazdasági szempontból előnyös lehet, közvetett módon odahathat az eljárás menetét illetően. 

 Egyebekben a tagállami bíróság mozgásterét a lex concursus kapcsolóelv szerinti 

tagállami nemzeti jog határozza meg, ez a mozgástér tagállamról tagállamra változik. A 

különbség természetesen legmarkánsabban a kontinentális és angolszász jogrendszerek között 

mutatkozik meg. A kontinentális tagállamokban a bíróságok mozgástere általában szűkre 

szabott. Így az együttműködés megvalósításához a bíráknak rendkívüli leleményességgel, 

megoldó-képességgel kell rendelkezniük, és alapvetően abban kell bízniuk, hogy az 

együttműködés választott formája maximálisan teljesítésre ösztönöz, és adott helyzetben az 

eljárás valamennyi alanyának a lehető legjobb megoldást kínálja.476 

 

4.1.4. A bíróságok közötti együttműködés előnyei és hátrányai 
 

A bíróságok közötti együttműködés előnyei felsorakoztatása körében ismételten utalni kell 

arra az alapvető problémára, hogy a pozitívumok nevesítése azért nehéz feladat, mert a 

bíróságok szerepköre eltérő az egyes tagállamok fizetésképtelenségi jogában. Ha a magyar 

bíróság szerepkörére gondolunk, az a fizetésképtelenségi eljárást elrendelő határozat 

meghozatalára, valamint az eljárásban kijelölt felszámoló vagy vagyonfelügyelő 

tevékenységének törvényességi kontrolljára korlátozódik. Az együttműködés pozitív hatásai 

ebben az értelemben akkor tapasztalhatók, ha a határokon átívelő fizetésképtelenségi 

eljárásban érintett bíróságok között megfelelő információáramlás valósul meg. Például, ha 

valamely tagállami bíróság egy cégcsoport tagjai ellen rendeli el a főeljárásokat, a 

leányvállalatok tagállamaiban másodlagos eljárások indulnak, az együttműködés akkor 
                                                 
475 EIDENMÜLLER, Horst: Europäische Verordnung über Insolvenzverfahren und zukünftiges deutsches 
internationales Insolvenzrecht; IPRax 2001. évi 1. füzet 9. o. 
476 High Court of Justice London, 11. 2. 2009 – (2009) EWHC 206 (Ch): Kooperationspflicht von 
Insolvenzrichtern in europäischen Internationalen Insolvenzverfahren – Nortel (mit Anmerkungen Mankowski); 
NZI 2009. évi 7. füzet 451. o. 
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pozitív, ha a másodlagos eljárással érintett bíróságtól információt kap a főeljárás bírósága a 

csődvagyont érintő minden lényeges körülményről. Ily módon a cégcsoport vagyona 

optimálisan realizálható, és a főeljárás bírósága az információk birtokában segítheti a 

főfelszámoló munkáját is.477 

Általánosságban tehát azt mondhatjuk, hogy a bíróságok közötti együttműködés, 

információáramlás optimalizál és egyszerűsít, valamint időmegtakarítást is jelent. Ha az eljáró 

bíró betekintést nyer más tagállami bíróságok munkájába, az hosszú távon a bírák szakmai 

fejlődését, és közvetett módon a bírósági döntések színvonalát is pozitív módon befolyásolja, 

hiszen jelentősen lecsökken az egymásnak ellentmondó döntések meghozatalának esélye.478 

A bíróságok közötti együttműködés vonatkozásában hátrányok és nehézségek jogi és 

gyakorlati szinten is felsorakoztathatók. Gyakorlati szempontból problémát azért jelent, mert 

a konkrét eljárással foglalkozó bíró kötelezettségei sokasodnak, mely azt jelenti, hogy több 

időt kell fordítania az adott ügyre. Felmerül természetesen a beszélt nyelvek eltérősége479, 

illetve az eltérő fizetésképtelenségi kultúrákból adódó azon probléma, hogy a bírák egy-egy 

konfliktus feloldását eltérően képzelik el.480 A hatékony együttműködésnek alapvető feltétele 

lenne egy közös tárgyalóképes nyelvtudás. Ha ezt a problémát tolmács beiktatásával oldjuk 

fel, akkor az eljárási költségek és az eljárási időtartam növekedik meg.481 

További hátráltató tényező a tagállami fizetésképtelenségi jogok pluralitása, és az 

ebből adódó eljárási koncepciók eltérősége.482 Itt a probléma ott érhető tetten, hogy az egyes 

tagállamok nemzeti fizetésképtelenségi eljárásának eltérő célkitűzése van, és az eljárási 

céltételezés alapvetően behatárolja a bíróságok cselekvését. Minden olyan együttműködés, 

mely az eljárás céljával ellentétes, nehezen kivitelezhető. 

Ugyancsak hátrányt jelentenek az egyes tagállamokban a fizetésképtelenséggel 

foglalkozó igazságügyi szervek terén a strukturális különbségek, illetve a státuszkérdések. Az 

                                                 
477 EHRICKE, Ulrich: Probleme der Verfahrenskoordination – Eine Analyse der Kooperation von 
Insolvenzverwaltern und Insolvenzgerichten bei grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren im 
Anwendungsbereich der EuInsVO; In: GOTTWALD, Peter (Hg.): Europäisches Insolvenzrecht – Kollektiver 
Rechtsschutz, Gieseking Verlag, Bielefeld 2008. 138. o. 
478 EIDENMÜLLER, Horst: Wettbewerb der Insolvenzrechte?; ZGR 2006. évi 3-4. szám 473. o. 
479 Az eltérő nyelvhasználatból eredő problémákra lásd részletesebben: HORVÁTH E. Írisz: Nyelvhasználat az 
európai polgári eljárásjogban – Egyesülve a sokféleségben; In: HARSÁGI Viktória – WOPERA Zsuzsa (szerk.): 
Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest 2007. 115-
116. o. 
480 OSZTOVITS András: A jogérvényesítés nehézségei az Európai Unióban; In: HARSÁGI Viktória – 
WOPERA Zsuzsa (szerk.): Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században; HVG-ORAC Lap- és 
Könyvkiadó Kft., Budapest 2007. 285. o. 
481 VALLENDER, Heinz: Aufgaben und Befugnisse des deutschen Insolvenzrichters in Verfahren nach der 
EuInsVO; KTS 2005, 322. o. 
482 PAULUS, Christoph G.: Das inländische Parallelverfahren nach der Europäischen Insolvenzverordnung; 
EWS 2002. évi 11. szám 505. o. 
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optimális együttműködésnek ugyanis előfeltétele, hogy két olyan személy álljon egymással 

szemben, akik a bírósági szervezetben közel azonos szinten helyezkednek el, hasonló 

beosztásban. Ha például az angol High Court bírája és a német igazságügyi ügyintéző 

találkozik az együttműködés során, az természetesen oda vezet, hogy a felek nem 

viszonyulnak egymáshoz egyenrangú partnerként.483 

Az együttműködés nehézsége végezetül ott érhető tetten, hogy a fizetésképtelenségi 

eljárással összefüggésben a kontinentális jogrendszerekben a bíróságoknak a nemzeti jog 

szabta keretek között szűk mozgásterük van, ezért kevésbé tudják szabadon alakítani az 

eljárások menetét. Ezzel szemben az angolszász jogrendszerek bírái viszonylagosan nagy 

szabadsággal járhatnak el. A kontinentális bírákat keményen kötik az adatvédelmi 

jogszabályok is, illetve a nemzeti eljárásjogi törvények484 szigorúan szabályozzák azt, hogy 

egy adott aktába mely személyek nyerhetnek betekintést, ki kérhet felvilágosítást.485 

 

4.2. A bíróságok közötti kommunikáció 
 

A fent jelzett Nortel ügy kapcsán a német bíróság kifogásolta az angol bíróság által választott 

kommunikáció formáját is. Az ugyanis egyértelműen kiderült, hogy a kérdéses levél az angol 

főfelszámolótól származott, az angol bíróság ahhoz csak joghatást „kapcsolt”, ily módon a 

tagállami bíróságokat a főfelszámoló kereste meg közvetett módon. Ebben a formában pedig 

nem beszélhetünk bíróságok közötti együttműködésről. 

 A bíróságok közötti kommunikáció formája nagyon jelentős. Írásbeli biankó-

megkeresések adott esetben udvariatlanságnak minősülhetnek. Ha valóban együttműködést 

szeretnénk elérni, akkor más, megfelelő formát kell választanunk. Mankowski német bíró 

például a legmegfelelőbb kommunikációnak a telefonos megkeresést tartja, mert ez esetben a 

megkeresett bíró is egyenrangúnak érezheti magát. Álláspontja szerint a közvetlen 

kommunikáció során a nyelvi akadályok leküzdhetők, és a szóbeli kommunikációt követő 

írásbeli megkeresés tartalma is rugalmasan alakítható. Ha az angol bíróság az előzetes 

informális egyeztetetést mellőzve rögtön írásbeli hivatalos megkeresést küld, az abban foglalt 

tartalom köti a német bíróságot, azon finomítani nem lehet, és végső soron a megkeresés 

                                                 
483 EHRICKE, Ulrich: Probleme der Verfahrenskoordination – Eine Analyse der Kooperation von 
Insolvenzverwaltern und Insolvenzgerichten bei grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren im 
Anwendungsbereich der EuInsVO; In: GOTTWALD, Peter (Hg.): Europäisches Insolvenzrecht – Kollektiver 
Rechtsschutz, Gieseking Verlag, Bielefeld 2008. 140. o. 
484 A magyar csődeljárásokban és felszámolási eljárásokban a Cstv. 6. § (3) bekezdésében foglalt utaló szabály 
alapján az iratok megtekintésére és a felvilágosítás adására a Pp. 119. §-ában foglaltak irányadók. 
485 LÜKE, Wolfgang: Das europäische internationale Insolvenzrecht; ZZP 1998. évi 3. füzet 298. o. 



 212 

elutasításához vezet, mely egyébként a bíróságok közötti konfliktusok forrásává is válhat. A 

közvetlen kommunikáció azon okból is előnyösebb, mert ha a megkeresett bíróság a nemzeti 

jog szabta keretek között az együttműködést teljesíteni nem tudja, akkor azt udvariasan 

utasíthatja vissza, és nem egy formális levelet kell fogalmaznia.486 

 A magyar bíróság meglátása az, hogy a nemzetközi kommunikációnak elsősorban 

nyelvi akadályai vannak. Csőke Andrea álláspontja szerint olyan országok között, ahol nem 

közös a hivatalos nyelv, igen kockázatos a közvetlen kommunikáció. Hiába tud valaki 

kiválóan egy idegen nyelvet, csak nagyon kevesen tudnak annyira, hogy a megfelelően 

árnyalt jogi terminológiákat pontosan megértsék, megértessék. Megfelelő az írásban történő 

együttműködés, bár lehetséges, hogy bizonyos esetekben meglehetősen időigényes.487 

 A bíróságok közötti kommunikációval összefüggésben álláspontom szerint az a 

következtetés vonható le, hogy a nemzetközi kommunikációt tanulni kell ahhoz, hogy általa 

elérhetővé váljon a megkeresésben kitűzött cél. A közvetlen és az írásos megkeresés is lehet 

egyaránt jó megoldás akkor, ha udvarias hangvételű, és megfelelően személyre szabott. 

 

4.3. Következtetések 
 

A bíróságok közötti együttműködéssel és kommunikációval összefüggésben összegzésképpen 

megállapítható, hogy az hasznos és szükségszerű a Rendelet alkalmazása során, de a jelenlegi 

szabályozási környezetben semmi esetre sem lehet határok nélküli. A bíróságok 

együttműködési lehetőségeit a tagállamok nemzeti joga szorítja korlátok közé.488 

 Kérdésként merül fel, hogy a tagállami bíróságok együttműködési kötelezettségét 

szükséges-e külön nevesíteni a Rendeletben, illetve amennyiben a válasz igenlő, akkor csak 

egy generál klauzula formájában, vagy annak tartalmát részletesen meghatározva. E kérdéssel 

összefüggésben eltérő álláspontok fogalmazódtak meg a nemzetközi szakirodalomban. 

 Bob Wessels álláspontja szerint a határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárásokban a 

bíróságok együttműködési kötelezettségét jogszabályban kellene rögzíteni. A szabályozást 

úgy tudja elképzelni, hogy az uniós normában általános jelleggel kerülne feltüntetésre a 

                                                 
486 AG München, 5. 2. 2007 – 1503 IE 4371/06: Keine Erforderlichkeit des Einsatzes eigener Arbeitnehmer für 
Niederlassungsbegriff (mit Anmerkungen Mankowski); Neue Zeitschrift für das Recht der Insolvenz und 
Sanierung (NZI) 2007. 6. füzet 360. o. 
487 CSŐKE Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 
Budapest 2008. 38-39. o. 
488 Az Európai Bíróság ezt az alapelvet már megerősítette, igaz nem a Rendeletben foglalt szabályokkal 
összefüggésben: a Bíróság C-234/04. sz. Rosmarie Kapferer kontra Schlank & Schick GmbH ügyben 2006. 
március 16-án hozott ítélete [EBHT 2006. I-02585. o.]. A jogeset részletes ismertetését lásd: OSZTOVITS 
András: Európai joghatósági szabályok polgári perekben; CompLex Kiadó, Budapest 2010. 345-350. o. 
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bíróságok együttműködési kötelezettsége, és annak tartalmát, a részkötelezettségeket 

nemzetközi szerződésben rögzítenék. Erre legalkalmasabb fórumnak a Hágai Nemzetközi 

Magánjogi Konferenciát tartja.489 

 Ulrich Ehricke ezzel szemben azt az álláspontot képviseli, hogy a jelenlegi 

szabályozást illetően változtatás nem indokolt. Ha egy általános jellegű együttműködési 

kötelezettséget írna elő a Rendelet, az a jelenlegi nehézségeket nem oldaná meg. A 

részkötelezettségek nevesítése azt eredményezné, hogy a szabályozás rugalmatlan lenne, az 

egyedi esetekben felmerülő problémákat olykor nem lehetne kezelni, illetve alapvetően nem 

tud elképzelni egy olyan szabályozást, mely valamennyi tagállam nemzeti jogával 

összeegyeztethető lenne.490 

 Álláspontom szerint sem kivitelezhető olyan szabályozás, mely részletesen nevesítené 

a tagállamok bíróságai közötti együttműködés részkötelezettségeit. A bíróságok közötti 

együttműködés pozitív és negatív momentumainak felsorakoztatását követően 

általánosságban kijelenthető, hogy a kooperáció az adott ügyben eljáró bíró személyiségének, 

hajlandóságának és szakmai képességének függvénye. Az együttműködés a fent részletezett 

nehézségek miatt ugyanis fantáziát és kreativitást feltételez. Ha az együttműködési 

kötelezettség tartalmát jogszabály részletesen kifejtené és előírná, akkor sem lenne 

eredményesebb a kooperáció, hiszen egy motiválatlan együttműködés ellenkező hatások 

kiváltására is alkalmas.491 

 Álláspontom alátámasztása érdekében érdemes utalni arra is, hogy a 2004-ben 

elfogadott Hágai programban az Európai Tanács leszögezte, hogy a tagállamok 

igazságszolgáltatási szerveinek következetesen és hatékonyan, a tagállamok jogi 

hagyományait tiszteletben tartó módon kell együttműködniük.492 Az együttműködési 

részkötelezettségek uniós szintű előírásaival nem lehet a tagállami bíróságokat olyan 

helyzetbe hozni, mely által konfrontálódnának saját nemzeti jogszabályaikkal. 
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A kutatás eredményeinek összefoglalása, javaslatok de lege ferenda 

 

1. Általános megjegyzések 
 

Jelen értekezés megírásával célom egy olyan összefoglaló mű megalkotása volt, melyet az 

európai fizetésképtelenségi jog kutatásával foglalkozó elméleti jogászok, és a szabályokat 

alkalmazó gyakorlati szakemberek is hasznosítani tudnak. A dolgozat címében foglaltak 

alapján a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK tanácsi rendelet szabályait az 

eljárással érintett jogalanyok nézőpontjából vizsgáltam meg, és elsődleges célom az volt, 

hogy az adott személyeknek útmutatással szolgáljak a szabályozási mátrix rejtelmeiben. 

 A konkrét kutatási célkitűzésként kijelölt kérdések megválaszolása előtt az uniós 

jogforrás alkalmazásával összefüggésben az alábbi általános megjegyzések tehetők. A 

határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások alanyai szempontjából megállapítható, hogy a 

Rendelet megalkotása történelmi mérföldkőnek tekinthető, és jelentős hatást gyakorol a 

nemzetközi vállalkozási tevékenységre és jogügyletekre. Az Európai Unió belső piacának 

szereplői manapság előre kalkulálják, hogy az egyes tranzakcióknak van-e tényleges vagy 

lehetséges uniós vetülete. Az eljárások és jogügyletek előkészítése során az érintett felek azt 

is figyelembe veszik, hogy a Rendeletnek milyen hatásai lehetnek, a norma alkalmazása 

szempontjából vizsgálják, hogy melyik tagállamban érhetnek el kedvezőbb feltételeket, 

kedvezőbb alkalmazandó jogot. A határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárásokban érintett 

tagállami bíróságoknak arra is lehetőségük van, hogy a Rendelet célkitűzései és koncepciója 

talaján, a saját nemzeti joguktól eltérő ötletes és rugalmas értelmezéseket alakítsanak ki. 

A Rendelet hatályba lépését követő évek nem voltak harmonikusak. A figyelem 

középpontjában a fő érdekeltségek központjának meghatározása állt az anyavállalat-

leányvállalat adósi konstrukciókkal összefüggésben. Ez az időszak a „háború és béke” 

korszakaként jellemezhető. Az értelmezési nehézségek és a tagállamok közötti konfliktusok 

azonban nem értékelhetők negatívan: természetszerű, hogy az általános jellegű, és több 

fizetésképtelenségi kultúrát összeegyeztetni próbáló rendelkezések vita tárgyát képezhetik. 

Gondoljunk arra, hogy a fő fizetésképtelenségi eljáráshoz kapcsolódó joghatósági szabályt az 

uniós jogforrás egyetlen rövid mondata tartalmazza, ezáltal a többféle értelmezés kialakulása 

elkerülhetetlen. Ehhez hozzájárul az is, hogy az adós és az eljárás egyéb résztvevői különböző 

megoldásokat, lehetőségeket keresnek a kedvezőbb fizetésképtelenségi környezet elérése 

érdekében. A jogi konfliktusok és az eljárás alanyai oldaláról jelentkező forum shopping 
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vitákat indukáltak, ezek a konfliktusok azonban nem rontják le a Rendelet megalkotásával 

elért pozitívumokat. 

A Rendelet által elért jogharmonizációs eredmények is több ponton kimutathatók. Az 

uniós norma legnagyobb vívmánya, hogy az európai fizetésképtelenségi ügyekre egységes 

alkalmazandó jogi szabályokat állított fel. Míg például 2000-ben vita tárgyát képezhette az, 

hogy a magyar adós Spanyolországban található vagyontárgya a csődvagyon részét képezi-e, 

e kérdés az Európai Unió tagállamainak viszonylatában manapság már nem merül fel. 

A Rendeletben foglalt szabályok mintaként szolgáltak a tagállamok nemzeti jogalkotói 

számára, amikor olyan rendelkezéseket alkottak, melyek az adott tagállam és az Európai 

Unión kívüli harmadik állam viszonylatában felmerülő határokon átívelő fizetésképtelenségi 

eljárások körüli kérdéseket rendezik. A német joganyag például a Rendeletben foglalt 

szabályokat ültette át a harmadik államok viszonylatában felmerülő nemzetközi 

fizetésképtelenségi szabályozásába. A Rendelet megalkotásával került középpontba a 

nemzetközi fizetésképtelenségi jog szabályozásának szükségessége, így számos tagállam 

megalkotta speciális nemzeti szabályait. Erre tekintettel kijelenthető, hogy a Rendelet és a 

tagállamoknak a harmadik államok viszonylatában jelentkező fizetésképtelenségi eljárásait 

szabályozó joganyag egymással kölcsönhatásban van, párhuzamosan fejlődik Európában. 

A Rendelet egységesítő hatást fejt ki a tagállamok nemzeti fizetésképtelenségi jogára 

is. Például a magyar jogban a csatlakozásunkat megelőzően nem létezett biztosítási intézkedés 

a felszámolási eljárásban, az ideiglenes vagyonfelügyelő jogintézménye az uniós norma 

nyomán került beiktatásra a Cstv.-be. A Rendelet hatásait vizsgáló kutatások következtében a 

tagállamok nemzeti fizetésképtelenségi joga állandó monitoring alatt áll, a szélsőséges 

eltéréseket élesen kiemelik, mely a nemzeti jogalkotók figyelmét is felhívja egy egy probléma 

jelentőségére. Példaként említhetjük az angol nemzeti reorganizációs eljárások vonzó hatását, 

mely a jogalanyok Egyesült Királyságba vándorlását idézte elő a pénzügyi nehézségek 

felmerülése esetén. Ennek hatására számos tagállam nemzeti joga olyan reorganizációs 

célzatú eljárásokat vezetett be, melyek az angol szabályozással felveszik a versenyt. A Közép- 

és Kelet-Európai tagállamok nemzeti fizetésképtelenségi jogának ez a korszak a megújulás 

lehetőségét hozta, rá voltak kényszerítve arra, hogy modern, az uniós követelményeknek 

megfelelő nemzeti fizetésképtelenségi jogot dolgozzanak ki. 

A Rendelet hatásainak értékelésével összefüggésben összegzésképpen az a 

következtetés vonható le, hogy az elmúlt években, illetve jelenleg is számos harmonizációs 

tendencia figyelhető meg. Ezek a folyamatok természetesen nem olyan látványosak, mint a 

cégcsoportok fizetésképtelenségével összefüggésben kialakult viták és konfliktusok, és néha 
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koordinálatlan kis lépések formájában jelentkeznek. Ezek a folyamatok azonban 

mindenképpen az egységesülő európai fizetésképtelenségi jog irányába mutatnak, melynek 

elérését illetően optimisták lehetünk. Az egységes európai fizetésképtelenségi jog bevezetése 

természetesen nem történik meg egyik napról a másikra. Csak egy hosszú és rögös út végén 

érhető el távlati célként, mely úton az Európai Unió és a tagállamok karba öltve elindultak.493 

Ahogyan az Európai Tanács a Stockholmi programban is megjegyzi: A jövő egyik 

legfontosabb kihívása ezért a bizalom megteremtése és új megoldások keresése annak 

érdekében, hogy növekedjen a tagállamok különböző jogrendszerei közötti kölcsönös 

megértés és bizalom.494 

 

2. A kutatás eredményeinek részletes ismertetése – de lege ferenda javaslatok 
 

A disszertáció bevezető részében a kutatás céljaként elsődlegesen annak a kérdésnek a 

megválaszolását jelöltem ki, hogy a határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárások alanyai 

szempontjából a jelenleg hatályos rendelkezések alapján megvalósulnak-e a Rendelet 

célkitűzései, azaz a hatékonyság, a kiszámíthatóság, a jogbiztonság követelményei, és az 

uniós norma kiiktatja-e a forum shopping lehetőségét. A kérdés megválaszolásával 

összefüggésben tett megállapításaim, és jogalkotási javaslataim felsorakoztatása előtt 

álláspontom szerint a válasz az alábbiak szerint összegezhető: 

A határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárások tárgykörében felállított Rendelet 

elősegíti a preambulumban foglalt követelmények, nevezetesen a hatékonyság, a 

kiszámíthatóság és a jogbiztonság megvalósulását, illetve minimálisra csökkenti, de nem 

iktatja ki a forum shopping lehetőségét. A célkitűzések maradéktalan megvalósításához 

egységes európai fizetésképtelenségi szabályozás felállítása szükséges, mely a jelenlegi 

integrációs állapotok szerint nem érhető el, csak egy hosszabb jogközelítési munka 

végeredményeként valósítható meg. 

A disszertáció bevezető részében a kutatás másodlagos céljaként megfogalmazott 

kérdésre összegzésképpen az a válasz adható, hogy a magyar Cstv. meghatározott 

rendelkezései elősegítik a Rendelet alkalmazását Magyarország viszonylatában, de sok terület 

szabályozatlan maradt, és jogalkotási javaslatok fogalmazhatók meg. 

                                                 
493 Hasonlóan optimista szemléletet fogalmaz meg: OSZTOVITS András: Az Európai Unió polgári eljárásjoga 
fejlődésének korlátai; In: WOPERA Zsuzsa – ASZTALOS Zsófia (szerk.): Egységesülő polgári eljárásjog 
Európában; HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest 2009. 34-35. o. 
494 A stockholmi program – A polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa; HL C 115., 2010. 5. 
4., 5. o. 
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Következtetéseimet az alábbiakban összegzett megállapítások és jogalkotási javaslatok 

támasztják alá: 

 

2.1. Következtetések és de lege ferenda javaslatok az adósokat érintő szabályozással 
összefüggésben 
 

A Rendelet szabályait érintő következtetések: 

 

1. A disszertáció II. Fejezetének 1. alfejezetében azt a kérdést tettem fel, hogy a Rendelet által 

alkalmazott módszer, mely szerint az uniós jogalkotó a tagállamok nemzeti jogára bízza 

annak meghatározását, hogy ki lehet adós a határokon átívelő fizetésképtelenségi 

eljárásokban, és hogy milyen feltételek mellett lehet elrendelni az eljárást, elősegíti-e a 

Rendelet hátterében húzódó célkitűzések, nevezetesen a forum shopping elkerülésének, a 

belső piac megfelelő működésének és a jogbiztonság, kiszámíthatóság követelményének 

megvalósulását. 

 A kérdés megválaszolásával összefüggésben arra a következtetésre jutottam, hogy a 

tagállamok nemzeti megoldásai között jelentős eltérések mutathatók ki. A fizetésképtelenségi 

eljárások adósai tagállamról tagállamra változnak, és az eljárás elrendelésének előfeltételeit 

illetően a tagállamok egy része a likviditási teszt megoldásait követi, azaz azt írja elő, hogy az 

adós a tartozásait képtelen megfizetni azok esedékességekor. Más tagállamok a 

mérlegfőösszeget vizsgálják, nevezetesen azt, hogy az adós tartozásai meghaladják-e a 

rendelkezésére álló vagyont. 

 Az eltérő eljárási előfeltételek a Rendelet alkalmazása szempontjából véleményem 

szerint kedvezőtlenek. Ezt a kijelentést a jogalanyok növekvő mobilitása támasztja alá, hiszen 

az adós a fő érdekeltségi központjának mozgatásával kiválaszthatja azt a tagállamot, ahol a 

fizetésképtelenségi eljárás elrendelésének feltételei számára a legideálisabbak. Ugyanez a 

megállapítás igaz a hitelezőkre is, hiszen ők a „bíróságra rohanás” effektusával élve ott 

igyekeznek eljárást kezdeményezni, ahol a számukra a legkedvezőbb a jogi környezet. E 

megoldás tehát nemhogy felszámolja, de alapvetően ösztönzi a forum shopping lehetőségét. 

 A másik problémát a Rendelet által felállított szabályozási rendszer indukálja. A 3. 

cikk (1) bekezdése alapján az adóssal szemben fő fizetésképtelenségi eljárás 

kezdeményezhető abban a tagállamban, ahol fő érdekeltségeinek központja található. Az adós 

személyét és a fizetésképtelenségi eljárás elrendelésének előfeltételeit a 4. cikk (2) bekezdés 

a) pontja alapján e tagállam nemzeti joga határozza meg. A 3. cikk (2) bekezdése szerint a 
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telephely tagállamában másodlagos eljárás kezdeményezhető, melyre a 27. cikkben foglaltak 

alapján ez utóbbi tagállam nemzeti joga irányadó, de az adós fizetésképtelenségének 

vizsgálatára már nincs lehetőség. A másodlagos eljárás tagállamában az adott szervezeti 

egység nem találkozik a fizetésképtelenségi teszttel, és lehet, hogy annak nem is felelne meg, 

ennek ellenére rá a telephely tagállamának fizetésképtelenségi jogát kell alkalmazni. 

 A főeljárás helye szerinti tagállam nemzeti fizetésképtelenségi kritériumai tehát más 

tagállamokra is hatással vannak, a főeljárás és a területi eljárás között szoros függőségi 

kapcsolat áll fenn. Az eltérő fizetésképtelenségi feltételek miatt előfordulhat, hogy egy 

társaság ellen főeljárás nem kezdeményezhető, mert körülményei a fő érdekeltségi központ 

szerinti tagállamban nem alapozzák meg fizetésképtelenségét, pedig a telephely szerinti 

tagállam nemzeti joga alapján már régen fizetésképtelennek tekinthető. 

 Álláspontom szerint a Rendeletben foglalt célkitűzések megvalósításához egyrészről 

arra lenne szükség, hogy uniós szinten fogalmazzuk meg az adóssal szemben támasztott 

követelményeket, legalább olyan mértékben, hogy egységes szabályozás kerülne bevezetésre 

a tekintetben, hogy a határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárás alanyai lehetnek jogi 

személyek és természetes személyek is. Másrészről az eljárás elrendelésének előfeltételét 

illetően is egységes szabályozásra lenne szükség. A fizetésképtelenséget illetően a tagállamok 

többsége a likviditási tesztet követi, így az uniós szabályozást is ezen elv mentén kellene 

kialakítani. 

 

2. A Rendelet 3. cikk (1) bekezdésében rögzített joghatósági szabály, a társaságok letelepedési 

szabadsága, illetve a kapcsolódó magyar szabályozás összevetéséből az alábbi 

következtetések vontam le. 

 Az uniós jogalkotó bölcsen járt el akkor, amikor a fő fizetésképtelenségi eljárásra 

joghatósággal rendelkező tagállam kijelölése során bevezette a fő érdekeltségi központ 

fogalmat. Az EK-Szerződésben rögzített letelepedési szabadság Európai Bíróság általi 

értelmezéséből egyértelműen következik, hogy az adós létesítő okirat szerinti székhelye, 

illetve az a hely, ahol fő tevékenységét kifejti, eltérő tagállamokban is lehet. Ahhoz, hogy az 

eljáró tagállam és az adós között tényleges kapcsolat álljon fenn, és a joghatósági ok ne 

minősüljön exorbitáns joghatóságnak, elkerülhetetlen volt egy olyan fogalom megalkotása, 

mely számol azzal az esettel is, hogy az adós a székhelye szerinti tagállamban esetlegesen 

semmilyen tevékenységet nem fejt ki. 

 A jelenleg hatályos rendelkezések alapján az adós a fizetésképtelenségi eljárás 

joghatósági kapcsolóelvét fő érdekeltségi központjának mozgatásával befolyásolhatja. 
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Álláspontom szerint a fő érdekeltségek más tagállamba történő áthelyezése nem egyszerű 

feladat, nem kivitelezhető egyik napról a másikra. Ha azonban az uniós jogalkotó megteremti 

a létesítő okirat szerinti székhely tagállamok közötti áthelyezését szabályozó másodlagos 

jogforrást, a megdönthető vélelem köntösébe bújtatott joghatósági kapcsolóelv egyszerűbben 

változtatható, és esetleg új lendületet is adhat az adósi forum shopping-nak az európai 

fizetésképtelenségi eljárásokban. 

 

3. Álláspontom szerint a Rendelet által kialakított joghatósági rendszer elősegíti azon 

célkitűzés megvalósítását, hogy a kedvezőbb jogi környezet elérése érdekében folytatott 

rosszhiszemű adósi magatartásokat meggátolja, azokat korlátok közzé szorítsa. A joghatósági 

ok a tényleges kapcsolat elvét veszi figyelembe akkor, amikor a fő érdekeltségek 

központjának fogalmával operál. Az uniós norma és az alapszabadságok gyakorlása közötti 

ellentmondás álláspontom szerint látszólagos. 

 Az Európai Bíróságnak a Susanne Staubitz-Schreiber ügyben hozott döntése időbeli 

korlátok közzé szorítja az adósi forum shoppingot, figyelemmel arra, hogy a 

fizetésképtelenségi eljárás elrendelésére irányuló kérelem előterjesztésének időpontjában a 

joghatóságot megalapozó körülmények rögzülnek. A kedvezőbb jogi környezet keresésének 

lehetősége a kérelem előterjesztését megelőző időszakra korlátozódik. 

 A főeljárás elrendelésére irányuló kérelem előterjesztését megelőző időszakban az 

adós – a jelenlegi szabályozási környezetben – jogszerűen helyezheti át fő érdekeltségeinek 

központját egyik tagállamból a másikba. A szabályozás pedig egyértelműen abba az irányba 

mutat, hogy a jövőben a létesítő okirat szerinti székhely tagállamok közötti áthelyezése is 

megvalósulhat. 

 A fő érdekeltségek központjának megváltoztatása azonban a gyakorlatban nem mindig 

egyszerű feladat, annak látszólagos áthelyezése kiszűrhető a joghatóság vizsgálata során. 

Természetesen adódhatnak olyan helyzetek, amikor a kedvezőbb jogi környezet elérése 

érdekében tett adósi erőfeszítések eredményre vezetnek, és a forum shopping megvalósul. A 

szakirodalom e tekintetben már az insolvency planning jelenségre hívja fel a figyelmet, 

amikor az adós a fizetésképtelenségi eljárás elrendelésére irányuló kérelem előterjesztését 

megelőzően gondosan felméri, hogy mely tagállam nemzeti megoldása nyújthatja számára a 

legkedvezőbb feltételeket, és a fő érdekeltségi központját meghatározó körülményeket úgy 

alakítja, hogy a kérelem előterjesztésekor már megalapozza a választott tagállam 

joghatóságát. Ez természetesen az adós oldalán jelentős idő és költségráfordítást feltételez, és 
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a gyakorlatban a cégcsoportok reorganizációs eljárásának tervezésénél, illetve a természetes 

személy adósok fizetésképtelensége esetén fordul elő. 

 Az insolvency planning jelenséget nem szabad alábecsülni, de olyan joghatósági 

szabályrendszer jelenleg nem alakítható ki, mely a forum shopping lehetőségét teljes 

mértékben kizárhatná. A kedvezőbb jogi környezet elérése érdekében kifejtett adósi 

tevékenységet csak egy egységes európai fizetésképtelenségi szabályrendszer felállításával 

lehetne maximális mértékben kiiktatni. Ez azonban csak távlati célként szerepelhet, és egy 

hosszú, alaposan előkészített jogalkotási folyamat eredményeképpen láthatna napvilágot. 

 

4. A II. fejezet 4. alfejezetében a cégcsoportok fizetésképtelenségével összefüggésben 

megállapítottam, hogy a Rendelet alkalmazásával összefüggésben a legtöbb bonyodalom és 

vita abból adódik, amikor joghatósági szabályait a cégcsoportok összehangolt 

fizetésképtelenségének megteremtéséhez hívják segítségül. A szakirodalom több alkalommal 

megfogalmazta azt a véleményét, hogy a cégcsoportokkal szemben folytatott 

fizetésképtelenségi eljárást valamilyen módon szabályozni kellene a jogbiztonság és az 

eljárások hatékonyságának javítása érdekében. 

 Az ismertetett megoldási javaslatok, illetve a velük szemben felsorakoztatott 

ellenérvek fényében véleményem szerint a megoldást nem jelentheti az „egy jogalany egy 

eljárás” elv mellőzésével, speciális joghatósági kapcsolóelv felállításával a cégcsoport 

tagjainak egy eljárás keretében történő kezelését megvalósító rendelkezések kialakítása. 

Amennyiben a társaságok közötti gazdasági függőségi viszony olyan nagy mértékű, a jelenleg 

hatályos szabályok alapján is van lehetőség arra, hogy a leányvállalat tekintetében a Rendelet 

3. cikk (1) bekezdésének második mondatában foglalt vélelmet megdöntsék, és bizonyítsák, 

hogy a leányvállalat fő érdekeltségeinek központja az anyavállalatéhoz igazodik. 

 Álláspontom szerint a Rendelet szabályainak felülvizsgálata során az uniós 

jogalkotónak az alábbi megállapításokat kell figyelembe vennie a cégcsoportok 

fizetésképtelenségével összefüggésben. Az „egy jogalany egy eljárás” elvét fenntartva a 

joghatósági szabályok között legalább általánosan rögzíteni kellene, hogy mely körülmények 

fennállása esetén állapítható meg az, hogy a leányvállalat fő érdekeltségeinek központja az 

anyavállalat fő érdekeltségi központjának tagállamában található. Amennyiben e körülmények 

nem állnak fenn, vagy azok bizonyítása sikertelen, és a leányvállalattal szemben az 

anyavállalattól eltérő tagállamban rendelték el a főeljárást, meg kell teremteni a cégcsoportok 

tagjai ellen más-más tagállamban kezdeményezett főeljárások közötti koordináció jogszabályi 



 221 

kereteit annak érdekében, hogy a csoport, vagy annak fizetési nehézségekkel küzdő tagjainak 

összehangolt reorganizációja vagy likvidációja nehézségek nélkül megvalósítható legyen. 

 

Következtetések a magyar szabályozást illetően: 

 

A természetes személyek fizetésképtelenségi eljárásának bevezetése kívánatos lenne 

Magyarországon. A magyar szabályozás egyedülálló az uniós tagállamok viszonylatában 

abban a tekintetben, hogy nem teszi lehetővé a csődnyitást a természetes személyekkel 

szemben. Pedig az egyéni csőd jogintézménye nem idegen sem a magyar, sem az európai 

jogfejlődéstől, és előnyei is elismerhetők: 

- az eljárás szigorú feltételek mellett, bírói kontroll alatt folyik, 

- hosszabb távon a hitelezőknek is előnyös olyan esetekben, amikor kintlévőségeik 

behajtása a hosszadalmas és költséges végrehajtási eljárás során is reménytelen lenne, 

- megvédi a „becsületes, de szerencsétlen adóst”, hogy egy életen át viselje bukása 

következményeit, és biztosítja számára az újrakezdés lehetőségét. 

A természetes személyek adósságrendezési eljárásának bevezetésére több alkalommal tettek 

kísérletet Magyarországon, legutóbb 2009-ben készült előterjesztés, mely a törvényjavaslat 

stádiumáig sem jutott el. 

 Az adósságrendezési eljárás bevezetése egyértelműen indokolt lenne, bár kétségtelen, 

hogy a szabályozási rendszer kialakítása nem könnyű feladat. Az egyértelmű, hogy a Cstv. e 

rendelkezések befogadására alkalmatlan lenne, figyelemmel arra, hogy az eljárási koncepció a 

gazdasági társaságok működéséhez igazodik. Az adósságrendezési eljárást álláspontom 

szerint külön törvényben kell szabályozni. 

 A másik lényeges kérdés annak eldöntése, hogy az eljárás bíróság vagy közigazgatási 

szerv hatáskörébe tartozzon-e. Véleményem szerint itt a francia megoldás szolgálhatna 

mintaként: az adós és a hitelezők közötti megállapodáson alapuló eljárás koordinálása, 

valamint a szakmai támogatás nyújtása például az Igazságügyi Hivatal hatáskörébe 

tartozhatna, míg a hitelezői támogatás hiányában a bíróság hagyhatná jóvá az 

adósságrendezési tervet, illetve a bíróság dönthetne az adós mentesítése tárgyában is. 

 Az adósságrendezési eljárás adósának kijelölése során figyelemmel kell lenni arra a 

tényre is, hogy a Cstv. és az új törvény személyi hatályát a lehető legnagyobb mértékben 

illessze össze a jogalkotó. Álláspontom szerint az adósságrendezési eljárást nem csak a 

gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személyek számára kell elérhetővé tenni, 

az egyéni vállalkozókra is ki kell terjeszteni a jogszabály személyi hatályát. 
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 Összefoglalva kijelenthető, hogy a természetes személyek adósságrendezési 

eljárásának bevezetése sürgető jogalkotási feladat Magyarországon. A törvényjavaslat 

kidolgozásakor körültekintően kell megalkotni a szabályozási koncepciót, és álláspontom 

szerint nagy hangsúlyt kell fektetni a széles körű szakmai és társadalmi vitára is. 

 A szabályozás bevezetésével a Rendelet alkalmazásával összefüggésben is 

megoldódna az az angol jogirodalom által felvetett probléma, mely szerint az üzletszerű 

gazdasági tevékenységet folytató természetes személy adósok a fő érdekeltségi központjuk 

tagállamok közötti mozgatásával elkerülhetik a fizetésképtelenség jogkövetkezményeit oly 

módon, hogy olyan tagállamba költöznek, mely nemzeti joga nem teszi lehetővé a természetes 

személy adósok ellen fizetésképtelenségi eljárás elrendelését. 

 

2.2. Következtetések és javaslatok a hitelezőket érintő szabályozást illetően: 

 

A Rendelet szabályait érintő következtetések: 

 

1. A hitelező definíciójával a Rendelet egyáltalán nem foglalkozik, még oly módon sem, mint 

az adós személyével. A fogalom meghatározása annak ellenére hiányzik, hogy az uniós norma 

számos helyen említést tesz a hitelezőkről, és alapvetően arra törekszik, hogy a 

fizetésképtelenségi eljárás határokon átnyúló jellegéből, illetve az adóssal szemben 

párhuzamosan folytatható eljárásokból fakadó hátrányokat kiküszöbölje. 

 A Rendelet 4. cikk (2) bekezdésének h) pontja értelmében a követelések 

bejelentésének, igazolásának és elfogadásának szabályait az eljárás megindításának helye 

szerinti tagállam nemzeti joga határozza meg, tehát ahhoz, hogy megállapítsuk, ki lehet 

hitelező a határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárásokban, ismételten a tagállamok nemzeti 

megoldásainak vizsgálata szükséges. 

 A tagállamok nemzeti megoldásaiban közös, hogy a hitelezői státusz elnyeréséhez 

szükség van a követelés bejelentésére. A hitelezői igénybejelentések határidejét általában az 

eljárást elrendelő határozat tartalmazza, magát a határidő terjedelmét azonban a nemzeti jogok 

eltérően rendezik. 

 A hitelezői igények bejelentésének és nyilvántartásba vételének eltérő szabályozása a 

határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárásokban a más tagállamban honos hitelezőknek 

hátrányos, a rendszer alapvetően a helyi hitelezőknek kedvez. Ez pedig közvetett módon 

hátrányosan befolyásolja az Európai Unióban a gazdaságot élénkítő hitelezési kedvet. 
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 A jogbiztonság megteremtése és a hitelezők egyenlő bánásmódban való részesítése 

érdekében arra lenne szükség, hogy egységes szabályok rendezzék a hitelezői igények 

bejelentésének és elfogadásának menetét, különösen a bejelentés határidejét, a határidő 

elmulasztásának jogkövetkezményét, és a hitelezők tájékoztatására vonatkozó eljárást. 

 

2. A Rendelet 41. és 42. cikkeiben foglalt hitelezővédelmi szabályokkal összefüggésben arra a 

következtetésre jutottam, hogy a más tagállamban honos hitelezők helyzetét igyekszik 

támogatni az uniós jogalkotó az igénybejelentéssel összefüggésben lefektetett szabályok 

révén. Kétségtelen tény, hogy ez pozitív módon befolyásolja az érintett hitelezők helyzetét, de 

a határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokból fakadó nehézségeket nem számolja fel 

maradéktalanul. 

 A más tagállamban honos hitelezők igénybejelentési határideje ugyanis lerövidül 

azáltal, hogy a más tagállam bíróságától vagy felszámolójától kapott egyedi értesítést 

lefordítassa, majd esetleg a hitelezői igénybejelentésének tartalmát, valamint az azt 

alátámasztó okiratokat is át kell ültetnie az eljárás elrendelésének helye szerinti tagállam 

hivatalos nyelvére. Amellett, hogy a fordítás időigényes, költségvonzata sem elhanyagolható. 

Ily módon kijelenthető, hogy még a jelenleg hatályos rendelkezések mellett sem tehető 

egyenlőségjel a belföldi, illetve a más tagállamban honos hitelezők helyzete közé. 

 

3. A III. Fejezet 3. alfejezetében elemzett speciális kollíziós rendelkezésekkel összefüggésben 

az alábbi következtetésekre jutottam: 

- A zálogjoggal biztosított hitelezők helyzetének megítélése a határokon átívelő 

fizetésképtelenségi eljárásokban a Rendelet alkalmazásával összefüggésben összetett 

feladat. A nehézséget alapvetően az 5. cikkben foglalt speciális szabály, annak 

általános jellegű megfogalmazása, valamint a tagállamok nemzeti szabályozásának 

különbözősége okozza. A tagállamok nemzeti joga eltérően szabályozza a 

zálogjogosultak helyzetét, és az egységes szabályozás gondolata még nem érett meg. 

A jelenlegi állapot egyértelműen kedvez a zálogjogosultaknak, de alapvetően nyitott 

kérdés maradt, hogy ha a főfelszámoló és a zálogjogosult között jogvita támad az 5. 

cikkben foglaltak alapján, e jogvita elbírálására joghatósággal rendelkező bíróságot a 

Brüsszel I. rendelet szabályai alapján kell-e meghatározni. A Rendelet esedékes 

felülvizsgálata során e kérdés megválaszolását az uniós jogalkotónak mindenképpen 

figyelembe kellene vennie, tekintettel azon tényre, hogy a zálogjogosultak helyzete 
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kiemelkedő figyelmet igényel valamennyi tagállam nemzeti jogában, és valóban nagy 

jelentőséggel bír a hitelezési gyakorlatban is. 

- A Rendelet 10. cikkében foglalt különleges kollíziós szabállyal összefüggésben 

megállapítható, hogy annak beiktatása a határokon átívelő fizetésképtelenségi 

eljárásokban indokolt volt, hiszen az Európai Unió valamennyi, a polgári ügyekben 

folytatott igazságügyi együttműködés keretein belül megalkotott uniós normája a 

munkavállalókat kiemelt helyen kezeli, és arra törekszik, hogy a külföldi jog 

alkalmazásától megóvja őket. A Rendelet által alkotott háló, nevezetesen, hogy a 

szoros értelemben vett munkajogi kérdésekben a Róma I. rendelet alapján juthatunk el 

az alkalmazandó joghoz, míg a fizetésképtelenséggel összefüggő problémák feloldása 

az eljárás megindításának helye szerinti jog, illetve a bérgarancia alapból igényelhető 

támogatásnál a rendszerinti munkavégzés helye szerinti jog alkalmazandó, 

meglehetősen összetett, de a munkavállalók szempontjából indokolt. Az Európai Unió 

több irányú jogalkotásának köszönhetően lényeges eltérések nincsenek a 

tagállamokban a munkáltató fizetésképtelensége esetén alkalmazandó nemzeti jog 

tekintetében. 

 

4. A hitelezők egyenlő bánásmódját biztosító rendelkezések vizsgálata során arra a 

következtetésre jutottam, hogy a Rendelet 20. cikk (1) bekezdésében szabályozott, a hitelezők 

visszatérítési kötelezettségét előíró regula a nemzeti jogszabályoktól függetlenül 

alkalmazandó uniós rendelkezés, mely alapvetően belesimul a tagállamok nemzeti 

megoldásaiba. A különbség csupán ott érhető tetten, hogy míg a tagállamok határain belüli 

joghatással bíró fizetésképtelenségi eljárásokban a hitelezők pontosan tájékozódhatnak arról, 

hogy az adóssal szemben a fizetésképtelenségi eljárást elrendelték-e, e tájékozódási lehetőség 

már igen korlátozott a határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárások esetén. 

 A visszatérítési kötelezettséget szabályozó rendelkezést akkor tekinthetnénk korrekt 

eljárásnak a hitelezőkkel szemben, ha felállításra kerülne a jogirodalom által már régen 

hangoztatott uniós nyilvántartás, melyben naprakész adatok állnának rendelkezésre a más 

tagállamokban elrendelt fizetésképtelenségi eljárásokról. Az Európai Unió Tanácsa 2008. 

november 7. napján fogadta el az európai e-igazságszolgáltatásra vonatkozó cselekvési tervet, 

melyben célul tűzte ki a jog érvényesülésén alapuló európai térség létrehozásának 

előmozdítását az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával. Az eredeti 

tervek szerint 2009 végére állították volna fel az európai e-igazságszolgáltatási portált 

(European e-Justice Portal), mely összekapcsolja – többek között – a tagállamok 
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fizetésképtelenségi eljárásokról vezetett nyilvántartásait. A portál jelenleg még nem működik, 

felállítása 2011-re várható. 

 A hitelezők kielégítési sorrendjének vizsgálata során arra a következtetésre jutottam, 

hogy a tagállamok nemzeti joga jelentős eltéréseket mutat. A hitelezői rangsorral 

kapcsolatban megállapítottam, hogy a Rendelet megalkotását megelőző időszakban ez volt az 

egyik olyan kardinális kérdés, amelyből a tagállamok nem voltak hajlandók engedni. A 

diverzitás viszont nagy volt, ezért sem kerülhetett sor az 1995. évi Fizetésképtelenségi 

Egyezmény elfogadására. Mivel azonban a hatályos Rendelet értelmében egyik tagállam sem 

részesíthet valamely hitelezőt indokolatlanul előnyben, mindez mára a tagállamok nemzeti 

jogának bizonyos mértékű közelítését eredményezte. Az egységes uniós szabály 

megalkotására azonban ezen a területen reális esély nincs. 

 

Következtetések a magyar szabályozást illetően: 

 

1. A magyar Cstv.-ben foglalt szabályok alapján kijelenthetjük, hogy a Rendelet 39. cikkében 

foglalt, a hitelezői követelések bejelentésének jogát szabályozó rendelkezések egyértelműen 

érvényesülnek Magyarországon. A magyar jogszabály ugyanis a „hitelező” fogalmat 

használja, és e körben nem tesz különbséget a hitelező honosságát illetően. Sőt a hitelezői 

rangsor felállítása során a hitelező személyét, minőségét sem veszi figyelembe, egyértelműen 

a követelés jellege, jogcíme a meghatározó. Ebből következik, hogy ha a hitelező követelése 

adó- vagy más járulékkövetelés, akkor a más tagállam adóhatóságainak igénye is preferált 

követelésnek minősül, és a magyar adóhatóság követelésével esik egy tekintet alá. 

 

2. A Rendelet 40. cikkében foglalt rendelkezés tartalmának elemzése és a magyar Cstv. 

szabályainak összevetése után arra a következtetésre jutottam, hogy az uniós normában foglalt 

rendelkezések következetes érvényesítéséhez a Cstv. rendelkezéseit módosítani kellene. 

 A magyar jogszabályban mindenekelőtt azt kellene rögzíteni, hogy a Rendelet által 

szabott keretek között kit terhel a más tagállamban honos hitelezők tájékoztatásának 

kötelezettsége. A magyar csődjogi szabályozás sajátosságaihoz igazodóan álláspontom szerint 

e kötelezettséget mindenképpen a vagyonfelügyelőre és a felszámolóra kellene telepíteni. 

 A csődeljárással összefüggésben a Cstv. 12. § (1) bekezdését kellene módosítani úgy, 

hogy az adós kötelezettségévé tenné a jogalkotó azt is, hogy a csődeljárást elrendelő végzés 

közzétételétől számított 5 munkanapon belül a más tagállamban szokásos tartózkodási hellyel, 

állandó lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező ismert hitelezők nevét és címét köteles átadni 
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a vagyonfelügyelőnek annak érdekében, hogy a vagyonfelügyelő a Rendelet 40. cikkében 

rögzített tájékoztatási kötelezettségének eleget tegyen. Ez nem jelentene nagy terhet az adós 

oldalán, hiszen a csődeljárás elrendelése iránti kérelemhez a Cstv. 8. § (2) bekezdés f) pontja 

szerint csatolni kell az adós hitelezőinek névsorát. Amennyiben az adós elmulasztja a 

vagyonfelügyelő irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségét, annak pénzbírság kiszabása 

lehetne a jogkövetkezménye. 

 Nehezebb megoldást találni a felszámolási eljárásban, hiszen itt az adós 

együttműködési hajlandósága általában csekély. Mégis a Cstv. 31. § (1) bekezdésében 

rögzíteni kellene azt is, hogy a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője köteles a 

felszámolást elrendelő végzésnek Cégközlönyben való közzétételétől számított 5 munkanapon 

belül a felszámolónak átadni a más tagállamban szokásos tartózkodási hellyel, állandó 

lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező ismert hitelezők nevét és címét annak érdekében, 

hogy a felszámoló a Rendelet 40. cikkében foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget 

tegyen. E kötelezettség elmulasztását is pénzbírság kiszabásával lehetne súlytani. 

 A más tagállamban honos hitelezők egyenlő bánásmódjának megteremtése érdekében 

esetleg a Cstv. 28. § (2) bekezdésének f) pontját is módosítani lehetne oly módon, hogy a más 

tagállamban honos hitelezők igénybejelentési határideje a Rendelet 40. cikkében foglalt 

egyedi értesítés kézhezvételétől számítandó. 

 

3. A 3. alfejezetben elemzett kollíziós szabályok és a magyar Cstv. egybevetését követően az 

alábbi következtetésekre jutottam: 

- A Cstv. 49/D. §-ában foglalt szabályok alakulása általában a nemzetközi tendenciát 

követte, és mai állapotában EU-konformnak tekinthető. Láthattuk, hogy a tagállamok 

többségének nemzeti fizetésképtelenségi joga arra törekszik, hogy a záloghitelezőt 

megfelelően biztosítsa az adós fizetésképtelensége esetére, és a zálogtárgy 

értékesítéséből befolyt vételárat – meghatározott kis összegű költségek levonását 

követően – teljes egészében a záloghitelező követelésére kell fordítani. Amennyiben a 

fizetésképtelenségi szabályok nem nyújtanak kellő garanciát a záloghitelező 

követelésének kielégítésére, az a hitelezési gyakorlatot az adott tagállamban jelentősen 

visszaszoríthatja. 

- A 10. cikk és a magyar szabályozás összevetését követően arra az álláspontra jutottam, 

hogy a magyar jog megfelel az uniós követelményeknek, az irányelvek átültetése 

Magyarországon megtörtént. A fizetésképtelenségi eljárásokban a munkavállalók és 

bérkövetelésük megtérülése biztosított. Néhány tagállam nemzeti jogának ismertetését 
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követően az a következtetés is levonható, hogy a magyar jog a lehető legnagyobb 

kedvezmény elve mentén szerveződik, a fizetésképtelenségi eljárás megindításával a 

munkaszerződések nem szűnnek meg automatikusan, a munkabérek fedezetét a 

Bérgarancia Alap biztosítja, és a fizetésképtelenségi eljárás sem adminisztrációs, sem 

pénzügyi többletterhet nem jelent számukra. 

- A 15. cikkben foglalt rendelkezés a folyamatban lévő eljárások közül az adós 

vagyonával kapcsolatban kezdeményezett, a fizetésképtelenségi eljárás kezdő 

időpontjában más tagállamban folyamatban lévő végrehajtási eljárások megítélése vet 

fel kérdéseket. A folyamatban lévő végrehajtási eljárásra gyakorolt joghatás 

tekintetében a Rendelet 4. cikk (2) bekezdés f) pontját, vagy a 15. cikket kell 

alkalmazni? A Rendelet szövege és a Virgós-Schmit Jelentés tartalma ugyanis ezen a 

ponton nem összeegyeztethető. Bár a gyakorlatban ez nem jelent nagy problémát 

abból a szempontból, hogy valamennyi tagállam nemzeti joga tiltja az univerzális 

fizetésképtelenségi eljárások alatt a singularis jellegű igényérvényesítéseket, a 

jogbiztonság és az egységes értelmezés követelményének megvalósítása érdekében 

ezen a ponton szükséges a Rendelet szövegének pontosítása az esedékes felülvizsgálat 

során. 

 

Következtetések és javaslatok a felszámolókat érintő szabályozást illetően: 

 

A Rendelet szabályait érintő következtetések és javaslatok: 

 

1. A felszámoló uniós fogalmával összefüggésben megállapítható, hogy a Rendelet által 

kialakított megoldás valóban elősegíti a jogbiztonság érvényesülését a határokon átívelő 

fizetésképtelenségi eljárásokban, de a szabályozási technikán javítani is lehetne. A Rendelet 

C. melléklete ugyanis csak a felszámolókat nevesíti az egyes tagállamok viszonylatában. A 

felsorolás azonban azt már nem rögzíti, hogy az adott tagállamban kezdeményezett, és az A. 

mellékletben feltüntetett fizetésképtelenségi eljárásokban mely, a C. mellékletben foglalt 

felszámoló jogosult eljárni. Azaz az A. és a C. melléklet tartalma nem került összepárosításra. 

Ez lényeges hiányosság, hiszen a más tagállamban eljáró felszámoló csak a saját nemzeti joga 

szerinti hatáskörét gyakorolhatja más tagállamban is, és a magyar jog szerinti felszámoló és 

vagyonfelügyelő Cstv.-ben rögzített jogai és kötelezettségei jelentősen eltérnek egymástól. 
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2. A Rendelet 21. és 22. cikkeivel összefüggésben megállapítottam, hogy alapvető 

jelentőségűek a más tagállamban honos ismeretlen hitelezők értesítése és a kereskedelem 

biztonsága szempontjából. Az e-Justice Portál felállítását követően is van létjogosultságuk a 

Rendeletben, hiszen nem valósul meg az egységes uniós nyilvántartás, csupán a tagállamok 

nyilvántartásaihoz történő hozzáférés lesz egyszerűbb. 

 A tagállamok közzétételi és bejegyzési szabályaiból az a következtetés vonható le, 

hogy a nemzeti megoldások jelentősen eltérnek egymástól. A gyakorlatban a legnagyobb 

problémát az jelenti, ha az érintett tagállam a Rendelet 21. és 22. cikkében foglaltak 

végrehajthatósága érdekében nem alkotott speciális nemzeti szabályokat. 

 A magyar megoldás mintaként szolgálhat valamennyi tagállam számára. Véleményem 

szerint a közösségi jogi normában foglalt közzétételi és bejegyzési szabályokat úgy kellene 

módosítani, hogy a Rendelet előírná, hogy minden tagállam köteles közölni a Bizottsággal 

annak a szervnek a nevét, elérhetőségét és illetékességi területét, ahol a más tagállamban 

kijelölt felszámoló a Rendelet 21. és 22. cikkeiben foglalt kérelmét előterjesztheti. A fogadó 

szervek kijelölése mellett azt is célszerű lenne közölni, hogy a kérelemnek mit kell 

tartalmaznia, ahhoz milyen mellékleteket kell csatolni, és részletesen ismertetni kellene az 

esetleges költségek megfizetésének szabályait is. A Bizottság a tagállamok által közölt 

információkat közzétenné az unió hivatalos honlapján. 

 

3. A felszámolóknak a hitelezői igények bejelentésére vonatkozó, a Rendelet 33. cikkében 

foglalt jogosultsága egyértelműen a hitelezők érdekeit szem előtt tartó rendelkezés. A 

jelenlegi szabályozás azonban gyakorlatilag arra korlátozódik, hogy a hitelezői igények más 

fizetésképtelenségi eljárásba történő bejelentésére a felszámolónak képviseleti jogosultságot 

biztosítson a Rendelet szövege alapján, illetve részt vehet a más tagállamokban tartott 

hitelezői gyűléseken is. Ennél több jogosultságot az uniós norma nem tartalmaz. 

 A hitelezői igény felszámoló által történt bejelentése esetén a céleljárásban az 

irányadó nemzeti jogszabályok alapján ugyanolyan módon megvizsgálják az igénybejelentést, 

mintha maga a hitelező jelentette volna be. Álláspontom szerint az egymással párhuzamosan 

folyó fizetésképtelenségi eljárások gördülékenyebb lebonyolítása érdekében legalább ehelyütt 

elő kellene írni azt, hogy felszámolói igénybejelentés esetén a céleljárásban már ne vizsgálják 

a hitelezői igényt a nemzeti jog alapján, azt vegyék automatikusan nyilvántartásba. A 

vizsgálat eltörlésén túl természetesen a nyilvántartásba vételi díjat meg kellene fizetnie a 

hitelezőnek. E szabály beiktatására ugyanakkor álláspontom szerint akkor lenne reális 

lehetőség, ha a hitelezői igénybejelentés folyamatát egységesen uniós szinten szabályoznák. 
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4. Az uniós jogalkotó a másodlagos eljárások terén a főfelszámolónak biztosított 

jogosítványok megteremtésével arra törekedett, hogy az ugyanazon adóssal szemben elrendelt 

párhuzamosan folyó fizetésképtelenségi eljárásokat összehangolja. A fent nevesített 

jogosítványok óvatos jellegűek, és nem eredményezik azt, hogy a főfelszámoló utasíthatja a 

másodlagos eljárások felszámolóit. 

 A másodlagos eljárás kezdeményezését indokolt biztosítani a főfelszámolónak 

figyelemmel arra, hogy amennyiben az adós más tagállamban nagyobb szervezettségű 

vagyonnal, azaz telephellyel rendelkezik, a főfelszámolónak nagy segítséget jelent, ha nem 

neki kell eljárnia más tagállam nemzeti szabályait is figyelembe véve. Ekkor célravezetőbb a 

másodlagos eljárás kezdeményezése. 

 A másodlagos eljárásokban a vagyon értékesítésének felfüggesztése, valamint a 

likvidációs célzatú eljárás reorganizációval történő befejezésének lehetősége alapvetően azt a 

szabályt igyekszik kompenzálni, hogy a főeljárás jellegétől függetlenül a másodlagos 

eljárásnak likvidációs célzatúnak kell lennie. Ily módon az adós teljes rehabilitációja akkor is 

lehetséges, ha a reorganizációs főeljárás ellenére más tagállamban elrendelték a másodlagos 

eljárást. Igaz, ez a megállapítás azzal a megszorítással helyes, hogy ha a másodlagos eljárásra 

irányadó nemzeti jog szabályai szerint nincs lehetőség a likvidációs célzatú eljárásban a 

fizetőképesség helyreállítását célzó intézkedések megtételére, akkor a telephely a másodlagos 

eljárás végén gazdasági tevékenységét beszünteti. 

 

5. A felszámolók közötti tájékoztatási kötelezettség Rendeletben történő előírása 

elengedhetetlen a párhuzamosan folyó eljárások koordinációjának megvalósítása érdekében. 

Álláspontom szerint a tájékoztatási kötelezettség általános jellegű előírásán túl nem szükséges 

a további részkötelezettségek konkretizálása. Rugalmas szabály lefektetésére van szükség 

annak érdekében, hogy mindig az adott ügy szempontjából lényeges információk átadására 

lehessen felhívni az érintett felszámolókat. 

 A tájékoztatási kötelezettséggel összefüggésben azonban álláspontom szerint 

meghatározott esetekben határidő tűzése lenne indokolt. Például a Rendelet előírhatná, hogy a 

másodlagos eljárás felszámolója az eljárás elrendelését követően haladéktalanul köteles 

felvenni a kapcsolatot a főeljárás felszámolójával. Ugyancsak szükség lenne a tájékoztatás 

során használandó nyelvet kijelölni oly módon, hogy a fordítások hitelesítése ne legyen 

kötelezettség a fordítást foganatosító felszámoló oldalán. 
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6. Egy olyan szabályozási koncepció, amelyet a Rendelet követ, és amely a határokon átnyúló 

fizetésképtelenségi ügyeket nem egy egységes eljárás keretében kívánja kezelni, hanem egy 

főeljárásból és több másodlagos eljárásból álló rendszert épít fel, az együttműködési és 

tájékoztatási kötelezettség nem teljesítése esetén sikertelenségre ítéltetett. 

 A párhuzamos eljárásokban kijelölt felszámolók közötti együttműködés akkor 

kívánatos, ha az a hitelezői igények minél nagyobb arányban történő kielégítése, vagy a 

csődvagyon optimális értékesítése, illetve az adós reorganizációja érdekében történik, és 

alapvetően nem öncélú tevékenység. 

 A felszámolók közötti együttműködés előnyeit a gyakorlatban eddig nem 

kérdőjelezték meg. Az együttműködés által ugyanis a fizetésképtelenségi szakértők a 

csődvagyon kezelését egymással megbeszélik, és az eljárás lefolytatását hatékonyabban 

tudják ellátni. Ha az együttműködés mellett a tájékoztatási kötelezettség is megfelelően 

működik, a határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárás sikere szinte biztos. 

 A Rendelet 31. cikkének értékelésével összefüggésben ugyanakkor felmerül az a 

kérdés, hogy a beiktatására okot adó cél elérése érdekében megfelelő-e a jelenlegi általános 

kötelezettség az együttműködésre. A hatályos szabályozás ugyanis a legjobb esetben is csak 

vezérfonalként használható, amelybe a felszámoló belekapaszkodik. Egyedi, komplex 

esetekben azonban tényleges megoldással nem szolgál. Álláspontom szerint a válasz igenlő, 

azaz elegendő a Rendeletben az együttműködési kötelezettség általános előírása, mert ez kellő 

rugalmasságot biztosít az esetek sokszínűségére. Az együttműködés konkrét tartalmának 

meghatározását illetően pedig a felszámolóknak rendelkezésére áll például az egyedi 

megállapodások megkötése, mely az eddigi gyakorlat szerint pozitív módon oldotta meg az 

együttműködés kérdését. 

 

Következtetések a magyar szabályozást illetően: 

 

1. A felszámolók névjegyzékével összefüggésben álláspontom szerint meghaladottá vált az az 

előírás, hogy felszámolói tevékenységet csak korlátolt felelősségű társaság, illetve kizárólag 

névre szóló részvényekkel rendelkező részvénytársaság folytathat Magyarországon. Indokolt 

lenne a természetes személyek számára is lehetőséget adni arra, hogy felvételt nyerjenek a 

névjegyzékbe, különösen akkor, ha a névjegyzéket a jogalkotó megnyitja más tagállamok 

fizetésképtelenségi szakértői előtt is. 

 Következetes jogalkotói lépés ugyanakkor a felszámolókkal szemben a fokozott 

szakmai követelmények beiktatása. Gondoljunk csak arra, hogy egy határokon átívelő 
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fizetésképtelenségi eljárásban történő részvétel mekkora szakmai kihívást jelent 

felszámolóinknak, a dinamikusan változó magyar fizetésképtelenségi szabályokról nem is 

beszélve. 

 A felszámolói névjegyzékkel összefüggésben az új pályázatok meghatározott 

időközönként történő kiírását jó elgondolásnak tartom, bár a pályázatok elbírálási szempontjai 

véleményem szerint nem megfelelők. A sorrend kialakításánál mindenképpen értékelni 

kellene azt, ha egy társaság már hosszabb ideje folytat felszámolói tevékenységet, hiszen ez 

esetben biztos, hogy nagyobb gyakorlattal, szakmai tudással rendelkezik, mint egy újonnan 

alakult gazdasági egység. A pályázati rangsor felállítása során az azonos pontszámot elért 

pályázók közötti sorsolás útján történő kiválasztás pedig a lehető legrosszabb jogalkotói 

megoldás. 

 

2. A felszámoló kijelölésére irányadó szabályoknál indokolt lenne megfontolni az angolszász 

jogrendszerekben ismert azon megoldást, mely szerint a reorganizációs célzatú eljárásokban 

az eljárás elrendelése iránti kérelmet előterjesztő fél javaslatot tehet a fizetésképtelenségi 

szakértő személyére. A magyar csődeljárás eredményessége álláspontom szerint 

nagymértékben függ a vagyonfelügyelő személyiségétől, tárgyalóképességétől, meggyőző 

érvelésétől, illetve kreativitásától a reorganizációs terv tartalmát illetően. Így megfontolás 

tárgyát képezhetné annak előírása, hogy a csődeljárás elrendelése iránti kérelemben a 

kérelmező javaslatot tehet a vagyonfelügyelő személyére. 

 

3. A Cstv.-nek az ideiglenes vagyonfelügyelőt érintő rendelkezéseit illetően megállapítottam, 

hogy álláspontom szerint a jelenleg hatályos rendelkezésekből az a következtetés vonható le, 

hogy a magyar jogalkotó a Rendeletből fakadó kötelezettségének nem tett eleget. Az 

ideiglenes felszámolóval és a biztosítási intézkedésekkel kapcsolatos, a tagállamok nemzeti 

jogával szemben támasztott követelményeket e tekintetben a Rendelethez fűzött Preambulum 

(16) pontja világosan fogalmazza meg: a fizetésképtelenségi főeljárás megindítása előtt 

kinevezett ideiglenes felszámolónak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy Magyarországon a 

magyar nemzeti jog szerint igénybe vehető biztosítási intézkedéseket kezdeményezhesse. A 

magyar Cstv. által támasztott feltételek mellett azonban a jogszabály szövegének stricti iuris 

értelmezésével megállapítható, hogy a külföldi ideiglenes felszámoló kérelmére ideiglenes 

vagyonfelügyelő nem rendelhető ki Magyarországon. 

 Ily módon égető szükség lenne a Cstv. 24/A. §-át módosítani, és külön bekezdésben 

szabályozni a Rendelet alapján eljáró külföldi ideiglenes felszámoló által előterjesztett 



 232 

kérelemmel szemben támasztott feltételeket. Speciális követelményként lehetne 

megfogalmazni például az ideiglenes felszámolói minőség igazolását, illetve annak 

bizonyítását vagy valószínűsítését, hogy az adós Magyarországon vagyonnal rendelkezik, és e 

vagyon megóvása ezen intézkedés által miért szükséges. 

A legkényesebb kérdés az ideiglenes vagyonfelügyelő díjazásának előlegezésével 

kapcsolatos szabályok megfelelő kialakítása. Álláspontom szerint e téren több megoldás is 

kínálkozik: 

- Az adós képviseletében eljáró külföldi ideiglenes felszámoló a hitelezőkkel egyező 

módon, a jelenleg is hatályos rendelkezések szerint köteles a díjelőlegezésre. E 

szabály nem a külföldi ideiglenes felszámolót sújtaná, hiszen a díj az adós vagyonából 

kerülne megfinanszírozásra, illetve a főeljárással összefüggésben felmerült költségnek 

minősülne. 

- A külföldi ideiglenes felszámoló által előterjesztett kérelem tárgyi költségfeljegyzési 

jog kedvezményében részesülne, azaz a díjat az állam előlegezné meg, majd az 

adóssal szemben érvényesítené. 

- Az ideiglenes vagyonfelügyelő díja nem kerülne megelőlegezésre, annak 

összegszerűségét a bíróság a Cstv. 24/A. § (11) bekezdése alapján állapítaná meg, és 

az ideiglenes vagyonfelügyelő azt az adóssal szemben érvényesíthetné privilegizált 

hitelezői követelésként a másodlagos eljárás elrendelése esetén. Ha a másodlagos 

eljárást utóbb nem rendelnék el, jogerős és végrehajtható bírósági határozaton alapuló 

követelésként jelenthetné be a főeljárásban. Ha a főeljárást sem rendelnék el utóbb, 

akkor jogerős és végrehajtható határozattal fordulhatna az adós ellen. 

Az ideiglenes vagyonfelügyelővel összefüggésben rámutattam arra, hogy a Cstv. 6. § 

(4) bekezdésének felsorolásából a magyar jogalkotó valószínűleg „kifelejtette” a 24/A. §-ban 

rögzített ideiglenes vagyonfelügyelőt. Álláspontom szerint a törvény e szakasza kiegészítésre 

szorul, abban az ideiglenes vagyonfelügyelő beiktatására lenne szükség. 

 

2.4. Megállapítások a tagállami bíróságok nézőpontjából: 

 

A Rendelet szabályait érintő következtetések: 

 

1. Az Egyesült Királyság nemzeti jogában létező kivételektől eltekintve más tagállamokban a 

fizetésképtelenségi eljárás elrendelése és foganatosítása során bíróságok járnak el. A nemzeti 

bíróságokat kijelölő hatásköri és illetékességi szabályok tagállamról tagállamra változnak, 
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igazodva az adott ország bírósági szervezetrendszerének sajátosságaihoz. Az eltérő 

szabályokból a gyakorlatban problémák nem merülnek fel. 

Véleményem szerint a Rendelet által alkalmazott definíció és megoldás, nevezetesen 

hogy a hatásköri és illetékességi szabályokat a nemzeti jog jelöli ki, módosításra nem szorul, 

és nincs szükség egységes uniós szabály kialakítására az európai fizetésképtelenségi 

eljárásokban közreműködő tagállami bíróság, illetve a hatásköri és illetékességi 

rendelkezéseket illetően. 

 

2. A tagállamok nemzeti joga jelentős eltéréseket mutat a bíróságok feladatkörét illetően a 

különböző fizetésképtelenségi eljárásokban. A lengyel jogban a bírósági szerepkör megoszlik 

a csődbíró és a bíróság között. A német jogban a bíróság jogköre jelentősen korlátozott, csak 

a felszámolók kijelölésére és tevékenységük törvényességi felügyeletére terjed ki. A francia 

jog alapján a bíróság a meghallgatás eredményének függvényében szabad belátása szerint 

döntheti el, hogy reorganizációs vagy likvidációs eljárást rendel el, és az eljárás folyamán 

csődbíró, valamint több fizetésképtelenségi szakértő kijelölésére kerül sor. 

 A tagállami bíróságok szerepe olyan mértékű eltéréseket mutat a tagállamok nemzeti 

joga alapján, hogy ezen a területen egységes uniós jog megalkotása jelenleg nem lehetséges, a 

megoldásokat illetően modell-alkotásra, tendenciák kimunkálására sincs lehetőség. 

 

3. A dolgozat V. Fejezetének 4. alfejezetében elemzett bíróságok közötti együttműködéssel és 

kommunikációval összefüggésben megállapítottam, hogy az hasznos és szükségszerű a 

Rendelet alkalmazása során, de a jelenlegi szabályozási környezetben semmi esetre sem lehet 

határok nélküli. A bíróságok együttműködési lehetőségeit a tagállamok nemzeti joga szorítja 

korlátok közé. 

 Kérdésként vetettem fel, hogy a tagállami bíróságok együttműködési kötelezettségét 

szükséges-e külön nevesíteni a Rendeletben, illetve amennyiben a válasz igenlő, akkor csak 

egy generál klauzula formájában, vagy annak tartalmát részletesen meghatározva. E kérdéssel 

összefüggésben eltérő álláspontokat ismertettem a nemzetközi szakirodalomból, majd 

rögzítettem, hogy álláspontom szerint nem kivitelezhető olyan szabályozás, mely részletesen 

nevesítené a tagállamok bíróságai közötti együttműködés részkötelezettségeit. A bíróságok 

közötti együttműködés pozitív és negatív momentumainak felsorakoztatását követően 

általánosságban kijelenthető, hogy a kooperáció az adott ügyben eljáró bíró személyiségének, 

hajlandóságának és szakmai képességének függvénye. Az együttműködés a disszertáció V. 

Fejezet 4. alfejezetében részletezett nehézségek miatt ugyanis fantáziát és kreativitást 
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feltételez. Ha az együttműködési kötelezettség tartalmát jogszabály részletesen kifejtené és 

előírná, akkor sem lenne eredményesebb a kooperáció, hiszen egy motiválatlan 

együttműködés ellenkező hatások kiváltására is alkalmas. 

 Álláspontom alátámasztása érdekében utalok a 2004-ben elfogadott Hágai programra, 

melyben az Európai Tanács leszögezte, hogy a tagállamok igazságszolgáltatási szerveinek 

következetesen és hatékonyan, a tagállamok jogi hagyományait tiszteletben tartó módon kell 

együttműködniük. Az együttműködési részkötelezettségek uniós szintű előírásaival nem lehet 

a tagállami bíróságokat olyan helyzetbe hozni, mely által konfrontálódnának saját nemzeti 

jogszabályaikkal. 

 

Következtetések a magyar szabályozást illetően: 

 

1. Érdekes jogalkotói malőr érhető tetten a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi 

fióktelepeiről és kereskedelmi képviseletéről szóló 1997. évi CXXXII. törvény rendelkezései 

kapcsán. E jogszabály alkalmazhatóságával összefüggésben a magyar jogirodalomban 

találhatunk olyan értelmezést, mely szerint e törvény rendelkezései csak akkor alkalmazhatók, 

ha a külföldi székhelyű vállalkozás fő érdekeltségeinek központja nem az Európai Unióban, 

hanem harmadik állam területén található. E megállapítással ellentétben azonban a jogszabály 

szövege kifejezetten hivatkozik a Rendeletre. 

 A törvény 19. § (3) bekezdése értelmében, ha a külföldi vállalkozás ellen más 

tagállamban fő fizetésképtelenségi eljárást kezdeményeztek, és az eljárásra a Rendeletben 

foglaltakat kell alkalmazni, a fióktelep bejegyzésének helye szerint illetékes megyei bíróság a 

külföldi felszámoló értesítése alapján hivatalból rendeli el a fióktelep felszámolását, 

feltehetően másodlagos eljárás keretében. A magyar norma ezen rendelkezése egyrészről a 

Rendelet 3. cikk (2) bekezdésében foglalt joghatósági szabályba ütközik, hiszen a másodlagos 

eljárást a főeljárástól különböző tagállamokban csak akkor lehet elrendelni, ha ott az adós 

fióktelepe egyben a Rendelet fogalmi elemei szerinti telephelynek minősül. Másrészről a 

megyei bíróság illetékességét kijelölő szabály a Cstv. 6. § (2) bekezdésében foglalt 

kizárólagos illetékességgel ellentétes. 

 A Cstv. 2. § (4) bekezdése szerint e törvény felszámolási eljárásra vonatkozó 

rendelkezéseit a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeire és 

kereskedelmi képviseleteire az 1997. évi CXXXII. törvényben foglalt eltérésekkel kell 

alkalmazni. Az 1997. évi CXXXII. törvény nem tartalmaz olyan kizáró rendelkezést, mely 

szerint szabályait nem lehet alkalmazni akkor, ha a külföldi vállalkozás fő érdekeltségeinek 
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központja az Unióban található. Sőt – a fent említett ellentétes rendelkezéssel szemben – a 

38/A. § kifejezetten rögzíti, hogy a törvény rendelkezései a Rendelettel összhangban állnak. 

Az uniós norma elsődlegessége alapján azonban egyértelműen levezethető az az értelmezés, 

hogy amennyiben a más tagállamban fő érdekeltségi központtal rendelkező külföldi 

vállalkozás ellen fő fizetésképtelenségi eljárást kezdeményeztek, akkor a magyarországi 

fiókteleppel szemben másodlagos eljárás elrendelésének csak akkor van helye, ha a Rendelet 

fogalmi rendszere szerint a külföldi vállalkozás Magyarországon telephellyel rendelkezik. A 

másodlagos eljárás elrendelésére továbbá nem hivatalból kerül sor, hanem a Rendelet 29. 

cikke alapján kérelemre, mely kérelmet az ott meghatározott személyi kör terjesztheti elő. 

 A Cstv.-ben, illetve az 1997. évi CXXXII. törvényben foglalt illetékességi szabály 

közötti ellentmondást a bírósági joggyakorlat oldotta fel, amikor akként rendelkezett, hogy ha 

az Európai Unió tagállamában bejegyzett gazdálkodó szervezetnek magyarországi fióktelepe 

van, fizetésképtelenség esetén nem a fióktelep, hanem az „anyacég” ellen indított területi 

eljárásnak van helye, melyre a Fővárosi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel. 

A Rendeletben, a Cstv.-ben és az 1997. évi CXXXII. törvényben foglaltak közötti 

ellentmondást álláspontom szerint a magyar jogalkotónak fel kellene oldania. Ez történhetne 

például oly módon, hogy az 1997. évi CXXXII. törvény rögzítené, hogy a 19-22. §-okban 

foglalt rendelkezéseket nem lehet alkalmazni akkor, ha az 1346/2000/EK tanácsi rendelet 

szabályai irányadók. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Nemzetközi szinten számos kísérlet történt a nemzeti fizetésképtelenségi rendelkezések 

harmonizálására felismerve azt a tényt, hogy a gazdasági szereplőket nem kötik az 

országhatárok, és a határokon átlépő jogalanyok pénzügyi nehézségei szükségszerűen hatást 

fejtenek ki egy adott régió piacának megfelelő működésére. E munkálatok eredményeként 

látott napvilágot európai viszonylatban a Tanács 1346/2000/EK rendelete a 

fizetésképtelenségi eljárásokról (a továbbiakban: Rendelet). 

Egy 2008-as statisztikai adat szerint a Rendeletet több mint 90 fajta nemzeti 

fizetésképtelenségi eljárásra alkalmazták 26 tagállamban, és a legkülönbözőbb jogállású 

természetes, illetve jogi személy vonatkozásában érvényesült. 

Az értekezésben a Rendelet szabályait a határokon átívelő fizetésképtelenségi 

eljárások alanyai nézőpontjából vizsgálom, és a kutatás során alapvetően arra kerestem a 

választ, hogy a Rendeletben foglalt alábbi célkitűzések megvalósulnak-e: 

- a belső piac megfelelő működésének biztosítása érdekében a több tagállamot érintő 

fizetésképtelenségi eljárások megfelelő és hatékony működésének biztosítása; 

- a fizetésképtelen adósok több tagállamra kiterjedő vagyonával kapcsolatos 

intézkedések összehangolása; 

- a forum shopping, azaz annak a lehetőségnek a kiiktatása, hogy az eljárás alanyai a 

számukra kedvezőbb jogi környezet elérése érdekében tevékenységet fejtsenek ki; 

- a fizetésképtelenségi eljárás megindításának helye szerinti tagállamtól eltérő 

tagállamokban a jogos elvárások védelmének és a folyó jogügyletek biztonságának 

megvalósítása. 

A disszertáció az európai fizetésképtelenségi jog felvezetését tartalmazó I. Fejezetet 

követően az adós lehetőségeit vizsgálja a szabályozás keretein belül. Meghatározza az adós 

uniós és nemzeti fogalmát, foglalkozik a természetes személyek fizetésképtelenségével, a 

forum shopping jelenséggel, illetve a cégcsoportok fizetésképtelenségének problémájával. 

A III. fejezet a hitelező definiálását követően néhány speciális, alkalmazandó jogra 

vonatkozó szabállyal összefüggő fejtegetést tartalmaz, illetve a hitelező Rendeletben rögzített 

eljárási jogosultságát tárgyalja. 

A IV. fejezetben a felszámolót vizsgálom részletesen, különösen nagy hangsúlyt 

fektetve a felszámoló jogállásának jellemzésére, illetve az együttműködési és tájékoztatási 

kötelezettség kérdésére. 
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A disszertáció érdemi részét lezáró V. Fejezet a tagállami bíróságok szerepét elemzi az 

európai fizetésképtelenségi eljárásokban. A dolgozat két alapvető vizsgálati szempontra 

fókuszált, nevezetesen a tagállami bíróságok közötti együttműködési és tájékoztatási 

kötelezettségre, illetve a Rendeletben rögzített közrend fogalmának elemzésére. 

Kutatásom végén arra a következtetésre jutottam, hogy a Rendelet alapvetően elősegíti 

a preambulumban foglalt követelmények, nevezetesen a hatékonyság, a kiszámíthatóság és a 

jogbiztonság megvalósulását, illetve minimálisra csökkenti, de nem iktatja ki a forum 

shopping lehetőségét. A célkitűzések maradéktalan megvalósításához egységes európai 

fizetésképtelenségi szabályozás felállítása szükséges, mely a jelenlegi integrációs állapotok 

szerint nem érhető el, csak egy hosszabb jogközelítési munka végeredményeként valósítható 

meg. 

A magyar nemzeti fizetésképtelenségi jog vizsgálatát követően megállapítható, hogy a 

Cstv. meghatározott jogintézmények kapcsán precíz rendelkezéseket tartalmaz, melyek 

elősegítik a Rendelet alkalmazását Magyarország viszonylatában. Dolgozatom végén azonban 

néhány olyan tárgykört is nevesítettem, ahol további jogalkotás szükséges. 
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SUMMARY 
 

In order to improve and accelerate insolvency proceedings with cross-border implications, the 

Council adopted Regulation (EC) No 1346/2000 on insolvency proceedings, which lays down 

common rules on jurisdiction, recognition and applicable law in this field of insolvency. 

 By 2008, the Regulation is applied to over 90 types of national insolvency proceedings 

and over 90 types of persons, bodies in 26 Member States. 

 The rules of the Regulation were examined from the point of view of persons 

concerned by European insolvency proceedings. The aim of this research was to establish 

whether the following purposes could be achieved by common rules: 

- the proper functioning of the internal market by operating insolvency proceedings 

efficiently and effectively; 

- the coordination of the measures to be taken regarding an insolvent debtor’s assets; 

- avoiding incentives for the parties to transfer assets or judicial proceedings from one 

Member State to another, seeking to obtain a more favourable legal position (forum 

shopping); 

- protecting legitimate expectations and the certainty of transactions in Member States. 

Following Chapter I which contains an introduction of the European insolvency law, 

the thesis examines the options of the debtor within the legal framework. I defined the 

concept of the debtor both as European Union and national law concept and I dealt with the 

insolvency of natural persons, the phenomenon of forum shopping and problems relating to 

insolvency of groups of companies. 

After defining the concept of creditor Chapter III contains argumentations concerning 

some special rules relating to the applicable law and deals with the procedural rights of the 

debtor as provided for in the Regulation. 

In Chapter IV I analyse the liquidator in a detailed manner, putting special emphasize 

on the characterization of the legal status of the liquidator and on the question of the duty to 

cooperate and communicate information. 

Chapter V, which is the closure of the substantive part of the thesis, I analyse the role 

of national courts in European insolvency proceedings. The research focused on two basic 

aspects, namely on the duty to cooperate and communicate information among the national 

courts of the Member States and on the analysis of the concept of public order as defined in 

the Regulation.  
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In the end of the research I came to the conclusion that basically the Regulation 

facilitates the execution of the requirements laid down in the Preamble thereof, namely the 

realization of efficiency, predictability and legal certainty and decreases to a minimal level – 

but do not exclude – the possibility of forum shopping. In order to fully achieve the 

objectives, the adoption of universal European insolvency rules is needed, which cannot be 

achieved at the current integration level, but could be reached only as the result of a longer 

harmonisation of the national laws. 

Following the examination of the Hungarian insolvency law I draw the conclusion that 

the Hungarian law on bankruptcy contains precise provisions regarding some specific legal 

substitutions which facilitate the application of the Regulation in Hungary. However, at the 

end of my thesis I marked some areas where further law-making should be needed. 

 

 

 

 


