
PIL LER ZSU ZSA

Az ön kor mány za tok
mint a ha tá ro kon át nyú ló
fi ze tés kép te len sé gi
el já rá sok ala nyai

Nap ja ink ál ta lá nos gaz da sá gi vál sá ga kö -
ze pet te egy re je len tõ sebb sze rep hez jut nak
a fi ze tés kép te len sé gi el já rá sok, s mind na -
gyobb hang súly he lye zõ dik a ha tá ro kon át -
nyú ló gaz da sá gi össze fo nó dá sok ra. A nem -
zet ha tá ro kat át lé põ kap cso la tok ban egy gaz -
dál ko dó egy ség fi ze tés kép te len né vá lá sa kor
olyan prob lé mák is fel me rül nek, ame lyek
a zárt, egy jog ha tó ság alá tar to zó pi a co kon
nem. Ezt is fi gye lem be véve al kot ta meg az
Euró pai Unió az 1346/2000 EK Ren de le -
tet a fi ze tés kép te len sé gi el já rá sok ról, mely a
ha tá ro kon át nyú ló jog vi szo nyok ra vonat -
kozóan tar tal maz kö te le zõ en al kal ma zan dó
sza bá lyo kat. Mi u tán az ön kor mány za tok
a fel adat kö rü ket te kint ve, gaz da sá gi szem -
pont ból is a nem zet gaz da ság nagy sú lyú ré -
sze sei, illetve a mak ro gaz da ság meg ha tá ro zó 
té nye zõi, fel me rül a kér dés: Va jon mi lyen
sze re pet tölt het nek (vagy tölt het né nek) be a
ha tá ro kon át nyú ló fi ze tés kép te len sé gi el já -
rá sok ban, s ez mi lyen ha tást gya ko rol mû -
kö dé sük re?

A ha tá ro kon át nyú ló fi ze tés kép te len sé gi
el já rá sok ala nya i nak kö rét a fi ze tés kép te len -
sé gi szak ér tõ, a bí ró ság, az adós és a hi te le zõ
te szik ki.1 Míg ér te lem sze rû en a szak ér tõ és
a bí ró ság sze re pé ben az ön kor mány za tok
nem kép zel he tõk el, ad dig az utób bi két po -
zí ci ó ban való meg je le nés le he tõ sé ge min -
den kép pen meg fon to lás tár gyát ké pez he ti.

Az ön kor mány za tok be vé te le ik leg je len -
tõ sebb ré szét egy fe lõl a köz pon ti költ ség ve -
tés tõl ve szik át, más fe lõl he lyi adók cí mén

sze dik be, s ez utób bi so rán adó ha tó ság ként
lép nek fel. Míg a köz pon ti költ ség ve tés sel
szem ben a he lyi ön kor mány za tok több nyi -
re nem vál nak hi te le zõ vé, ad dig a he lyi adók 
be haj tá sa kap csán egy re több eset ben kell
ilyen mi nõ ség ben fel lép ni ük. Az adó zás
rend jé rõl szóló 2003. évi XCII. tör vény elõ -
írá sai sze rint az adó ha tó ság (s ide ér ten dõ az
ön kor mány za ti adó ha tó ság is) – rend kí vül
szûk ki vé tel lel – a sze mé lyek adó ját nem
enged heti el és nem mér sé kel he ti. Eb bõl kö -
vet ke zõ en az ilyen jog cí men fenn ál ló kö ve -
te lé sük vo nat ko zá sá ban az ön kor mány za -
tok a kö te le zett ellen fo lyó fi ze tés kép te len -
sé gi el já rás ba hi te le zõ ként je lent kez nek be.
Ez azon ban nem csak az or szág ha tá ron be -
lüli, ha nem az azo kon túli el já rá sok ra is vo -
nat koz hat.

Az 1346/2000 EK Ren de let (a to váb bi ak -
ban: Ren de let) alap ján az adós fõ érdekeltsé -
geinek köz pont ja (Cent re of main in ter ests,
COMI) sze rint in dul meg az egye tem le ges
ha tá lyú fõ el já rás. Meg dönt he tõ vé le lem szól
amel lett, hogy a COMI vol ta kép pen az adós 
szék he lye. A Ren de let pre am bu lu má nak
(13) be kez dé se sze rint a COMI „az a hely,
ahol az adós ér de kelt sé ge i nek ke ze lé sét rend sze -
re sen vég zi, és ez har ma dik sze mé lyek ré szé rõl
meg ál la pít ha tó”, ezért bí ró ság meg ál la pít hat -
ja, hogy az adós CO MI-ja nem a nyil ván tar -
tás ba be jegy zett szék hely sze rin ti tag ál lam -
ban, ha nem egy má sik ban van. A tag ál la -
mok sa ját jól fel fo gott ér dek e az, hogy
ja vuk ra dõl jön meg az em lí tett vé le lem.2

A fõ el já rás az uni ver za li tás elve men tén
az adós tel jes va gyo ná ra ki ter jed, s a jog ha tá -
sok te kin te té ben annak a tag ál lam nak a jo -
gát kell al kal maz ni, ahol az el já rást meg in dí -
tot ták.3 A fõ el já rás ban részt vevõ fi ze tés kép -
te len sé gi szak ér tõ nek joga van te hát ah hoz,
hogy az adós más tag ál lam ban ta lál ha tó va -

1 NAGY Ad ri enn: Az euró pai fi ze tés kép te len sé gi el já rás az
ala nyok né zõ pont já ból, PhD-ér te ke zés, Mis kolc, Deák
Fe renc Ál lam- és Jog tu do má nyi Dok to ri Is ko la, 2010.

2 Az Euró pai Unió nem ze ti bí ró sá ga i nak gya kor la ta alap -
ján a CO MI-vé le lem meg dön té sé hez kel lõ ala pot ad
annak bi zo nyí tá sa, hogy az adós ve ze té se na pon ta hol
tör té nik; me lyik az a hely, amellyel az adós rend sze re sen
szo ros kap cso lat ban van, illetve ahol a pénz ügye it szer ve -
zik és ahol szer zõ dé se ket ké szí tet ték, tár gyal ták.

3 CSÕ KE And rea: A ha tá ro kon át nyú ló fi ze tés kép te len sé gi el -
já rá sok né hány prob lé má ja, Gaz da ság és Jog, 2003/11.,
18–22. p.
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gyon tár gya it el moz dít has sa, illetve ér té ke -
sít hes se a sa ját el já rá sá ra irány adó jog sze -
rint. A Ma gyar or szá gon in du ló leg több fi -
zetésképtelenségi el já rás (csõd el já rás vagy
fel szá mo lá si el já rás) fõ el já rás ként in dul, s
nin cse nek ha tá ro kat át lé põ vo nat ko zá sa ik,
hi szen a ha zai ön kor mány zat ha zai fel szá -
mo ló val és ha zai adós sal ke rül kap cso lat ba.

A Ren de let Pre am bu lu ma sze rint „az ér -
de kek sok fé le sé gé nek vé del me ér de ké ben e ren -
de let le he tõ vé te szi a fõ el já rás sal pár hu za mos
má sod la gos el já rá sok meg in dí tá sát”. A Pre -
am bu lum (19) sza ka sza fo gal maz za meg azt,
hogy a te rü le ti el já rás meg in dí tá sa a he lyi ér -
de kek vé del me mel lett gaz da sá gi megfon -
tolásokat is szem elõtt tart. Elõ áll hat nak
ugyan is olyan ese tek, „mi kor az adós va gyo -
na túl össze tett ah hoz, hogy egy egy ség ként
lehes sen ke zel ni”. A jog al ko tó a fõ el já rás do -
mi nan ci á ja mel lett, a tel je sen egye tem le ges
fõ el já rás kor lát ja ként te rü le ti el já rá sok meg -
al ko tá sát lát ta in do kolt nak. A te rü le ti el já -
rás csu pán az érin tett tag ál lam te rü le tén ta -
lál ha tó va gyon tár gyak ra kor lá to zó dik, s az
érin tett te rü let jogi ren del ke zé sei alap ján fo -
lyik.4 A te rü le ti el já rás ott in dít ha tó, ahol
az adós te lep hellyel ren del ke zik. A 3. cikk
h) pont ja alap ján „te lep hely bár mely olyan
mû kö dé si hely, ahol az adós nem át me ne ti gaz -
da sá gi te vé keny sé get vé gez em ber i erõ for rá sok -
kal és esz kö zök kel”. 

Az ilyen jel le gû fo ga lom meg ha tá ro zás sze -
rint a te rü le ti el já rás meg in dí tá sá hoz nem
szük sé ges az, hogy a ne ve zett te lep hely ön -
ma ga va la mi fé le jogi egy ség be, il le tõ leg kü -
lön gaz da sá gi for má ba szer ve zõd jön. A Ren -
de let sza bá lyai alap ján – a te lep hely fo gal má -
ból kö vet ke zõ en – elõ áll hat azon ban olyan
eset, ami kor a CO MI-ra vo nat ko zó vé le lem
meg dön té se miatt nem a be jegy zett szék -
hely tag ál la má ban in dul a fõ el já rás, ugyan -
ak kor a szék hely nem fe le l meg a te lep hely
fel té te le i nek. Eb bõl kö vet ke zõ en vol ta kép -
pen pont az adós cég be jegy zett szék he lyén

nem in dul meg sem mi lyen fi ze tés kép te len -
sé gi el já rás.

Amennyi ben egy kö te le zet tel szem ben
nem csak fõ el já rás, ha nem más tag ál lam ban
te rü le ti el já rás is in dul, úgy a 32. cikk (2) be -
kez dé sé re hi vat ko zás sal5 a kö ve te lés bár mely
el já rás ban ér vé nye sít he tõ. Eb bõl kö vet ke -
zõ en a hi te le zõi mi nõ ség ben lévõ ön kor -
mány zat nak a kül föl di fel szá mo ló val is
érint kez nie kell, le gyen az akár a fõ el já rás,
akár a te rü le ti el já rás fi ze tés kép te len sé gi
szak ér tõ je. A kö ve te lés mind na gyobb fo kú
be haj tá sá nak jog sza bá lyi kö te le zett sé ge is arra
kész te ti az ön kor mány za to kat, hogy igé nyü -
ket az összes meg in dult el já rás ba be je lent sék,
hi szen ak kor – ugyan a 20. cikk (2) be kez dé se
sze rin ti kor lá to zá sok kal6, de – bár me lyik fel -
szá mo lá si va gyon ból le he tõ sé gük lesz ki -
egyen lí tést kap ni.

Mi u tán a COMI nem fel tét le nül esik egy -
be a szék hellyel, könnyen elõ áll hat egy
olyan eset, hogy a ma gyar szék he lyû adós sal 
szem ben pél dá ul Szlo vá ki á ban in dít ják meg
a fõ el já rást. (A COMI meg ha tá ro zá sá nak
leg jel lem zõbb ese tei közé tar to zik az adós
kü lön fé le ke res ke del mi ér de ké nek kon cent -
rá ló dá si he lye, az adós va gyon tö me gé nek
na gyobb rész e sze rin ti te rü let, az adós ve ze -
té sé nek he lye. Az adós sal kap cso la tos épü le -
tek hi á nyá ban a COMI he lye ként a ve ze -
tõ lak he lyét kell meg ha tá roz ni.) Ha ek kor
(a más tag ál la mi fõ el já rás mel lett) Ma gyar or -
szá gon in dul te rü le ti el já rás, az vi szony lag
egy sze rûbb hely ze tet je len t, hi szen az itt el -
he lyez ke dõ va gyon a ma gyar te rü le ti el já rás
va gyo nát ké pe zi.

Amennyi ben azon ban a ha zai szék he lyû
vál lal ko zás te kin te té ben meg dõl a COMI-
 vélelem, s or szá gunk te rü le tén pe dig a te lep -
hely fel té te lei nem áll nak fenn (azaz nem in -
dít ha tó te rü le ti el já rás), a hely zet bo nyo lul -
tab bá vá lik. Kü lö nö sen ak kor, ha pél dá ul az

4 SÍPOS NÉ He ré di Eri ka: A ha tá ro kon át lé põ fi ze tés kép te len -
sé gi el já rás meg in dí tá sa az Euró pai Uni ó ban = Opus Ma -
gist ra le 2007, Gyõr, Szé che nyi Ist ván Egye tem, Uni ver si -
tas- Gyõr Non pro fit Kft., 2008, 3–69. p.

5 „Bár mely hi te le zõ be je lent he ti kö ve te lé sét a fõ el já rás ban
és bár mely má sod la gos el já rás ban.”

6 „A hi te le zõk egyen lõ el bí rá lá sá nak biz to sí tá sa ér de ké ben 
az a hi te le zõ, aki a fi ze tés kép te len sé gi el já rás so rán meg -
kap ta kö ve te lé se ará nyos ki elé gí té sét, csak ak kor ré sze se -
dik a más el já rá sok ban ke let ke zett fel osz tás ból, ha azo -
nos be so ro lá sú vagy ka te gó ri á jú hi te le zõk ezek ben az
egyéb el já rá sok ban egyen ér té kû va gyon részt kap tak.”



adós va gyo nát ké pe zõ ma gyar rend szá mú
gép jár mû a fi ze tés kép te len sé gi el já rás kez dõ
idõ pont já ban Szlo vá ki á ban ta lál ha tó. Azért
szük sé ges ép pen a gép jár mû, s ezen ke resz -
tül a gép jár mû adó ese tét fel em lí te ni, hi szen
az ön kor mány za tok leg jel lem zõbb kö ve te -
lé sei (vagyis a he lyi adók) kö zül ezen adó -
nem alap ját ké pe zõ va gyon tárgy ké pes fel -
lel he tõ sé gi he lyé nek meg vál toz ta tá sá ra. (Az
épít mény adó alap ját ké pe zõ in gat lan el he -
lyez ke dé sé nek kér dé se tel je sen egy ér tel mû,
így a tu laj don ló adós fel szá mo lá sa ese tén
könnye dén meg ha tá roz ha tó, hogy mely tag -
állam ban fo lyó fi ze tés kép te len sé gi el já rás
va gyo ná ba tar to zik.) 

A Ren de let 2. cik ké nek g) pont ja alap ján:
„a tag ál lam, amely nek te rü le tén a va gyon -
tárgy ta lál ha tó,  a kö vet ke zõ ket je len ti:

– in gó ság ese té ben: az a tag ál lam, mely nek
te rü le tén az in gó ság fek szik, 

– azon va gyon tár gyak és jo gok ese té ben,
ame lye ken a tu laj don jog vagy jo go sult ság fenn -
áll ta a köz hi te lû nyil ván tar tás ba való be jegy -
zés hez kö tött: az a tag ál lam, amely nek fel ügye -
le te alatt a nyil ván tar tást ve ze tik.”

A gép jár mû tu laj don jo gá nak ke let ke zé se
a ma gyar jog sza bá lyok sze rint nem a nyil -
ván tar tás ba való be jegy zés sel jön lét re, ha -
nem az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé vel és 
a bir tok ba a dás sal; azaz a be jegy zés dekla -
ratív ha tá lyú. Kö vet ke zés kép pen a jár mû
a Ren de let sza bá lyai alap ján in gó ság nak te -
kin ten dõ, mely abba a va gyon ba tar to zik,
amely tag ál lam ban az el já rás kez dõ idõ pont -
já ban fi zi ka i lag el he lyez ke dik. A pél dá nál
ma rad va, a ma gyar rend szá mú gép jár mû
a szlo vák fi ze tés kép te len sé gi el já rás va gyo -
ná ba tar to zik, mi köz ben a ma gyar ön kor -
mány za tok ve tik ki rá a gép jár mû adót.
Ezzel ana lóg mó don ha zánk ban is in dul hat
úgy fõ el já rás, hogy az adós cég szék he lye
kül föl dön van, amely cég kül föl di rend -
szám mal ren del ke zik, s en nél fog va nem is
ke rült a ma gyar ha tó sá gok lá tó kö ré be. 

A gép jár mû adó ki ve té se or szá gunk ban a
be jegyzett szék hely alap ján tör té nik ugyan,
el kép zel he tõ azon ban egy fe lõl, hogy a gép -
jár mû adó ról szóló 1991. évi LXXXII. tör vény 
egy sze rû en el mu lasz tot ta át ven ni a hatá lya

alá tar to zó jár mû vek meg ha tá ro zá sa so rán
a „CO MI-kon cep ci ót”, más fe lõl, hogy a
más tag ál la mi ön kor mány za tok vi szont már 
meg tet ték. Mind ez pe dig a fi ze tés kép te len -
sé gi el já rás alatt jog ha tó sá gi össze üt kö zést
ered mé nyez het. Konk rét gya kor lat hi á nyá -
ban azon ban egye lõ re nyi tott kér dés ma rad
az ilyen hely zet ben kö ve ten dõ el já rás.

A gya kor la ti a sabb jel le gû hi te le zõi sze rep -
kör tár gya lá sa mel lett ér de kes kér dést je len t az
is, hogy az ön kor mány za tok adós ként – el mé -
le ti leg – a Ren de let ala nya i vá vál hat ná nak-e.
A kö zös sé gi jog sza bály „A” mel lék le te ha tá -
roz za meg a ha tá lya alá tar to zó fi ze tés kép te -
len sé gi el já rá sok tí pu sát, me lyek kö zött csu -
pán a csõd tör vény sza bá lyoz ta csõd el já rás és 
fel szá mo lá si el já rás kap he lyet, meg je löl ve
ezzel az adó sok pon tos kö rét7. Az ön kor -
mány za tok el le ni fi ze tés kép te len sé gi el já rás, 
azaz az adós ság ren de zé si el já rás (me lyet a
he lyi ön kor mány za tok adós ság ren de zé si el -
já rá sá ról szóló 1996. évi XXV. tör vény sza -
bá lyoz, to váb bi ak ban: Hartv.) nem sze re pel 
a mel lék let ben. Az ott fel tün te tett el já rá sok
meg ne ve zé se a tag ál la mok szu ve rén joga, s
azo kat az összes töb bi tag ál lam ban au to ma -
ti ku san el kell is mer ni.8 En nél fog va a Ren -
de let alap ján ki zárt annak vizs gá la ta, hogy
va jon az adott tag ál lam a meg fe le lõ el já rá so -
kat sze re pel te ti-e. Nem a kö zös sé gi jog al ko -
tók, ha nem Ma gyar or szág volt te hát az, aki
az adós ság ren de zé si el já rás Ren de let bõl tör-
ténõ mel lõ zé se mel lett dön tött. Ezen dön tés 
azon ban egyes pon to kon meg kér dõ je lez he -
tõ, fel ve tõd het nek ugyan ak kor olyan té nye -
zõk, ame lyek az el ha gyást in do kol ják.

A Pre am bu lum (9) be kez dé se sze rint a
„ren de le tet az összes fi ze tés kép te len sé gi el já rás -
ra al kal maz ni kell, füg get le nül at tól, hogy az
adós ter mé sze tes vagy jogi sze mély, ke res ke dõ
vagy ma gán sze mély”. A ma gyar or szá gi ön -
kor mány za ti adós ság ren de zés vi tat ha tat la -
nul fi ze tés kép te len sé gi el já rás nak te kint he -
tõ, így ezen meg fo gal ma zás alap ján el vi ek -

Pil ler Zsu zsa: Az önkormányzatok mint a határokon átnyúló… 59

7 A Cstv. 2. § (1) be kez dé se sze rint a „ha tá lya a gaz dál ko dó
szer ve ze tek re és ezek hi te le zõ i re ter jed ki”. A 3. § (1) be -
kez dé se té te le sen fel so rol ja a gaz dál ko dó szer ve ze te ket.

8 CSÕKE And rea: A ha tá ro kon át nyú ló fi ze tés kép te len sé gi el -
já rá sok, Bu da pest, HVG ORAC, 2008.



ben a mel lék let ré szét ké pez het né. A Hartv.
pre am bu lu ma az adós ság ren de zés cél ja ként
ál la pít ja meg a he lyi ön kor mány za tok fi ze -
tõ ké pes sé gé nek hely re ál lí tá sát.

A Ren de let az adó sok te kin te té ben ál ta lá -
no san fo gal maz, s csak egy eset ben (mely re
mind a Pre am bu lum (9) be kez dé se, mind pe -
dig az 1. cikk (2) be kez dé se utal) em lít konk -
rét ki vé telt: „a biz to sí tók ra, hi tel in té ze tek -
re, har ma dik sze mély szá má ra pénz esz kö zö ket 
és ér ték pa pí ro kat ke ze lõ be fek te té si vál lal ko zá -
sok ra, va la mint kol lek tív be fek te té si for má -
ra vo nat ko zó fi ze tés kép te len sé gi el já rá sok nem 
tar toz nak e ren de let ha tá lya alá”. A konk rét
ki vé tel sem vo nat ko zik te hát az ön kor -
mány za tok ra.

Az 1. cikk (1) be kez dé se to vább pon to sít -
ja az el já rá sok kö rét, ami kor rög zí ti, hogy
„ezt a ren de le tet a va la mennyi hi te le zõ re ki ter -
je dõ (kol lek tív) fi ze tés kép te len sé gi el já rá sok ra
kell al kal maz ni, ame lyek az adós va gyon fe let -
ti ren del ke zé si jo gá nak rész le ges vagy tel jes el -
vo ná sát és fel szá mo ló ki je lö lé sét fog lal ják ma -
gunk ban”. A Ren de let ezen sza bá lya te hát
há rom kon junk tív fel té telt fo gal maz meg a
ha tá lya alá tar to zó el já rá sok ra vo nat ko zó an.

Az adós ság ren de zé si el já rás ba az összes
hi te le zõ be je lent he ti kö ve te lé sét, ha akar ja,
így a kol lek ti vi tás ki té te lé nek az ön kor -
mány za tok el le ni fi ze tés kép te len sé gi el já -
rás ele get tesz. A Hartv. 9. § (2) be kez dé sé -
nek meg fe le lõ en az il le té kes me gyei bí ró ság
az adós ság ren de zést el ren de lõ vég zé sé ben
pénz ügyi gond no kot je löl ki, ami je len kon -
tex tus ban egy ér tel mû en „fel szá mo ló nak”
te kint he tõ, hi szen a Ren de let ma gyar szö ve -
gezése szi no ni ma ként hasz nál ja a felszá moló
és a fi ze tés kép te len sé gi szak ér tõ el ne ve zé se -
ket9. Ezt tá maszt ja alá az is, hogy a pénz ügyi
gond no kok nak az egyéb fi ze tés kép te len sé gi
szak ér tõi név jegy zék tõl el kü lö nült név so ra
van, ugyan ak kor ki zá ró lag fel szá mo ló szer -
ve zet jo go sult a pénz ügyi gond no kok név -
jegy zé ké be be ke rül ni.

A Hartv. 14. § (1) be kez dé se rög zí ti a fi ze -
tés kép te len sé gi szak ér tõ ál ta lá nos jog kö rét.
E sze rint „a pénz ügyi gond nok az adós ság ren -
de zés meg in dí tá sá nak idõ pont já tól kez dõ dõ en
fi gye lem mel kí sé ri a he lyi ön kor mány zat gaz -
dál ko dá sát, a jog sza bá lyok ban kö te le zõ en elõ -
írt fel ada ta i nak és ha tás kö ré nek el lá tá sát.
A kép vi se lõ-tes tü le ti ülés re ké szült költ ség ve -
tést érin tõ elõ ter jesz té sek hez a pénz ügyi gond -
nok vé le mé nyét csa tol ni kell. Kö te le zett ség vál -
la lá sok és ki fi ze té sek csak az õ el len jegy zé sé vel
tel je sít he tõk.”

Az adós ság ren de zé si el já rás alap ve tõ en
két rész bõl áll, s az el já rás ré szek cél já hoz
ido mul nak a pénz ügyi gond nok jo go sít vá -
nyai. Az adós ság ren de zés elsõ sza ka sza a hi -
te le zõk kel való egyez ség meg kö té sé re irá -
nyul, s csak ab ban az eset ben ha tá roz a bí ró -
ság a má so dik, va gyon fel osz tás ra irá nyuló
sza kasz meg in dí tá sá ról, ha a kép vi se lõ-tes tü -
let meg ha tá ro zott idõ ben nem dönt a vál ság -
költ ség ve tés el fo ga dá sá ról, illetve amennyi -
ben a hi te le zõk kel az egyez sé get (szin tén
meg ha tá ro zott idõn be lül) nem si ke rül lét -
rehozni. A pénz ügyi gond nok jog kö re az
egyez sé gi sza kasz ban a csõd el já rás va gyon -
fel ügye lõ jé nek, a va gyon fel osz tá si sza kasz -
ban a fel szá mo ló nak a jo go sít vá nya i val
csak nem azo nos. Míg az egyez sé gi rész ben
a pénz ügyi gond nok in kább fel ügye lõ,
ellen õr zõ sze re pet tölt be, ad dig a va gyon fel -
osz tás so rán bi zo nyos rész ben át ve szi a ren -
del ke zé si jo got az zal, hogy ér té ke sí ti az ön -
kor mány zat va gyon ele me it. Noha az ön -
kor mány zat ese té ben el kép zel he tet len a
ren del ke zé si jog tel jes át vé te le (mi vel a kép -
vi se lõ-tes tü let és a pol gár mes ter po zí ci ó ja is
meg ma rad), a rész le ges ren del ke zés el vo nás
azon ban vi tat ha tat la nul meg tör té nik, csu -
pán a mér té ke vál to zik a sza ka szok nak meg -
fe le lõ en.

Mind ezek bõl kö vet ke zõ en meg ál la pít ha tó,
hogy az ön kor mány za ti adós ság ren de zé si el já -
rás ma ra dék ta la nul ele get tesz a Ren de let ha tá -
lya alá tar to zó el já rá sok te kin te té ben sza bott
fel té tel rend szer nek.

Kér dés ként me rül fel, hogy mi lyen szem -
pont ból vol na annak je len tõ sé ge, illetve ha tá -
sa, ha az adós ság ren de zé si el já rás be ke rül ne az
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9 A kü lön bö zõ el ne ve zé sek azo nos je len tés tar ta lom mal
való hasz ná la ta leg in kább a „C” mel lék let nél ér he tõ tet -
ten, mi kor Ma gyar or szág ese té ben a csõd el já rás ban ki je -
lölt va gyon fel ügye lõt is a 2. cikk b) pont já ban em lí tett
fel szá mo ló nak te kin ti.



1346/2000 EK Ren de let ha tá lya alá. Mi u tán
az ön kor mány za tok ra vo nat ko zó fi ze tés -
kép te len sé gi el já rás vol ta kép pen egy „hun -
ga ri kum”10, más tag ál la mok ezi rá nyú gya -
kor la tá ból nem von ha tók le következte -
tések.11 

Ezen kér dés meg vá la szo lá sá hoz Csõ ke
And rea ál tal meg fo gal ma zott „nem zet kö zi e -
se dé si”12 szin te ket cél sze rû fi gye lem be ven -
ni. Meg lá tá sa sze rint az adós több mó don
ké pes át lép ni a ha tá ro kat, s bár me lyik „át lé -
pé si for ma” ese tén ha tá ro kon át nyú ló fi ze -
tés kép te len sé gi el já rás ról le het szó, kö vet ke -
zés kép pen ezen ese tek ben a Ren de let sza bá -
lya it kell al kal maz ni.

Nem zet kö zi fi ze tés kép te len sé gi el já rás -
nak te kint he tõ egy el já rás ab ban az eset ben,
ha az „adós lép te át a ha tá ro kat”, vagyis egy fe -
lõl, ha más or szág ban van az adós CO MI-ja,
mint a szék he lye, illetve más fe lõl, ha más
tag ál lam ban te lep hellyel ren del ke zik. Meg -
lá tá som sze rint az ön kor mány za tok az Ön -
kor mány za ti tör vény és egyéb jog sza bá lyok 
ál tal rá juk de le gált, kö te le zõ en el vég zen dõ
fel adat kö re ik nek ter mé szet sze rû en ki zá ró -
lag az il le té kes sé gi te rü le tü kön ké pe sek csak
ele get ten ni, így eb ben a hely zet ben nem ér -
tel mez he tõ a COMI szék hely tõl való tér be li 
el kü lö nü lé se. (A CO MI-vé le lem megdön -
tésére irá nyuló ér vek men tén ha lad va el kép -
zel he tet len pél dá ul, hogy a kép vi se lõ-tes tü -
let kül föl dön ülé sez zen, a pol gár mes ter a
min den na pi kö te le zett sé ge i nek kül föld rõl
te gyen ele get, vagy a költ ség ve té si pénz -
ügye ket kül föl dön in téz zék.)

Az ön kor mány za tok ön ként vál la lat fel -
ada taik kö ré ben ha tá ron túli tevékeny sé -
geket is el vé gez het nek13. Szo ká sos for má ja
en nek (kü lö nö sen a ha tár men ti ön kor mány -
zatok ese té ben) a kül föl di ön kor mány za -
tok kal való gaz da sá gi együttmû ködés,
mely a fel té te lek tõl füg gõ en már ered mé -
nyez he ti a te lep hely ren de let be li jel lem -
zõ i nek fenn ál lá sát (nem át me ne ti gaz da sá gi
te vé keny ség, em ber i erõ for rá sok kal és ter -
mé kek kel) a ha tá ron túl. Ez azt je len ti te hát, 
hogy a Ren de let ala nyi ha tá lyá nak  hazai ön -
kor mány za tok ra való ki ter jesz té se ese tén a
kül föl di együtt mû kö dés he lyén, a ha zai ön -
kor mány zat ellen te rü le ti fizetésképtelen -
ségi el já rás len ne in dít ha tó, ha ott lé tez ne
olyan fi ze tés kép te len sé gi el já rás, mely nek
ala nya le het egy ön kor mány zat, ami az elõ -
zõek ben ki fej tet tek sze rint va ló szí nû leg ki -
zárt.

A kül föl dön tör té nõ te vé keny ség vég zé sé -
hez kap cso ló dik a fen tebb em lí tett „nem zet -
kö zi e se dés” má sik szint je, mi kor az (adós
sze re pé ben álló) ön kor mány zat mint „tu laj -
do nos lép te át a ha tá ro kat”, te hát kül föl dön
el he lyez ke dõ va gyon tárggyal ren del ke zik.
A ko ráb ban már ki fej tet tek alap ján ez tör -
tén het úgy, hogy az ön kor mány zat in gat la -
na,14 in gó sá ga fi zi kai ér te lem ben vagy a kö -
ve te lé sé nek kö te le zett je (illetve a kö te le zett
CO MI-ja) más tag ál lam ban van. Ezen ese -
tek ben, ha nem is in dul na az ön kor mány zat
el le ni te rü le ti fi ze tés kép te len sé gi el já rás, az
adós ság ren de zés(i) (fõ el já rás) ese tén is al kal -
maz ni kel le ne a Ren de let egyes sza bá lya it.
Kü lö nös je len tõ sé ge le het e kör ben az
5. cikk nek, mely sze rint „a fi ze tés kép te len sé gi 
el já rás meg in dí tá sa nincs ha tás sal a hi te le zõk
vagy har ma dik sze mé lyek do lo gi jo ga i ra az
adós hoz tar to zó olyan ma te ri á lis és immate -
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10 Jó kay Ká roly–Ve res-Bocs kay Ka ta lin a kö vet ke zõ ket
fej ti ki az adós ság ren de zé si el já rás ról: „Ma gyar or szág az
egyet len euró pai ál lam, eset leg az egye di sváj ci kan to ná -
lis sza bá lyo zás ki vé te lé vel, ahol egy bí ró ság ál tal fel -
ügyelt, füg get len csõd biz tos ve zet te adós ság ren de zé si
(nem csõd) tör vény van ha tály ban. Szlo vá ki á ban, Lett -
or szág ban, Ro má ni á ban, az Orosz Fö de rá ci ó ban vagy
akár Észt or szág ban az ot ta ni kincs tár, pénz ügy mi nisz -
té rium vagy egyéb ál lam i ha tó ság avat ko zik be köz vet le -
nül egy fi ze tés kép te len ön kor mány zat ügye i be.”

11 JÓKAY Ká roly–VERES-BOCS KAY Ka ta lin: Egy iga zi hun -
ga ri kum. Az ön kor mány za ti adós ság ren de zé si el já rás. 
http://www.on kor many za ti csod.hu/data/fajl/
up lo ad/111-125.pdf le töl tés ide je 2012. már ci us 2.

12 CSÕKE: A ha tá ro kon át nyú ló fi ze tés kép te len sé gi el já rá sok,
i. m.

13 Ötv. 1. § (6) be kez dé sé nek c) pont ja sze rint a he lyi ön -
kor mány zat „sza ba don tár sul hat más he lyi ön kor mány -
zat tal, ér de ke i nek kép vi se le te és vé del me cél já ból terü -
leti, va la mint or szá gos ér dek-kép vi se le ti szer ve zet be
tömö rülhet, fel adat- és ha tás kö ré ben együtt mû köd het
kül föl di he lyi ön kor mány zat tal, be lép het nem zet kö zi
ön kor mány za ti szer ve ze tek be”.

14 Az abszt rak ció ked vé ért a kons ti tu tív ha tá lyú tu laj don -
szer zé sek kö zül csak az in gat la nok ese tét eme li ki az
írás.
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riális, ingó és in gat lan va gyon tár gyak te kin te -
té ben, ame lyek az el já rás meg in dí tá sá nak idõ -
pont já ban egy má sik tag ál lam te rü le tén ta lál -
ha tók”. Mind ez azt je len ti te hát, hogy a
kül föl dön lévõ, va la mi lyen mó don15 biz to -
sí tott va gyon tárgy ese té ben – amennyi ben
azt az el he lyez ke dés sze rin ti tag ál lam joga
meg en ge di – a biz to sí ték kal ren del ke zõ hi te -
le zõ a va gyon ból köz vet le nül ki elé gít he ti
ma gát. Ha az adós ság ren de zé si el já rás a Ren -
de let ha tá lya alá ke rül ne, ak kor ab ban az
eset ben, ha egy ma gyar bank az ön kor mány -
zat oszt rák in gat la ná ra zá log jo got je gyez tet -
ne be, a ma gyar or szá gi adósságren dezési el já -
rás meg in du lá sa ese tén (Csõ ke And rea meg lá -
tá sa sze rint),16 ha hi te le zõ ként be je lent ke zik
a ma gyar el já rás ba, az in gat lant a fi ze tés kép -
te len sé gi el já rá son kí vül el ad hat ná.

A va gyon tár gyak kül föl di el he lyez ke dé sé -
nek (te hát a „tu laj do no si ha tár át lé pés nek”)
té má já ban ki eme len dõ még a 6. cikk, vagyis
a be szá mí tás kér dé se. A cikk ren del ke zé sei
alap ján, ha a ma gyar ön kor mány zat nak és a
más tag ál la mi hi te le zõ nek egy más sal szem -

ben köl csön ös kö ve te lé sei len né nek, ak kor
a be szá mí tá si le he tõ sé gek re nem len ne sza -
bad a Hartv. 11. § (3) be kez dé se17 sze rin ti
meg kö té se ket al kal maz ni, ha nem a két érin -
tett tag ál lam erre vo nat ko zó sza bályaiból ki
kel le ne vá lasz ta ni a ked ve zõb bet. 

A fi ze tés kép te len sé gi el já rá sok to váb bi
nem zet kö zi kap cso ló dá si le he tõ sé ge, ha az
adós nak tar to zó har ma dik fél CO MI-ja ta lál -
ha tó más tag ál lam ban. Ha az ön kor mány za ti
adós ság ren de zé si el já rás a Ren de let „A” mel -
lék le té ben sze re pel ne, ak kor a pénz ügyi
gond nok nak az el já rás meg in du lá sát kö ve tõ -
en meg kel le ne vizs gál nia, hogy az adós ren -
del ke zik-e is mert kül föl di hi te le zõ vel, eset -
leg el kép zel he tõ-e, hogy a köny vek ben
ugyan nem sze re pel, de tény le ge sen még is
van. A 40. cikk a fi ze tés kép te len sé gi szak -
értõ tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gét írja elõ
az  ismert, más tag ál la mi hi te le zõk felé.
A 21. cikk alap ján a szak ér tõ más tag ál lam -
ban kér he ti az el já rás meg in du lá sá ról szóló
ha tá ro zat köz zé té te lét, amely a még nem is -
mert hi te le zõk fel hí vá sá ra  szolgál.

15 Kü lö nö sen a zá log jog, biz to sí té ki célú en ged mé nye zé si
jog jo go sult jai van nak ilyen pri vi le gi zált hely zet ben.

16 CSÕ KE: A ha tá ro kon át nyú ló fi ze tés kép te len sé gi el já rá sok,
i. m.

17 Be szá mí tás nak az adós ság ren de zés meg in dí tá sa elõtt ke -
let ke zett kö ve te lé sek te kin te té ben van he lye. A he lyi
ön kor mány zat tal szem ben csak olyan kö ve te lést le het
be szá mí ta ni, ame lyet a hi te le zõ a köz zé té tel tõl szá mí -
tott 60 na pon be lül a pénz ügyi gond nok nak be je len tett.

Az ön kor mány za tok mint a ha tá ro kon át nyú ló
fi ze tés kép te len sé gi el já rá sok ala nyai

Az 1346/2000 EK Ren de let ala nyi ha tá lya hi te le zõi mi nõ sé gé ben je len leg is ki ter jed a ma gyar ön -
kor mány za tok ra. Kö ve te lé sük ha tá ro kon át nyú ló fi ze tés kép te len sé gi el já rá sok ban való ér vé nye sí té -
se köz ben eset le ge sen olyan prob lé mák kal is szem be kell néz ni ük, ame lyek egye lõ re ta lán csak el mé -
let ben me rül nek fel. Amennyi ben azon ban to vább foly ta tó dik egy fe lõl a gaz dál ko dó szer ve tek
transz na ci o ná lis te vé keny sé ge, más fe lõl ezzel össz hang ban az Euró pai Unió ke re te in be lül az egyes
tag ál la mok jog sza bá lya i nak kö ze lí té se, az ön kor mány za tok a gya kor lat ban is egy re több eset tel ta lál -
koz nak majd. Is me re te ik ilyen jel le gû ki bõ ví té se azért is aján la tos, mert a leg több ön kor mány zat bel -
sõ szer ve ze té ben sem kö ve te lés ke ze lõ szak em ber rel, sem ap pa rá tus sal nem ren del ke zik.

Ab ban az eset ben, ha a jog al ko tók be lát nák, hogy az ön kor mány za ti adós ság ren de zé si el já rás
min den jel lem zõ jé ben meg fe lel a Ren de let ál tal az oda be ke rü lõ fi ze tés kép te len sé gi el já rá sok ra
meg sza bott fel té te lek nek, és kez de mé nyez nék a Ren de let mel lék le té nek ki egé szí té sét, szá mos jog -
al kal ma zá si kér dés me rül ne fel, ame lyek rész le te sebb tár gya lá sa szét fe szí ti a fo lyó irat cikk tar tal mi
ke re te it. Ugyan ak kor je len írás alap ján is egy ér tel mû en be lát ha tó, az ön kor mány zat nem búj hat el
a nem ze ti ha tá rok vé del me mögé, az zal, hogy – bár kor lá to zot tan, de – ki lé pett a gaz da sá gi élet be,
annak kö vet kez mé nye it is vi sel nie kell.




