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Gazdasági válság esetén mindig előtérbe kerül a 
csődjog.' Ez első ránézésre is logikus, hiszen a 
fizetési nehézségek ilyen időszakokban hatvá

nyozottan jelentkeznek. A korszerű csödjogi rendszerek 
a nehéz gazdasági helyzetek legális kezelésének számos 
változatát alakították ki az utóbbi évszázadokban. Az 
eredetileg a kereskedők2 számára kialakított eljárások a 
19. századtól a nem kereskedő magánszemélyek számá
ra is elérhetővé váltak,5 a század második felétől pedig 
megjelentek a jogi személyek gazdasági újjászervezését 
(reorganizációját)4 célul kitűző eljárások. Egy évszá
zaddal később, a 20. század második felében világszer
te hatalmas megélénkülés volt tapasztalható a csödjogi 
szabályozás területén. Amerikais (és részben francia)6 
mintára új típusú reorganizációs eljárások születtek, az 
angolszász országokban kifejlesztett adós- és fogyasz
tóvédő mentesítés (discharge) pedig olyan tradicioná
lis jogrendszereket is követésre indított, mint a német.7 
Ezek a jogi eszközök gazdasági szempontból alkalma
sak arra, hogy a válság terheit egyenlőbben osszák el a 
gazdasági szereplők között, 
segítsék a válság miatt baj
ba került, de hosszú távon 
életképes gazdasági egysé
gek megmentését, és, nem 
utolsó sorban, kiutat jelent
senek a pénzügyileg egyéb
ként kilátástalan helyzetbe 
került családoknak.

Ilyen típusú szabályokat 
a mai magyar csődjog nem 
tartalmaz, ilyen helyzetek 
kezelésére nincs felkészülve.
Hogyan juthattunk idáig?
Miért nem képes a magyar 
csödjog a fejlett jogi inst
rumentumok adaptálására?
Miért nem képes, akár mini
mális mértékben is, kivenni 
a részét a bajba jutott ban
ki adósok helyzetének jogi 
rendezésében, a magukat a 
médiák hatására túlvállaló 
családok helyzetének köny- 
nyítésében, a kisvállalkozá
sokat megnyomorító körbe
tartozások rendezésében, az 
egyéni vállalkozók gazda
sági kitettségének csökken
tésében, a mezőgazdasággal 
foglalkozók kockázatának 
mérséklésében? Csak azért tehetők fel tiszta lelkiismeret
tel ezek a kérdések, mert a fejlett csödjog mindezt tudja. 
A feladvány megértéséhez csödjogunkat tág tér- és időbeli 
kontextusba kell helyeznünk, így a jogtörténeti (és rész
ben a jog-összehasonlító) megközelítés elengedhetetlen. 
Lássunk hát neki.

Lőrinczi Gyula

A mai magyar csődjogi 
szabályozás jogtörténeti 
gyökerei
(Szomorújáték három felvonásban)

/. A  kibontakozás

A  19. századi magyar szabályozás alapvetően a német, s 
így, közvetve, a római jogi mintát követte.K A későbbi fej
lődési irányokból visszakövetkeztetve ez egyszerre jelen
tett előnyt és hátrányt.

Fő hátránya az volt, hogy az eljárás erőteljesen tá
maszkodott a hivatalos szervekre (főleg a bíróságokra),9 
és kevés teret engedett a gazdasági élet szereplőinek, kü

lönösen a hitelezőknek. Az 
angolszász jogrendszerek
ben a csőd kezdetben szinte 
a hitelezők „belügye” volt. 
Csak ők kezdeményezhet
ték az eljárás megindítását 
(Angliában egészen 1844- 
ig, az Egyesült Államokban 
1841-ig), és a hozzájárulá
suk is szükséges volt az adós 
mentesítéséhez (Angliában 
1883-ig, azzal, hogy 1842 és 
1869 között már nem kellett 
hitelezői egyetértés, sőt egy 
rövid történelmi pillanatra 
már 1705-ben sem, míg az 
Egyesült Államokban elő
ször 1874-ben törölték el a 
hitelezői egyetértést a hitele
zők által indított eljárásban, 
s bár ezt a törvényt 1878-ban 
hatályon kívül helyezték, 
teljesen az 1898-as Bank- 
rupícy Actiú  törölték el). Az 
angolszász jogrendszerek
ben ilyenformán a bíróságok 
növekvő szerepe az adósok 
védelmét szolgálta a hitele
zőkkel szemben, alapvetően 
az adós csődnyitási jogo
sultságának megteremtése 

és a csődeljárásban nem rendezett adósságok bírói úton 
történő eltörlése érdekében. Ezért az „officialism " kiala
kulásának ott a kontinentális (különösen a német-magyar) 
jogrendszerektől gyökeresen eltérő indoka és folyománya 
volt. A változtatásokkal a csődeljárás központi szereplőjé
vé az adós vált.10
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A francia csődjog is a hitelezői eljárásvezényléstöl ju
tott el az adós érdekében való erőteljes bírósági beavatko
zásig. Az 1673-as rendelet a döntéseket a hitelezők 3/4-es 
szótöbbségéhez kötötte azzal, hogy egyet nem értő hite- 
lezok eseten bírósági jóváhagyásra (homologation) volt 
szükség. Mar az 1889-es törvény12 is jelentősen növelte 
a bíróság szerepét, de az 1985-ös tör
vény,13 vállalatmentési okokból, kitelje
sítette azt. Ezzel a francia csődjogban a 
nehéz pénzügyi helyzetben lévő vállalat 
került a középpontba, a hitelezők telje
sen a partvonalra szorultak.

A német-magyar megoldásnál az of- 
ficialitás kezdetektől hitelezői érdekeket 
szolgált, és szolgál mind a mai napig.
A hitelező maradt az eljárás kulcsfi
gurája, és kielégítése képezi az eljárás 
csödjogi célját.M Az eljárást ténylegesen 
levezénylő személyeket (így elsősorban 
a tömeggondnokot) a bíróság nevez
te ki, és ezen a bírósági eljáráson kívül 
nem igazán volt lehetőség a fizetési ne
hézségekből fakadó problémák kezelé
sére.15 Ez a processzuális hozzáállás a 
német jogrendszer esetében is sokáig 
gátját képezte a hatékony csődjogi meg
oldások megalkotásának, illetve átvéte
lének. A német csődjog a legutóbbi idő
kig megőrizte hitelezőorientált, szűkén 
értelmezett eljárásjogi jellegét. A kiindulópont a hitelezői 
követelések egyenlő alapon történő kielégítése (  gleich- 
mdfiige Befriedigung dér Gldubiger ", pár conditio credi- 
torem), szembeállítva a singularis végre
hajtással.'6 Ez a megközelítés, jelentős 
mértékben a hitelezői biztosítékok (külö
nösen az in rém jellegűek) kimunkálása 
és széleskörű elteijedése miatt, a csőd
eljárások teljes funkcióvesztéséhez ve
zetett a német jogrendszerben.17 A Kon
kursordnung ugyanis a biztosítékkal 
rendelkező hitelezőket külön kezelte.18 
Az 1970-es évektől erőteljes reformfo
lyamat indult be, amelynek eredménye 
az 1995-ben elfogadott, és 1999. január 
1-én hatályba lépett Insolvenzordnung 
lett, amely bevezette az adósságok alóli 
mentesítést és az amerikai típusú reor
ganizációs eljárást (valamint egy külön 
fogyasztói csődeljárást is).19 Az irányadó 
amerikai csődkódex (Bankruptcy Code) 
nem ad meg általános célt, hiszen a mo
dem csődjog olyan sokrétű célrendszer 
koordinátái mentén mozog, amely ellen
áll a leegyszerűsítő céltételezéseknek, és 
ezt a praktikus amerikai jogi gondolko
dás tökéletesen érzi is. A franciák és a németek még pró
bálkoznak.20

Az 1881. évi magyar csődtörvény a fentiek tekinte- 
—  teben felemás képet mutatott. A biztosított hitelezőket
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Ugyan nemes egyszerűséggel nem sorolta be a többi hite
lező közé, mint hatályos jogunk,21 azonban a német meg
oldást nagyjából átvéve a biztosított hitelezőket is bevonta 
az eljárásba, így megnyitotta az utat ezen in rém hitelezők 
bctagolásához az in personam  követeléssel rendelkező 
hitelezők közé. Az viszont jelentős előnye volt a magyar 

törvénynek, hogy az önkéntes, azaz az 
adós által indítható csődeljárást alapelv
ként kezelte.22 Talán kicsit levon azon
ban ennek értékéből, hogy az eljárás, az 
angolszász megoldástól eltérően, maga 
nem kecsegtette az adóst különösebb 
enyhítésekkel.

Továbbá a magyar csődjog az erő
teljes német-osztrák hatás miatt, e ha
tás közvetlen jellegének megszűnte 
után is, azaz a 20. században, rendszer
idegennek érezte az angolszász jogban 
kifejlődött mentesítés intézményét. 
Ezért nagy nehézségekbe ütközött, és 
ütközik ma is az adósságok csődeljárás 
keretében történő elengedése, mivel ez 
a német csődjogi kultúra számára so
káig blaszfémiával ért fel. Ugyanezen 
okból nehéz igazán hatékony vállalati 
reorganizációs eljárásokat is beépíteni 
ezekbe a rendszerekbe, mert a haté
kony reorganizáció gyakran feltételezi 
a terhek megosztását az adós és a hi

telezők között, ami szintén a fennálló adósságok egy 
részének elengedését, pontosabban bírói úton való el
törlését jelenti. A mentesítés korszerű formájában mára 

reorganizáció esetén sem kívánja meg 
a hitelezői egyetértést,23 ami döntő kü
lönbség a kényszeregyezséghez képest. 
Az 1881:17. te. már tartalmazott kény
szeregyezségi eljárást, de még csak’a 
csődeljárás keretén belül.24 A csődön kí
vüli kényszeregyezség 1915-ben jelent 
meg jogrendszerünkben,25 a magyar jog 
azonban a mai napig adós egy hatékony 
reorganizációs eljárás megalkotásával.26

Másfelől viszont az 1877-es német 
birodalmi csődtörvény (Konkursord
nung)-1 hosszú távon nagyon előre
mutató megoldása volt, hogy hatálya 
nem korlátozódott a kereskedőkre. így 
az adósságok alóli mentesítés, amely a 
csődjog legnagyobb vívmányának 'te
kinthető, minden természetes személyre 
nézve kiteijeszthető volt a csődjog kere
tein belül.28 A magyar csödjog már a kez
detektől nem a kereskedőkre koncentrált. 
Első átfogó csődtörvényünk, az 1840:22. 
te. nem tett különbséget kereskedő és 

nem kereskedő között. Az 1881. évi törvény már tartal
mazott ugyan speciális szabályokat a kereskedőkre,29 de a 
csőd alapvetően a természetes személyek vagyonbukását 
jelentette, amelyhez képest mind a kereskedői minőség.



mind a jogi személyiség csődjogi szempontból status spe
ciális volt.

A nem kereskedők ab initio csödképessége a magyar 
jogban akár kuriózumként is felfogható. Tisztán látta 
ezt Herczegh Mihály is: ,, Ellenben a mi jelenlegi csőd
törvényünk, valamint az ausztriai (1869) is megfordít
ja  a dolgot, a mennyiben itt a közönséges csőd képezi a 
szabályt, a kereskedőkre vonatkozó határozatok pedig a 
kivételt alkotják. Mely rendszer eddigelé mostani viszo
nyainkhoz képest czélszerübbnek is mutatkozik, mert elég 
módot nyújt arra. hogy a fizetési tehetetlenségből eredő 
jogviszonyok szabályozásánál kereskedők és nem kereske
dők közt a kétségtelenül fennforgó lényeges különbségek 
minden irányban figyelembe vétessenek. ”30 A római jogi 
hagyományoktól eltérően Európában a csödjog a keres
kedők jogaként éledt újra. A modem 
csödjog ősi hazájában. Itáliában (je
lesül Firenzében) már a 13. század
ban megtalálható volt a későbbi 
eljárás minden fontos eleme.31 így 
az, hogy a fizetések megszüntetése 
kereskedők esetében a bukással egy
értelmű, ami a mai napig vízválasztó 
a francia csődjogban (cessation des 
paiements)?1 A csőd köztudomásra 
jutása után a közadós cselekvényei 
szinlettek és semmisek, a hitelezők 
követelései lejártnak tekintendők, a 
közadós elveszti a vagyon fölött a 
kezelési és rendelkezési jogot, amely 
a hitelezőkre, a tömeggondnokra és 
a csödválasztmányra megy át, amely 
tömeggondnok a „cselekvő és szen
vedő állapotot tisztába hozza”. De 
megvolt már a csödhirdetmény, a 
leltározás, a könyvek és számadások 
megvizsgálása, a követelések való
diságának vizsgálata és osztályozá
sa, a sorrend, illetőleg arány szerinti 
kielégítés, a közadós szabad lábon 
maradása33 és csődtömegből való 
élelmezése.-34 Legkésőbb a 16. században már ismerték a 
csőd kényszeregyezség útján való megszüntetését is. Az 
olasz úton indult el (és több esetben a mai napig azon 
jár) a francia, a spanyol, a portugál, a belga, a holland 
és az orosz jogrendszer is. Az angolszász országok is a 
kereskedőkre vonatkoztatták kezdetben a csődöt, de a 
19. század folyamán irányt váltottak. Az angolok és az 
amerikaiak is lényegében megszüntették az elkülönítést 
a nem kereskedők és a kereskedő magánszemélyek vo
natkozásában. Az angolok 1861-ben,35 az amerikaiak 
már 1841-ben36 tágra nyitották a csődjog kapuit a nem 
kereskedő magánszemélyek előtt, jóllehet ez utóbbi szö
vetségi törvény csak bő másfél évig volt hatályban, de a 
későbbi törvények (1867. 1898, 1938, 1978) is már mind 
ezen az alapon születtek.

Az összes jogrendszernek nehézséget okozott a jogi 
személyek csődjének beépítése a csödjog rendszerébe. 
Erre részletesen nem térünk ki, de annyi feltétlenül emlí
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tést érdemel, hogy 1881. évi törvényünk már tartalmazott 
külön rendelkezéseket a szövetkezetekre,37 amit, mint lát
ni fogjuk, a kommunista csödjog is fenntartott.

A magyar csődjog tehát ezekkel az előnyökkel és 
terhekkel érkezett történelmének fordulópontjához, 
1949-hez.

II. A  fordulat

Az 1949-es csődjogi események tökéletesen értelmezhe
tők a kontinuitás és a diszkontinuitás kettősségében. Első 
ránézésre talán azt gondolnánk, hogy a berendezkedő 
kommunista rendszer „piszkos zsidó módjára”38 kezelte a 
csődjogot és a társasági jog39 mintájára a jogi tetszhalál ál

lapotába kényszerítette, de ez, ahogy 
utóbb kiderült, sajnos, nem így volt. 
Az új rendszer már első intézkedései 
között „csödjogot” alkotott. A ko
rábbi officialitást és processzuális 
jelleget, természetéből fakadóan, 
magához közelinek érezvén meg
tartotta, de a jogi apparátust, megint 
csak logikus okokból, a természetes 
személyek felöl a vállalatok felé irá
nyította.

A jogi kontinuitás nagyon szépen 
megfigyelhető a jogi szabályozásban 
akkor, amikor a gazdasági életben 
radikális változások következnek 
be, és a csődjog alapját képező tár
sadalmi-gazdasági környezet teljes 
mértékben átalakul. Vegyük sorra, 
pontokba szedve.40

1. A Dinnyés József miniszterel
nök által jegyzett 8.750/1948. Korm. 
számú rendelet a kényszerfelszá
molásokra vonatkozó jogszabályok 
hatályának kiterjesztéséről41 kifeje
zetten a 920/1917. M. E. számú ren
deletét módosította, és ezt a módo

sított eljárást írta elő arra az esetre, ha a csődbe jutott42 
bejegyzett kereskedő tartozásainak tőkeösszeg szerint 
számított legalább 50%-a az állammal vagy állami vál
lalattal szemben állt fenn. Ezekben az esetekben csődöt 
vág/ csődön kívüli kényszeregyességi eljárást megindíta
ni, illetőleg lefolytatni nem lehetett, ilyen esetekben csak 
kényszerfelszámolásnak volt helye. Az eljárást a Pénzin
tézeti Központ folytatta le, így a PK révén a szervezeti 
folyamatosság is adott volt. A jogszabállyal vette kezdetét 
a kereskedőkkel (később vállalatokkal) szembeni felszá
molás a korábbi eljárások helyett.

2. Az állami és állami érdekeltségű vállalatok felosz
latása tárgyában megalkotott 9.400/1948. Korm. számú 
rendelet az 1948. január 1. után rendszeres és folyama
tos működést ki nem fejtő vállalatok megszüntetésének 
szabályait tartalmazza. Az eljárást a PK folytatta le. Az 
állami és állami érdekeltségű43 vállalatok számára kötele
ző adatszolgáltatást írt elő a rendelet a PK felé. Az előző



rendeletnél tágabb körben határozta meg az állami vál
lalat fogalom hatásrádiuszát (ennek megfelelően az „ál
lami érdekeltségű vállalat” fogalmat is bevezette, mely 
fogalom, a „gazdasági célú vállalkozással együtt, a 
„gazdálkodó szervezet” államszocialista terminus tech- 
nicusának előképe). A jogszabály gondoskodott továbbá 
a csődvagyon állami kézben maradásáról. Ez a rende
let egyfajta tisztogatást célzott végrehajtani az államhoz 
köthető szektorban.

3. A tulajdonképpeni kommunista csödjog az 560/1949. 
(I. 20.) Korm. számú rendelettel44 született meg. Ezt a 
jogszabályt azonban még az adott évben felváltotta a 
4.247/1949. (IX.22.) M. T. számú rendelet egyes vállala
tok felszámolásának szabályozása tárgyában. A gyors vál
toztatás egyben azt is jelzi, hogy az akkori politika egy
általán nem elhanyagolható kérdésként kezelte a csődök 
szabályozását. Mivel ezt már kimunkált csödjogi corpus 
iurisnak számíthatjuk, nézzük meg kicsit részletesebben.

A rendelet személyi hatálya a következő három cso
portra terjedt ki:

a) valamennyi, az állam tulajdonában vagy állami ren
delkezés alatt álló vállalatra,

b) a 20 és 50% közötti állami érdekeltséggel bíró vál
lalatokra, ha céljának elérése lehetetlenné vált, vagy más 
fontos ok volt a felszámolás elrendelésére,

c) olyan vállalatokra, amelyeknek állami tulajdonban 
vagy állami rendelkezés alatt álló vállalat irányában tőke
összegük 50%-át vagy 100 000 forintot elérő tartozásuk 
volt, feltéve, hogy az adós vállalat tartozásai meghaladták 
vagyonát vagy beszüntette fizetéseit.

A felszámolást az illetékes miniszter rendelte el. A fel- 
számolási eljárást a bíróság folytatta le, de a felszámolás 
elrendelésének előfeltétele tárgyában a PK nyilatkozata a 
bíróságot kötötte.45 Az illetékes miniszter a PK-t jelölte 
ki felszámolónak. A felszámoló felmérte a vagyont, s azt 
értékesítette. A vagyontárgyakat elsőként az állami szek
tor alanyainak kellett felajánlani rendes forgalmi áron. 
A megállapodáshoz a pénzügyminiszter jóváhagyása volt 
szükséges. Amennyiben a vagyontárgy rendes forgalmi 
úton nem volt értékesíthető, úgy az Állami Zálogház és 
Árverési Csarnok Nemzeti Vállalat útján kellett árverés 
alá bocsátani.

Részletes kielégítési sorrendet is tartalmazott a rende
let. A sorrend (a szükséges egyszerűsítésekkel) a követ
kező:

1. A felszámoló jogcselekményeiből eredő tartozások,4'1 
valamint a kirendelt vállalatvezető üzletviteléből eredő 
tartozások,

2. a munkavállalóknak a felszámolás elrendelésétől 
járó illetményei, valamint a felszámolás elrendelése után 
teljesített szerződések, amennyiben ezek teljesítését a fel
számoló követelte,

3. a felszámolási költségek,
4. a munkavállalók felszámolást megelőző háromhavi 

járandósága (de maximum havi ezer forint),
5. a köztartozások.
6. a munkavállalói végkielégítések,
7. a Magyar Nemzeti Bankkal szemben fennálló, jog- 

__szabályban meghatározott tartozások,
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8. az OTP nv.-tal, valamint az Országos Szövetkezeti 
Hitelintézettel és az ennek kötelékébe tartozó hitelszövet
kezetekkel szemben fennálló tartozások,

9. az előnyösen kielégítendő egyéb tartozások,
10. az 1946. évi július hó 31. napját követő időben ke

letkezett azon tartozások, amelynek ellenértéke a vállalat 
vagyonát gyarapította,

11. az egyéb tartozások.
A kielégítési sorrend már jól mutatja a későbbi irányt. 

Kiemelt helyen a felszámoló és a munkavállalók, relatíve 
hátúira sorolt az állami követelés.47 A biztosítékkal bíró 
hitelezők esetében a rendelet hatályban tartotta az 1881 -es 
csődtörvény rendelkezéseit.48

A jogszabály következetesen felszámolásról szól, hasz
nálja a végelszámolás kifejezést a záró elszámolás vonat
kozásában, az egyéb típusú eljárások igénybe vételének a 
lehetőségét (némi kivétellel) kizárja. A jogszabály, a ma
gyar hagyományoknak megfelelően, külön rendelkezése
ket tartalmaz a szövetkezetekre.49

A szóhasználat terén ez a jog átvette az addig jel
lemzően csak a pénzintézetekre, illetve az ezek érdek
körébe tartozó részvénytársaságok esetében alkalmazott 
kényszerfelszámolás50 fogalmát. Innen a „felszámolás” 
mélyebb magyar gyökereket és külföldi szinonimákat51 
nélkülöző terminus technicusa, ami azonban mégis jól 
fejezi ki az eljárás végletekig leegyszerűsített, mond
hatnánk primitív lényegét: megszüntetni egy gazdasági 
egységet. Innentől kezdve a magyar csödjog erre korlá
tozódik.

A „felszámolás” ma már rögzült a jogtudatban, nem 
érezzük terminológiai inadekvátságát. Negyedszázaddal 
ezelőtt még pislákolt a kétely apró lángocskája. Aszódi 
Ilona bírónő az 1986. évi 11. tvr. kapcsán még tudta, hogy: 
„Maga az elnevezés nem tükrözi a jogszabály pontos tar
talmát, hiszen a felszámolás lényegében egy államigazga
tási eljárást sejtet, de nem az elnevezést, hanem a funkciót 
és a tartalmat kell vizsgálni.”52 Értjük ezt mi, de ettől még 
nem leszünk boldogabbak.

A felszámolásnak, mint fogalomnak a használata vi
szont szabadon hagyta a klasszikus „csőd" megnevezést. 
De erről majd a következő felvonásban. A vállalatokra 
összpontosító, állami szemléletű csödjog alapja elkészült. 
Sajnálatos módon sikerült mindent megőrizniük, ami 
rossz volt (szűklátókörű eljárásjogi szemlélet, officialitás, 
követelés- és hitelezöorientáltság) a korábbi rendszerben, 
és egy teljes fordulattal (a magánszemélyekről a szerveze
tekre) még egy nagyot rontani is tudtak azon, ami jó volt. 
A kommunista csődjog visszataszító hüllője kibújt a tojás
ból, és fejlődésnek indult.

III. A  kifejlődés

A  kommunista csödjog az államszocializmus időszakában 
szépen fejlődött. A fordulat idejében lerakott alapokon, 
annak rendje és módja szerint születtek időszakonként az 
állami bürokrácia oly jól ismert, saját magának feladatot 
teremtő sajátosságának megfelelően az egymást követő 
csődjogi tárgyú jogszabályok.
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Ennek egyik lépcsője volt az igencsak szikár 8/1968. 

(II. 17.) PM számú rendelet az állami vállalatok felszá
molásáról.5-’ A felszámolási eljárás megindítását az alapító 
(jellemzően egy minisztérium) határozattal rendelhette el 
(a pénzügyminisztérium hozzájárulása mellett), ha a vál
lalat tevékenységére a népgazdaságnak nem volt szüksé
ge, vagy a vállalat gazdaságos működése nem volt bizto
sítható. Az eljárást a PK ellenőrzése mellett egy kijelölt 
felszámoló folytatta le (amennyiben nem maga a PK volt 
a felszámoló). A vállalat igazgatóját a felszámoló kijelölé
sével egyidejűleg felmentették, és az igazgató semmikép
pen sem lehetett felszámoló. Megjelenik az „f. a.” toldat, 
a felszámolás szó kötelező használatával együtt.54 A ki
elégítési sorrenddel nem foglalkozott sokat a jogszabály, 
mindössze a munkaviszonyból származó követeléseket 
és a baleseti járadékok rendezését bízta a PK-ra. Érdekes 
módon és a kontinuitás jegyében ez a rendelet nem he
lyezte hatályon kívül a 4.247/1949. (IX. 22.) M. T. szá
mú rendeletet, csak az alkalmazását tiltotta meg a 8/1968. 
(II. 17.) PM számú rendelet hatálya alá eső felszámolások 
esetében.55 A szövetkezetek felszámolásának szabályait 
a 4/1972. (I. 29.) PM számú rendelet tartalmazta. Ebben 
a felszámolási eljárás csak a szövetkezet megszűnéséről 
hozott határozatot követő, a szövetkezet technikai jellegű 
megszüntetésére irányuló eljárást takarta. Amennyiben a 
szövetkezet tartozásai cselekvő vagyonát56 meghaladták 
vagy tartósan fizetésképtelenné 
vált, és a szövetkezet gazda
ságos működési feltételeinek 
megteremtésére irányuló eljá
rás nem vezetett eredményre, 
úgy nem felszámolási, hanem 
kényszerfelszámolási eljárás
nak volt helye. Az 1968-as jog
alkotó ezek szerint még érezte 
a felszámolás megnevezésben 
rejlő buktatókat. A szövetkeze
ti kényszerfelszámolásra pedig 
egy kifejezetten nem csődjogi 
szabályt, a bírósági végrehajtás
ról szóló 1955. évi 21. sz. tvr.-t 
rendelte alkalmazni.

A folyamatosságot biztosí
totta a 37/1978. (XII. 23.) PM 
számú rendelet a vállalatok fel
számolásáról.57 Ez a korábbinál 
sokkal részletesebb szabályo
kat tartalmazott, ám a lényegen 
semmit sem változtatott.58 Ha
tálya kiterjedt az állami vállala
tokon kívül a trösztre, az egyéb 
állami gazdálkodó szervre, a 
társadalmi szervezet és az egye
sület vállalatára, valamint a szö
vetkezeti vállalatra is.59 A fel
számolónak ekkor már a megszűnő vállalat tevékenységi 
körének megfelelő szakismerettel rendelkező személyt 
kellett kijelölnie. Az igazgató számára, aki felszámoló to
vábbra sem lehetett, együttműködési kötelezettséget írtak

elő, és a felszámoló szakértő segítségét is igénybe vehette. 
A PM Bevételi Főigazgatóságának illetékes területi szerve 
pénzügyi-gazdasági ellenőrzést hajtott végre a felszámo
lás alatt álló vállalatnál. A biztosított követelések érvénye
sítése a felszámolási eljárás keretein kívül, a megfelelő 
jogszabályok alkalmazásával történt. Az eljárás megindí
tásával a vállalattal szembeni követelések lejárttá váltak, 
és csak az eljárás keretében lehetett bármilyen követelést 
(a biztosítottak kivételével) érvényesíteni. Kamatot (bank
kölcsön ügyleti kamatán kívül) a vállalattal szemben nem 
lehetett érvényesíteni. A rendelet szabályozta továbbá a 
felszámoló elállási és felmondási jogát a megkötött szer
ződésekkel kapcsolatban. A kielégítési sorrend a követke
zőképpen nézett ki:

a) felszámolás költségei,
b) bérek, tartásdíjak, járadékok,
c) adó- és egyéb köztartozások,
d) bankhitelek,
e) szövetkezetek országos érdekképviseleti szerveinek 

közös alapjaiból adott kölcsönök,
0  az állam, az állami szervek, valamint a társadalmi 

szervezetek és szövetkezetek javára fennálló követelések,
g) más szervek vagy személyek követelései,
h) a vállalat dolgozóinak egyéb követelései.
Az a) és a b) pontban említett követeléseket esedé

kességkor, a többit a felszámolási zárómérleg elfogadása 
után kellett kielégíteni. Az utol
só csoportban, ahol még kielé
gítésre kerül, pro rata kellett a 
követeléseket rendezni, ha vala
mennyire nem volt fedezet (ami 
csak véletlen lehetett). A PK 
szerepe ebben a rendszerben 
már csak az ellenőrzésre korlá
tozódott.

Fennmaradt a szövetkeze
tek elkülönült szabályozása 
azzal, hogy az erről rendelke
ző 20/1978. (IX. 5.) PM számú 
rendelet a gazdasági társulások
ra is kiterjedt.

Ezután jött a szocialista 
csödjog csúcsa, az 1986. évi 11. 
törvényerejű rendelet a felszá
molási eljárásról (a továbbiak
ban: tvr.). Tragédiánk az, hogy 
ez a jogszabály a szocializmus 
keretei között progresszív jelle
gű műnek számíthatott.60 (Rész
letes elemzését lásd alább.)

A felszámolási eljárás mel
lett az államszocializmus idő
szakában kialakult a válla
latok adósságrendezésének 
állami útja is. Ez egy nagyon 

csökevényes reorganizációs eljárásra emlékeztetett. Már a 
135/1958. (PK. 11.) PM utasítás tartalmazott ilyen irányú 
előírásokat, de a jogrendszer részévé az állami vállala
tokról szóló 11/1967. (V. 13.) Korm. rendelet IV. fejezete
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(16-19. §) tette szanálási eljárás 
elnevezés alatt. A részletes szabá
lyokat a 3/1968. (I. 20.) PM ren
deletben találjuk meg. A szövetke
zetre vonatkozó szanálási eljárást, 
a hagyományoknak megfelelően, 
külön jogszabály, a veszteséges 
szövetkezetek gazdaságos műkö
dési feltételeinek megteremtéséről 
és a veszteség rendezéséről szóló 
25/1972. (Vili. 12.) PM rendelet 
rendezte. Az állami szanálás terü
letén már 1981-ben egységes lett 
a szabályozás, mivel a 10/1981.
(IV. 2.) PM rendelet a vállalatok 
és szövetkezetek vesztesége, ré
szesedési és fejlesztési alap hiánya 
rendezése módjáról címmel széles 
személyi hatállyal bírt. A mező- 
gazdasági szektor és a pénzintézeti 
szektor61 kivételével a teljes állami 
és szövetkezeti szektort felölelte.
A jogszabály a kor viszonyaihoz 
képest meglepően részletes és 
magas színvonalú volt. Az eljárás 
során kimunkált értékelő jelen
tés adott esetben egy egészen komoly csödmenedzsment 
alapjául szolgálhatott. Ehhez képest az 1986. évi 11. tvr. 
pendantjaként kibocsátott 26/1986. (VII. 16.) MT rende
let az állami szanálásról kizárólag csupasz eljárási szabá
lyokat tartalmazott, így jelentős visszalépésnek tekinthe
tő. Ezen semmit sem változtatott a helyére lépő 79/1988. 
(XII. 7.) MT rendelet sem.

A tvr., kisöccsével. az állami szanálásról szóló 79/1988. 
(XII. 7.) MT rendelettel együtt, figyelemmel mindkét jog
szabály bemutatott előtörténetére, szinte tálcán kínálta 
magát a rendszerváltozáskor a megalkotandó csődtörvény 
mintájául.62 A csödjog lényegét jelentő kérdésekben a fel
számolást szabályozó két jogszabály, a tvr. és a 1991. évi 
XLIX. tv. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról (a 
továbbiakban: tv.) identikus.

A rendszerváltozás, ha lehet, még rontott a helyzeten. 
Azzal, hogy egy gazdasági egységre kialakított kényszer
egyezségi eljárásra alkalmazták a klasszikus „csőd" kife
jezést, ami jellemzően a természetes személyekre vonat
kozó, végső esetben alkalmazandó, és így jellegénél fogva 
dehonesztáló jogi (és köznapi) műszó ténylegesen fel sem 
mérhető terminológiai zűrzavart és jogelméleti károkat 
okoztak. Nem az a fő gond itt, hogy fordítási nehézsége
ket okoz ez a gyökértelen és helytelen szóhasználat, ha
nem az, hogy hermeneutikailag lezárja a magyar csődjog 
1949 előtti életszakaszához való gondolati visszanyúlást, 
azaz már mi magyarok sem értjük egymást csődügyben, 
és így olyan szellemi-logikai-nyelvi törés keletkezik, ami 
tovább nehezíti a magyar fizetésképtelenségi jog oly sür
gető és húsbavágó korszerűsítését.

Ezzel kapcsolatban érdemes felidézni Králik Lajos 
gondolatait a vagyonbukott fogalmával kapcsolatban. „Az 
eddigi vagyonbukott jogi műnyelvünknek oly erőteljes és

hatalmas hajtása, a minőhez fog
hatót egyetlen egy nemzet nyelve 
sem bir felmutatni. Meg nem értést 
feltétlenül kizáró módon, mintegy 
dramatikus erővel adja a punc- 
tum salienst...”.63 Szintén ő idézi 
ennek kapcsán Napóleont, aki az 
államtanács 1807. július 28-i ülé
sén felhívta a figyelmet a megfe
lelő csödjogi szóhasználatra a bu
kottakkal kapcsolatban, mintegy 
megelőzési céllal.61 Ilyetén a mos
tani magyar terminológia nem
csak egyszerűen helytelen, hanem 
megfosztja a csődjogi fogalomtárat 
a csőd és a vagyonbukás, mint gaz
dasági eseményt jelző negatív tar
talmú fogalmak elítélő jellegéből 
fakadó napóleoni prevenciós hatá
sától. Ezzel is hozzájárulva ahhoz 
az észak-balkáni morálhoz, amely 
a kifizetetlen adósságok hátraha
gyását még szemöldök-összevo
násra sem méltatja.

A fogalmi zűrzavar mellett fon
tosak a tartalmi sajátosságok is. 

A tvr., amely a szocialista gazdasági környezetben szüle
tett, a csődjog szempontjából lényegi változtatások nél
kül született újjá a tv.-ben. Ennek bemutatása következik 
most.

A szem élyi hatály

A tvr. első szakasza rögtön leszögezi a szocialista csödjog 
alapelvét: „E törvényerejű rendelet hatálya a gazdálkodó 
szervezetekre terjed ki.” Gazdálkodó szervezetnek minő
sült az állami vállalat, a tröszt, az egyéb állami gazdálkodó 
szerv, a szövetkezet, a jogi személyiséggel rendelkező gaz
dasági társulás, az egyes jogi személyek vállalata (Ptk. 70. 
§), a leányvállalat, a pénzintézet (Ápt. 31-33. §), a korlátolt 
felelősségű társaság és a részvénytársaság (tvr. 2. § a/).

A tv. 2. § (1) a következőképpen szól: „E törvény hatá
lya a gazdálkodó szervezetekre és azok hitelezőire terjed 
ki." Gazdálkodó szervezetnek minősül a gazdasági társa
ság, a közhasznú társaság, az ügyvédi iroda, a közjegyzői 
iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a végrehajtói iroda, 
az európai részvénytársaság, a szövetkezet, a lakásszövet
kezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat 
(a víziközmü-társulat kivételével), az erdöbirtokossági 
társulat, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a ma
gánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, az egyesülés, ideértve 
az európai gazdasági egyesülést is, az európai területi 
együttműködési csoportosulás, a sportegyesület, valamint 
mindazon jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaságok, amelyek fő érdekelt
ségeinek központja a Tanács fizetésképtelenségi eljárá
sokról szóló 1346/2000/EK rendelete alapján az Európai 
Unió területén található (tv. 3. § (1) a/).
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Jog
lörténeti szemle^1— ^

A személyi hatálynál rögtön látszik a két jogszabály 
összevetéséből fakadó legfontosabb következtetés: a vál
tozás szembetűnő, ám lényegtelen. Az egyéni vállalkozók 
(kereskedők), akik régen jelentették, a fogyasztók, akik 
ma jelentik a csödjogi gondolkodás alapját, teljesen kívül 
esnek a szocialista alapú csödjogi felfogáson.

Az eljárás processzualitása

A z eljárást a jogalkotó egyértelműen a polgári perrendtar
tás függvényeként kezelte mindkét jogszabályban.65 A tvr. 
szabálya:

„4. § (1) A felszámolás a Fővárosi Bíróság hatáskörébe 
és kizárólagos illetékessége alá tartozó nemperes eljárás.

(2) A felszámolási eljárásban
a) félbeszakadásnak nincs helye,
b) szünetelésre csak a gazdálkodó szervezet és vala

mennyi hitelező megegyezése alapján kerülhet sor,
c) a bíróság az eljárást csak e törvényerejű rendeletben 

meghatározott esetben függesztheti fel,
d) a felszámolási eljárás befejezéséről és tartós fizetés- 

képtelenség esetén a gazdálkodó szervezet megszünte
téséről szóló jogerős végzést törvényességi óvás folytán 
nem lehet megváltoztatni vagy hatályon kívül helyezni; a 
Legfelsőbb Bíróság csak a törvénysértést állapíthatja meg.

(3) A tartós fizetésképtelenségen alapuló felszámolási 
eljárás során bármikor helye van a hitelezők és a gazdál
kodó szervezet közötti egyezségnek.

(4) A felszámolási eljárásban egyebekben -  az e tör
vényerejű rendeletben foglalt eltérésekkel -  a nemperes 
eljárás és a Polgári Perrendtartás szabályait kell megfele
lően alkalmazni.”

A tv. hatályos szabálya:
„6. § (3) Azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket e 

törvény külön nem szabályoz, a Polgári perrendtartásról 
szóló 1952. évi 111. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendel
kezései -  a polgári nemperes eljárás sajátosságaiból ere
dő eltérésekkel -  megfelelően irányadóak azzal, hogy -  a 
6/A. § esetén kívül -  a csődeljárásban felfüggesztésnek, 
félbeszakadásnak és szünetelésnek, a felszámolási eljárás
ban pedig félbeszakadásnak nincs helye.”

A változtatás formai, a lényeg marad. Beszorultunk az 
eljárásjogi germán jogszemléletbe.

A fizetésképtelenség mint e ljárási alap

A  tvr. a tartós fizetésképtelenséget jelöli meg a csődindítás 
alapjául:

„7. § (1) A felszámolási eljárás akkor folytatható le, ha:
a) a gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszűnésé

ről a külön jogszabályok szerint határozatot hoztak, vagy
b) a gazdálkodó szervezet tartósan fizetésképtelen.
(2) Tartósan fizetésképtelennek minősül a gazdálkodó 

szervezet különösen akkor, ha hosszabb időn át
a) tartozásai meghaladják a vagyonát, vagy
b) a vele szemben támasztott követelések végrehajtása 

eredménytelen volt.

(3) A felszámolási eljárás kérelem alapján indul meg.
(4) Tartós fizetésképtelenség címén a felszámolási el

járás megindítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a) az előzetes egyeztetésről készült jegyzőkönyvet, va

lamint
b) ha állami szanálásra lehetőség van, az állami szaná

lással kapcsolatos nemleges nyilatkozatot, illetőleg a ké
relmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az állami sza
nálási eljárás elrendelésére jogosult szerv harminc napon 
belül nem adott választ, vagy

c) az állami szanálás meghiúsulását igazoló okiratot.”
A tvr. 9. §-a kimondja, hogy a bíróság a kérelmet érde

mi vizsgálat nélkül elutasítja, ha egyértelműen megálla
pítható, hogy a gazdálkodó szervezet tartós fizetésképte
lensége nem áll fenn.

Érdemi változás, hogy a tv.-ben a fizetésképtelenség
nek már nem kell tartósnak lennie.

„27. § (1) A bíróság az adós felszámolását végzéssel 
elrendeli, ha az adós fizetésképtelenségét állapítja meg. 
A bíróság a felszámolást elrendelő végzést az eljárás le
folytatására irányuló kérelem beérkezését követő 60 na
pon belül hozza meg. A felszámolás kezdő időpontja a fel
számolást elrendelő jogerős végzés közzétételének napja 
(28. §).

(2) A bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor álla
pítja meg, ha

aj az adós szerződésen alapuló nem vitatott vagy elis
mert tartozását a teljesítési idő lejártát követő 15 napon be
lül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követő 
hitelezői írásbeli fizetési felszólítására sem teljesítette, vagy

b ) az adós a jogerős bírósági határozatban megállapított 
teljesítési határidőn belül tartozását nem egyenlítette ki, 
vagy

c) az adóssal szemben lefolytatott végrehajtás ered
ménytelen volt, vagy

d) az adós a fizetési kötelezettségét a csődeljárásban 
kötött egyezség ellenére nem teljesítette, vagy

e) a korábbi csődeljárást megszüntette [18. § (3) vagy 
21/B. §], vagy

j )  az adós, illetve a végelszámoló által indított eljárás
ban az adós tartozásai meghaladják a vagyonát, illetőleg 
az adós a tartozását (tartozásait) az esedékességkor nem 
tudta vagy előreláthatóan nem tudja kielégíteni, és az adós 
gazdálkodó szervezet tagjai (tulajdonosai) felhívás ellené
re sem nyilatkoznak arról, hogy kötelezettséget vállalnak 
a tartozások esedékességkor történő kifizetéséhez szüksé
ges források biztosítására.”

„(6) Ha az adós nem fizetésképtelen, a bíróság az el
járást soron kívül megszünteti.”

A felszám oló kijelölése

A  tvr. szabályai szerint a bíróság a Minisztertanács által 
meghatározott felszámolót rendeli ki, míg a tv. alapján a 
bíróság, véletlenszerű elektronikus kiválasztással, a Kor
mány által rendeletben meghatározott felszámolók közül 
rendel ki valakit. Az elektronikus véletlenszerű kiválasz
tásban sem vehet részt az eljárást levezető bíró.66
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A kielégítési sorrend

A tvr. a következő sorrendben rendeli el kielégíteni a kö
veteléseket:

„30. § (1) A gazdálkodó szervezetnek a felszámolás kö
rébe tartozó vagyonából a tartozásokat a következő sor
rend figyelembevételével kell kielégíteni:

a) a felszámolási eljárás során felmerült költségek, va
lamint a felszámolási eljárás közzététele után nyújtott hi
tel (a továbbiakban együtt: költség);

b) a gazdálkodó szervezetet terhelő munkabér, illetőleg 
munkadíj, tartásdíj, életjáradék, baleseti járadék, táppénz, 
a mezőgazdasági szövetkezetét terhelő társadalombiztosí
tási ellátás és földjáradék, továbbá a mezőgazdasági szö
vetkezet tagja részére a háztáji föld vagy termény helyett 
adott pénzbeli juttatás, amely a jogosultat élete végéig 
megilleti;

c) magánszemély nem gazdasági tevékenységéből ere
dő más követelése, így különösen a hibás teljesítésből, a 
kártérítésből eredő, a kötvényen alapuló követelések;

d) zálogjoggal, óvadékkal biztosított követelések a zá
logtárgy (óvadék) értékének erejéig, feltéve, hogy a biz
tosítékot a felszámolási eljárást megelőző egyeztetés be
fejezése előtt hat hónappal, ha pedig egyeztetésnek nem 
volt helye, a felszámolási eljárás megindítása előtt hat hó
nappal kikötötték;

e) egyéb követelések.”
A tv. lényegi változtatást itt sem tartalmaz. Az 57. § a 

felszámolás költségeit részletezi kimerítően, valamint két 
esetben apró előrelépést mutat a csődjog szempontjából 
igazán lényeges kérdésben. Ilyen a biztosított követelések 
előrébb sorolása, bár a normál követelések közé való be- 
tagolás fennmarad, így áttörésről semmiképpen sem lehet 
beszélni. A másik pedig, hogy az állami követeléseket leg
alább kiemeli az egyéb követelések közül, amely így is 
csak e) kategóriás lesz. ami a közpénzek elvárt védelmé
hez képest nem igazán megnyugtató. A tv. kiegészül több 
hitelezői osztállyal.

Újdonság volt a tvr.-ben továbbá a kötelező egyeztetés 
előírása, valamint a szövetkezetek felszámolására vonat
kozó elkülönült szabályozásnak a megszüntetése.

A törvényerejű rendelet még egyben tárgyalta a fize
tésképtelenség okán lefolytatott felszámolási eljárást, va
lamint a gazdálkodó szervezet egyéb jogszabály alapján 
történő, jogutód nélküli megszüntetéséről hozott határo
zat alapján lefolytatott eljárást, amely később a végelszá
molás elnevezést kapta. Ez utóbbit nem tárgyaljuk, lévén 
kakukktojás a csödjog rendszerében, mivel a gazdasági 
nehézségek logikájától eltérő jogi paraméterek szerint 
mozog.

Illusztrációul legyen elég ennyi. A legpozitívabb, amit 
a ma hatályos tv.-ről elmondhatunk, az. hogy van egy ki
pofozott szocialista csődtörvényünk.

A csődjogi szabályozás kontinuitása akkor, amikor 
a társadalmi-gazdasági körülmények 1948-1949 után 
1989-1990-ben ismét gyökeresen megváltoznak, rendkí
vül szánalmas helyzetbe hozta a magyar csődjogot. Ko
rábbi pozitív hagyományaitól a kommunizmus évtizedei

__alatt megfosztatott, tartalma és elméleti alapja az állami
26

gazdálkodás vállalatcentrikus67 logikája szerint töltődön 
fel. terminológiája a teljes inkongruencia állapotában.6*

További rontás volt az állami követelések hátrasorolá- 
sa, az in rém biztosítékkal rendelkezők sanyarú helyzete, 
a felszámolók tevékenységének ellenőrizetlensége, hogy 
csak a legfontosabb hátrányokat említsem. Mivel ezek a 
hatályos jogot közvetlenül érintik, itt nem foglalkozunk 
velük.

Mi az így kialakult szabályozás legfontosabb kártétele? 
A kérdés megválaszolása annak a gazdasági locus eom- 
munisnák a felvetésével indulhat, hogy általában a nehe
zebb sorban lévők, kisebb tökével rendelkezők kerülnek 
nagyobb arányban a fizetésképtelenség állapotába, illetve 
nehéz gazdasági helyzetbe.69 Ezek között sok a középosz
tálybeli is. A fejlett, demokratikus országokban rájöttek 
arra, hogy a csődbukottak végleges beszorítása kifizet
hetetlen adósságaik közé nem szolgálja jól a társadalom 
hosszú távú fejlődését. Az egyszeri bukottak felsegítése 
nélkül jelentősen gyengül az a vertikális társadalmi mobi
litás, amely biztosítja azt, hogy az elit folyamatos kihívás
nak legyen kitéve. Ahol ez nem biztosított, ott a mindig 
erős érdekérvényesítéssel rendelkező felső réteg becson- 
tosul, rögzül, kihívás híján elveszíti rugalmasságát, kez- 
deményezöképességét, versenyképességét, bár energiájá
ból azért bőven marad az alsóbb rétegek jogi segítséggel 
történő adósi függésben tartására. Az ilyen társadalmak,70 
jóllehet minden feltétel adott lenne a felemelkedésükhöz, 
hátrányba kerülnek azokkal szemben, amelyek tömegesen 
megengedik az újrakezdést,71 és így állandó és nagyará
nyú kihívást teremtenek a gazdasági sikerektől elkényel- 
mesedni hajlandó elitnek. Az amerikai kolóniák már a 18. 
század folyamán is sokat tettek a bukottak védelmében, 
gyakran az angol adminisztráció, sőt saját legfelső tör
vénykezési szerveik ellenére.72

Epilógus

A fentieket végiggondolván felmerül a hogyan tovább 
kérdése. Csödjogunkban egyszerre van jelen a kontinui
tás és a diszkontinuitás, ezért a helyzet eltúlozhatatlanul 
súlyos. A jogi gondolkodásba mélyen beívódtak a szo
cializmusban kialakult jogi tartalmak, megközelítések. 
A mai jogász számára a lehetetlenséggel határos az olyan 
egyszerű, a csődjog természetéhez évszázadok óta hozzá
tartozó jogviszonyok feldolgozása, mint az egyéni vállal
kozó csődje,73 a tartozások bírói úton történő eltörlése,74 
vagy az önkéntes adósságrendezés csődeljáráson kívül, 
de csődjogilag támogatva. Nem is beszélve a korszerű fo
gyasztóvédelmi szabályokról, amelyek végleg szakítanak 
a csődjog territóriumában a pacta sunt servanda ezen a te
rületen sok esetben tragédiához vezető elvével.

A mai magyar csődjog a gazdálkodó szervezetek meg
szüntetésén kívül bármilyen más jogi cél elérésére teljes
séggel alkalmatlan, ha nem értjük a célok közé a felszá
molók gazdasági érdekeinek erőteljes érvényesítését.75

Talán a csődjog keretein kívül, eseti jogalkotással bizo
nyos fejlett megoldások átemelhetők a magyar jogrend
szerbe. A csődjog keretein belül nincs remény.76
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Jegyzetek

1 A csödjogi szabályozás élenjáró országában, az Egyesült Államok
ban az összes csődtörvény, egészen az 1978-as Bankruptcy Code-ig 
exclusive, gazdasági válságra adott reakció volt.

- Különösen igaz ez az angolszász és a francia jogrendszerekre.
3 Angliában 1861-ben tették elérhetővé a csődeljárást a nemkereske- 

dö magánszemélyek számára (24&25 Vict., c. 134. §§ 69. 86). Az 
Egyesült Államokban először az 1841-es (ideiglenes) szövetségi 
törvény rendelkezett eképpen (Aug. 19, 1841, c. 9. 5 Stat. 440, re- 
pealed Mar. 3,1843, eh. 82.5 Stat. 614). A franciák a nem kereskedő 
magánszemélyek csödjogi kezelésével megvárták a 20. század vé
gét (n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relatíve á la prévention ct au 
reglement des difficultés liées au surendettement des particuliers et 
des familles, a nevezetes Neicrtz-törvény, az előkészítő Veronique 
Neiertz kormánytisztviselő után). A német jogrendszer eleve nem 
tett különbséget a kettő között.

4 Az úttörők itt az amerikaiak voltak, akik a 19. század második felé
ben már egy bonyolult eljárást hoztak létre a vasutak reorganizáció
jára. Részletesen lásd: Dávid A. Skeel, Jr.: Debt'sDominion (Prince- 
tovvn. Princetown University Press. 2001,48-70. p.)

5 Az amerikai egységes szövetségi törvénykönyv 11. címének (Bank
ruptcy) 11. fejezete (Reorganization) az amerikai jog „legkereset
tebb exportcikke".

6 A franciák 1985-ben egy teljesen új útra léptek, és a vállalati reor
ganizációt állították a csödjog középpontjába (85-98 du 25 janvier 
1985 de la redressement judiciaire).
Az 1999. január 1-én hatályba lépett Insolvcnzordnung 8. része 
(Restschuldbcfreiung) tartalmazza az ide vonatkozó, a német jog
rendszer számára újdonságnak számító eljárást.

8 Herczegh Mihály, a magyar csödjog nemzetközi kitekintéssel bíró. 
kiváló művelője ezt egyértelműen megfogalmazta: Herczegh Mi
hály: Magyar csődtörvény (Budapest, Franklin Társulat, 1884.7. p.). 
Az 1881:17. te. gyakran szolgaian követte a német megoldásokat.

9 Amikor az angol jogrendszer áttért a bíróságok által szervezett csőd
eljárásra. azt gúnyosan „officialism”-nak nevezték el. Az angol jog
tudat tisztában van a magánszféra erőteljes érdekeivel és szerepével 
a  csődeljárásban, ezt több ponton erőteljesen érvényesíti is (például a 
biztosított követelések terén). így a bíróság megnövekedett szerepét 
ezzel együtt kell értelmezni. A magyar csődjog, német nyomdoko
kon haladva, eleve „bírói agyú" volt. Herczegh Mihály ezt ..official 
system" néven illette, nagy érzékkel tapintva rá az eljárás fő gyenge
ségére: Herczegh: i. m„ 9. p.

10 Ez egyben feloldotta a hitelezői passzivitásból fakadó korábbi gon
dokat, hiszen az adós adott, és saját érdeke a mentesítés reményében 
az eljárásban való aktiv részvétel.

11 Ordonnance de 1673 Titre IX. Art. 6„ 7.
12 La lói du 4 mars 1889 de la liquidation judiciaire.
15 85-89 du 25 janvier 1985 de la redressement judiciaire.
14 „Die Gláubiger sind Schlüsselfiguren des Konkursverfahren." „Die 

Bcfriedigung dér Gláubiger ist alsó dér .Konkurszwcck des Ver- 
fahrens” '. Lásd: Riedemann. Susanne: Zűr Entwicklung des Kon- 
kursrechls seil Inkrafttreten dér Konkursordnung unter dem Aspekt 
dér Gláubigerautonomie (Nőrderstedt, Books on Dcmand GmbH. 
2004, 9. p.)

15 Az angol és a francia jogrendszer már nagyon korán kialakított cső
dön kívüli adósságrendezési eljárásokat. Római jogi mintára már 
Colbert 1673-as rendelete (code Savary) is tartalmazón csődön 
kívüli egyezségi eljárást (Titre X: Des cessions de bicns), ahol az 
adós -  vagyonának a hitelezők részére történő átengedésével -  sza
badulhatott adósságai alól. A magyar jog ide csak 1915-ben jutott el. 
(Részletesen lásd alább.)

16 „Dér Konkurs bezweckt eine Liquidation des Schuldnervermögens 
durch Gesamt- oder EinzelnverauBerung und eine glcichmaBige 
Verteilung des Erlöscs an die Gláubiger." Lásd: Baur, Fritz -  Stür- 
ner, Rolf: Insolvenzrecht (Heidelberg. C. F. Müller Juristischer Ver- 
lag, 1991, 2. p.). „Das Konkursverfahren zielt auf Befriedigung dér 
Gláubiger aus dem verwertbaren Vermögen des Schuldners." Lásd:

Konkursordnung und Insolvenzordnung (München, C. H. Beck’sche 
Verlagsbuchhandlung. 1997). Az idézet Walter Gerhardt bevezetőjé
ből van: i. m„ XII. p.

17 Részletesen lásd: Haarmeyer-Wutzke-Förster: Insolvenzordnung 
InsO /EG InsO (München, Jehle-Rehm, 1995, l.p .)

18 „Die abgesonderte Befriedigung erfolgt unabhángig vöm Konkurs
verfahren." KO ij 4 (2). Jellemzően a biztosítékkal rendelkező hite
lezők jogosultak az elkülönített kielégítésre. Az elkülönített hitele
zők körét részletesen szabályozza a KO ötödik címe (Fünfter Titel 
Absonderung §§ 48-52). A hatályos InsO már bevonja az eljárásba 
a biztosítékkal terhelt vagyontárgyra vezetett végrehajtást is. de, az 
amerikai megoldáshoz (Bankruptcy Code § 506 [c]) hasonló módon, 
csak a vagyontárgy értékelésével és az értékesítésével kapcsolatos 
költségeket engedi levonni (InsO § 170 [2]).

19 A német jogászokat nehezen járja át az angolszász szellem. „Die Ein- 
heitlichkeit des Insolvenzverfahren (§ I S. 1 InsO) kann im übrigen 
auch nicht darüber hinwegtáuschcn, dass dér Grund fa 11 dér Insol- 
venz im herkömmlichen Sinne -  alsó des Verfahrens. das beim Vor- 
liegen von Zahlungsunfahigkeit oder Überschuldung des Schuldners 
eingeschlagen wird -  sich weiterhin als Verfahren dér gerichtlichen 
Zwangsliquidation des schuldnerischen Vemtögens darstellt." Lásd: 
Smid, Stefan: Nationale Insolvenzrechte. In: Regelung dér Insolvenz 
(Budapest, Európa Institut Budapest. 2002, 16. p.). Még mindig az 
adós vagyona elleni eljárás a fontos, valamint, mint korábban láttuk, 
a hitelezők egyenlőségen alapuló kielégítése. Holott már se vagyon, 
se egyenlőség.

20 Insolvenzordnung § 1 Ziele des Insolvenzverfahrens: „Das Insol- 
venzverfahren dient dazu. die Gláubiger eines Schuldners gemein- 
schaftlich zu befriedigen, indem das Vermögen des Schuldners 
verwertet und dér Erlös verteik oder in cinem Insolvenzplan ciné 
abweichende Regelung insbesondere zum Erhalt des Untemeh- 
mens getroffen wird. Dem redlichen Schuldner wird Gelegenheit 
gégében, sich von seinem restlichen Verbindlichkeiten zu be- 
freien." Code de commerce Livre Sixiéme Titre Deuxiéme Art. L. 
620-1.: „II est institué une procédure de redressement judiciaire 
destinée á permettre la sauvegarde de Tentreprise, le maintien de 
l'activité et de l’emploi et l'apurement du passif.” (A 2005-ös re
form előtt hatályos szöveg.)

21 Nálunk végképp nem mondható el, hogy a zálogjog a biztosítékok 
királya lenne.

22 1 881:17. te. II. fejezet. Csődnyitás 82. § „A csőd azonnal megnyitan
dó, ha valaki a csödnyitást maga kéri,”

23 Az amerikai bíróság a csődbe ment vállalat hitelezőinek egyetértése 
nélkül is jóváhagyhatja a reorganizációs tervet, ha minden hitelező 
legalább olyan mértékű kielégítésben részesül, amekkorában a fel- 
számolási eljárás (Liquidation) lefolytatása esetén részesült volna: 
Bankrupcy Code (US Code Title 11) Chapter 11 Reorganization §
1129 (a) (7) (A) (ii). A vállalatok és a munkahelyek megmentésére 
koncentráló francia csődjog esetében ez nem is kérdés, mivel ott a 
hitelezők harmadlagosak.

-J A törvény IX. fejezete rendelkezett a csőd befejezéséről, és ennek 
egyik módja volt a kényszeregyezség általi befejezés.

25 1915. évi 4.070. M. E. számú rendelet a csődön kívüli kényszer- 
egyességi eljárásáról. Az 1916:5. te. a szabályozás törvényi alapját 
is megteremtette.

26 A hatályos jog ilyen irányú próbálkozásai „csődeljárás" álnév alatt 
inkább a jogi jellegű „farce" kategóriájába tartoznak,

27 Amely az Insolvenzordnung 1999. évi hatályba lépéséig, azaz 122 
éven át a csödjog alapja volt Németországban.

28 „Ist dér Schuldner eine natürliche Person, so wird cr nach MaBgabe 
dér §§ 287 bis 303 von den im Insolvenzverfahren nicht erfíillten 
Verbindlichkeiten gegenüber den Insolvenzglaubigem befreit." In- 
solvenzordnung Achtcr Teil Restschuldbefreiung § 286. A franciák 
a fogyasztói kódexükbe (Code de la consommation) inkorporálták 
ezt az intézményt: Livre III: Endettement Titre III: Traitement des 
situations de surendettement Chapitre II: Des compétences du juge



de Pexécution en matiére de iraiiement des situations de surendette- 
meni Seclion 2: De la procédure de rétablissement personnel.

29 1881:17. ic. Második Rész, Alaki jog. Második czím: Kereskedelmi 
csőd 241-256. §§.

30 Herczegh: i. m.. 6. p.
31 Az alábbiak Herczegh: i. m., 8-9. p. alapján, az ottani szóhaszná

lattal.
32 És aki tényleg vízválasztóként is ábrázolja: Vidal, Dominique: Droii 

de I enlreprise en difficulté (Paris, Gualino, 2010, 5. p.)
33 Ez nagy szó volt, mert az adósok börtöne a 19. század második fe

léig fennmaradt.
34 Az adós élelmezése az angolszász jogrendszerekben a hitelező ké- 

nyére-kedvére, illetve a jótét leikekre volt bízva sokáig.
35 24&25 Vict., c. 134, §§ 69, 86.
36 2. Aug. 19, 1841, c. 9, 5 Stat. 440, repealed Mar. 3, 1843. eh. 82, 5 

Stat. 614.
37 Második Rész, Alaki jog. Második czím: Kereskedelmi csőd. IV. 

fejezet: Eltérő rendelkezések a szövetkezeteket illetőleg, 257-261. 
§§. Érdekességként megemlítem, hogy a csődeljárásokban komoly 
szerephez jutó Pénzintézeti Központ is szövetkezetként alakult meg 
az 1916:14. törvénycikk I. §-a alapján, ráadásul határozott időre, öt 
évre.

3S Marx bevett szófordulata volt.
39 O, boldog társasági jog, melynek megadatott a  relatíve tiszta újra

kezdés lehetősége!
40 Csak azokra a jogszabályokra szorítkozunk, amelyek jól mutatják a 

fordulópont lényegét, a kontinuitás és diszkontinutás egységét.
41 És a hitelsértésről szóló 1932:9. te. 4. §-ának kiegészítése tár

gyában.
42 Tartozásai vagyonát meghaladják, vagy egyébként fizetésképtelenné 

vált, avagy fizetéseit megszüntette. Idézett jogszabály 1. § (I).
43 Állami érdekeltségűnek minősült minden olyan gazdasági célú vál

lalkozás, amelyben az állam 20 usque 50% tulajdoni érdekeltséggel 
bírt, amelyekért az állam 200.000 forintot meghaladóan garanciái 
vállalt, vagy az államnak 200.000 forintot meghaladó összeggel tar
tozott (hitelnyújtásból vagy állami vagyon használatra valóátenge- 
déséből származó tartozásból fakadóan), illetve állami megbízásból 
közfeladatot látott el. és ebből az államnak 200.000 forintot meg
haladó tartozása keletkezett.

44 Egyes vállalatok feloszlásának és felszámolásának szabályozá
sa tárgyában. A szövetkezetekre külön szabályokat tartalmazott a

( 2.880/1949. Komi. számú rendelet.
Ez a  passzus szó szerint ide kívánkozik: „A tárgyaláson a Pénzinté
zeti Központ kiküldötte nyilatkozik arra nézve, hogy a felszámolás 
elrendelésének a jelen rendelet I. §-ában meghatározott előfeltétele 
fennáll-e. A Pénzintézeti Központ nyilatkozata a bíróságra irány
adó és az vita vagy bizonyítás tárgyává nem tehető. A Pénzintézeti 
Központ kiküldöttének a tárgyaláson teendő nyilatkozatát pótolja a 
Pénzintézeti Központ írásbeli nyilatkozata." 2. § (3). 

u  A rendelet külön kiemeli, hogy ide kell érteni a 8.750/1948. (188) 
Korm. és a 9.400/1948. (205) Korm. számú rcndeletek alapján ki
rendelt kényszerfelszámoló, illetve felszámoló jogcselekményeiből 
eredő tartozásokat is. Ez egyértelmű bizonyítéka a három rendelet 
szekvencia!itásának, ami azért izgalmas, mert a rendelet formaliter 
nem helyezi hatályon kívül az előző kettőt.

47 Ezt a ma hatályos magyar csödjog méltatlanul hátul, az ötödik cso
portban szerepelteti: 1991 :IL. tv. 57. § (1) e/ pont. Az amerikai csőd- 
kódex az adótartozásokat privilegizált tartozásként kezeli, lehetővé 
teszi az adóhatóság számára általános jelzálog (licn) bejegyzését, ami 
által az adókövetelés biztosított követeléssé válik, valamint kiveszi 
a mentesítés alól is (..undischargeable". „exeptions to discharge”). 
Részletesen: Wamen, Elizabeth -Lawrencc Westbrook. Jay: The law  
o f debiors and creditors (New York. Aspen, 2006.322-323. p.). Va
lahogy igy képzelném a közpénzek védelmét itthon is.

48 így ebben a  vonatkozásban jelentősen kedvezőbb ezen hitelezők 
számára, mint a ma hatályos törvény.

49 Az 1947:X1. te. a szövetkezetekről külön felszámolási és csödeljárá-
__  si szabályokat is tartalmazott. A felszámolás itt a szövetkezet felosz-
28

látásának kimondása utáni, kifejezetten a megszüntetésre irányuló 
eljárás volt, tökéletes hírnökeként a felszámolás későbbi tényleges 
tartalmának.

311 1917. évi 920. M. E. számú rendelet a pénzintézeteknek a Pénz
intézeti Központ közbejöttével foganatosított kényszerfelszámolá
sáról. 1926. évi 5.836. M. E. számú rendelet a pénzintézeteknek 
a Pénzintézeti Központ közbejöttével foganatosítható kényszer
felszámolása tárgyában fennálló jogszabályoknak pénzintézet ér
dekkörébe tartozó részvénytársaságokra kiterjesztéséről és az ily 
kényszerfclszámolás szabályainak megállapításáról. A szabályo
zás alapját a Pénzintézeti Központra vonatkozó törvények képez
ték: 1916:14. te., 1920:37. te.

51 Ay “ goi jog -winding up"-ja az egyetlen, ami közvetlenebb kapcso
latba hozható ezzel a terminus morbidus-szal. de ott is diszjunktiv 
célt szolgál a vállalatokra vonatkozó eljárásokat a magánszemélyek
re vonatkozóktól elhatárolandó. Magát a fogalmat a jogi szaknyelv 
természetesen már korábban is használta, igy a kontinuitás szépen 
kimutatható.
Aszódi Ilona: A gazdálkodó szerezetek felszámolása (M agyarjai 
34 , 1987, 11. 9 5 1 . p .)

A jogszabály az új gazdasági mechanizmus részeként született meg. 
' 4 6. § (1) „A felszámoló a felszámolás alatt álló vállalat elnevezését »f. 

a.« toldattal és saját aláírásával használja. Az eljárás során minden 
esetben a felszámolás kifejezést kell használni." Az „f. a." toldat ko
rábbi használatára nem találtam utalást, de ez nem jelenti azt, hogy 
ne használták volna.

55 És a jogforrási hierarchia? -  kérdezhetnénk.
56 1,1 még találkozunk ezzel a régi kifejezéssel, amit már Herczegh Mi

hály is használt. Lásd fentebb.
57 A rendelet az új vállalati törvény (1977: VI. tv.) nyomán született.
38 Szép példájaként annak, amikor a folyamatos változtatgatások ép

pen a lényegi változatlanság eszközéül szolgálnak. Ez a mai napig 
jellemzi a magyar csődjogalkotást. „Sok mindennek meg kell vál
toznia ahhoz, hogy végül ne változzon semmi." (Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa bon mot-ja.)

!9 Nem lehet nem észrevenni, ahogy formálódik a „gazdálkodó szerve
zet” fogalom förmedvénye.

60 Joggal írja a már említett szerző: „Ezért ez az új megoldás minden
képpen jelentős, fontos és az első tapasztalatok szerint a gyakorlat
ban jól prosperáló intézményt rejt magában." (Aszódi: i. m., 951. p.)

61 Sajnos a pénzintézetek elkülönült szabályozásával nincs helyünk 
foglalkozni. A pénzintézetek csődjének szabályozása a fejlett világ
ban mindenhol lex speciális.

62 Történt ugyan némi elméletieskcdö jogi maszatolás a külföldi meg
oldások vonatkozásában, ez azonban nem tartozott egy kategóriába, 
mondjuk, Herczegh Mihály széleskörű elemzésével, és semmi lé
nyeges nyomát nem látni az 1991. évi XLIX. törvényben, aminek 
elsőre még a számozását is elrontották, hiszen korábban a parlamenti 
törvényalkotás mennyisége nem tette szükségessé, hogy ilyen horri
bilis római számokkal kelljen dolgozni.

63 Králik Lajos: A csődtörvény (Budapest, Athenaeum, 1895, 15. p.). 
Králik egyébként ezt egy félrefordítás kapcsán iija. Ugyanis az 
1881-cs törvény előkészületekor a német Gemeinschuldncr szót 
„közadós”-nak fordították, és a későbbiekben is igy rögzült. A he
lyes fordítás csödadós lett volna Králik szerint, hiszen a Géméin szó 
itt a birodalmi német szabályozásra utal a német államok csödjogi 
partikularitásával szemben. Majd megjegyzi: „Nincs semmi szüksé
günk ilyen confiisus alkotásra. Saját jogi múltúnk és nyelvünk iránt 
becsületbeli tekinteteink vannak.” (Uo.) Szegény Králik Lajos, va
jon ma mit mondana?

64 „II faut que. pár forme de prévention on donne d'abord le nőm 
de banqueroutier á tout négociant qui fait perdre ces créanciers " 
(Uo.)

65 Ennek veszélyeire hívták fel a jogi szakértők a figyelmet később az 
I99LXLIX. tv. kapcsán azzal, hogy az.eljárásjogi szemlélet elfedi 
a nagyon lényeges anyagi jogi kérdéseket: Dobrocsi-Pillér-Török: 
A csődeljárásról a  felszám olási eljárásról és a  végelszámolásról 
(Budapest, ELTE Jogi Továbbképző Intézek 1991. I. p.)



lörtéiwti szemle
66 Vajon miért kellett ennyire szétválasztani a felszámoló kijelölésének 

folyamatát és az eljáró bírót? Ennek kitalálását az T. Olvasó fantá
ziájára bízom.

67 Egyik jogi szakember, véleményem szerint helyesen, a jogi foga
lomalkotás szörnyszülöttének nevezte a „gazdálkodó szervezet”  fo
galmát. A csödjog szempontjából valóban ebben a fogalomban össz
pontosul a fenti állami vállalatcentrikus felfogás.

68 Természetesen a területet mélyebben ismerő jogtudósok számára a 
fogalmi diszkrepancia egyértelmű. Például lásd: Török Gábor-Zum- 
bók Ferenc: A fizetésképtelenségi törvény téziseinek koncepciója. In: 
A fizetésképtelenség szabólvozása (Budapest. Európa Institut Buda
pest. 2002. 126-127. p.)

69 Ma már a legfejlettebb csődjogi rendszerek (amerikai, francia) nem 
kívánják meg a fizetésképtelenséget a csödjog védelmi eszköztárá
nak igénybe vételéhez. Ezért a „fizetésképtelenség joga", mint foga
lom. elavultnak tekinthető. Talán a „nehéz gazdasági helyzetek joga" 
lenne egy megfelelő terminus tcchnicus. A franciák a kereskedelmi 
szférában az „entreprise en difficulté", a fogyasztói szektorban a 
„surendettement" kifejezést használják általánosító jelleggel.

70 Latin-Amerika gazdasági nehézségeinek ez az egyik forrása.
71 Az amerikai „ffesh start" fogalma ezért, és nem másért a korsze

rű csődelmélet legfontosabb kulcsszava. Az Egyesült Államokban 
milliós nagyságrendű a Bankruptcy Code Chapter 7 (Liquidation) 
alapján történő teljes személyes adósságclcngcdés. Természetesen a 
zálogjoggal biztosított, in rém jellegű követelések más megítélés alá 
esnek, de az amerikai jog ott is törvényes lehetőséget ad az adósnak 
az átütemezésre a BC Chapter 13 (Adjustmcnt of debts o f an indivi-

dual with regular income) keretében, és az „automatic stay”, azaz a 
teljes végrehajtási tilalom a „foreclosure"-re is vonatkozik.

72 Részletesen lásd Coleman, Peter J.: Debtors and creditors in Ameri
ca (Washington DC. Beardbooks, 1999)

73 A csödjog egyik kiindulópontja volt az egyéni kereskedő csődje. 
Már több helyen hallottam és olvastam, hogy a fö akadály itt az, 
hogy nem tudják a vállalkozói vagyont a magánvagyontól elkülöní
teni. No comment.

74 Az első törvény, ami lehetővé tette az adósságok eltörlését a Statute 
o f Anno Quatro Annáé Ch 17 volt Angliában 1705-ben. Ennek már 
több mint háromszáz éve.

75 A legutóbbi csődtörvény-novella jó  példa erre. Pedig a mentesí
téssel kapcsolatban a felszámolók vonatkozásában már Dániel 
Defoe is megírta több száz éve: „Tongue in cheek, he concluded 
his approving assessment by noting that those who made a living 
from bankrupteies would lose that employment. These, he ar- 
gued, should ,offer their service on board Her Majesty’s fleet, and 
fight in Defence of the Kingdom', thereby making amends fór the 
húrt they had caused by the ruination of honest families.” Idézi: 
J. C. McCoid, II: Discharge: The most important developement 
in bankruptcy liistory (American Bankruptcy Law Journal, 1996, 
173. p.)

76 Talán feltűnt a T. Olvasónak, hogy a csödjog egyes különös prob
lémáival nem foglalkozom. Ennek nem igazán teijedelmi oka van, 
hanem az, hogy az orvos sem veszi górcső alá a beteg lábgombáját 
szívinfarktus esetén. Zárásként megjegyzem, hogy elöbb-utóbb min
denki többé-kevésbé saját szakterületének Voltaire-je lesz.

A felvilágosodás fogalm a

A felvilágosodás olyan szellemi mozgalom, amely 
jó kétszáz évvel a reneszánsz után ismét az emberi 
képességek -  elsősorban a szellemi képességek -  

kibontakozásának igényét állította a középpontba. A felvi
lágosodás lényegét Immánuel Kant 1784-ben, egy német 
folyóirat kérdésére írott válaszában mindenki számára 
érvényes, univerzális iránymutatásként határozta meg: 
„A felvilágosodás az ember kilábalása 
maga okozta kiskorúságából. A kiskorú
ság az arra való képtelenség, hogy valaki 
mások vezetése nélkül gondolkodjék...
Sapere aude! meij a magad értelmére tá
maszkodni! -  ez tehát a felvilágosodás 
jelmondata.”1 A gyakorlati ész -  azaz a fi- 
lozófiailag megalapozott és helyes morál 
-  követőinek racionálisan, autonóm mó
don kell gondolkodniuk és cselekedniük.
1789-ben viszont egy -  ugyancsak német 
-  teológiai évkönyv arról értekezett, hogy 
a felvilágosodás olyan fogalom, amelyet 
kisegítő magyarázat nélkül senki nem ért.
Valóban, a felvilágosodás Kant esetében 
is olykor bizonytalan és ellentmondásos 
eszme. Számára a felvilágosodás legfőbb 
akadálya az előítélet, legfőbb támogatója pedig a szabad
ság, legfőképpen a vallás dolgaiban. Kant azonban nem 
csak a szabadság, hanem a fegyelem és az engedelmes
ség filozófusa is, ezért különbséget tesz a felvilágosodást

Takács A lbert

A felvilágosodás 
öröksége és az alkotmány 
eszméje

szolgáló ész nyilvános és magánhaszná
lata között. Csak első pillantásra meg
lepő, hogy a szabadság és az önállóság 
elvét a nyilvános gondolkodás számára 
tartja fenn, de a tisztségek és hivatalok 
intim világában már a korlátok és a köte
lességek érvényesülnek.

A felvilágosodás -  mind tartalmát, 
mind hatását tekintve -  valóban sokfé
le szellemi irányzat, történetszemléleti, 
vallási, erkölcstani és művészeti teljesít
ménye és hagyatéka eltérő. Képviselői 
között a radikális racionalistákat éppúgy 
megtaláljuk, mint az elitista életfilozófia 
előhírnökeit. Az újabb értelmezések a 
felvilágosodás kritikai irányára helyezik 
a hangsúlyt. A felvilágosodás minden 

előítélettel, mítosszal és rajongással szemben álló gondol
kodás, amelynek elvei és módszerei meglehetősen sokfé
lék és sokrétűek, esetenként eklektikusak.2 Jóllehet sokkal 
szorosabban kötődött a gondolkodás megelőző idöszaká-

Immanuel Kant


