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1. Bevezetés

Ismerjük a régi mondást, „historia est magistra vitae”, de 
profitorientált emberként felmerül bennünk a kérdés, mi 
értelme van a 21. században 19. századi törvényeket ele-
mezni, hiszen a magyar jogrendszer nem precedens alapú, 
ahol régi ítéleteket olvasnak. Az alábbiakban a rövid törté-
neti bevezető után a 
reformkori csődjog 
magánjogi és bün-
tetőjogi szabályait 
elemzem, hogy sza-
bályozta a jogalkotó 
ennek a gazdasági 
élethelyzetnek a ke-
zelését, amikor az 
ország egy új tár-
sadalmi-gazdasági 
rendszerre való át-
térés folyamatában 
volt. Az egyes sza-
bályokat elemezve 
helyenként jegy-
zetekben utalok az 
akkori szabálynak 
megfeleltethető ha-
tályos rendelkezé-
sekre. A reformkori 
csődeljárás kutatá-
sának a szakirodal-
ma röviddel hatály-
balépése után megjelent, és még napjainkban is készülnek 
a kérdéssel foglalkozó munkák,1 én az alábbiakban elsőd-
legesen a vizsgált jogszabályt elemzem, utalva más jog-
történeti és hatályos jogszabályi rendelkezésekre.

2. A magyar szabályozás kezdetei 

A magyar jogba a csőd fogalma és szabályozása a nyu-
gat-európai városi jogokból fokozatosan átvéve került be. 
A csőd, mint reális probléma, a kereskedelemmel foglal-
kozó városokban jelent meg, így a csőd szabályozása is a 
városi jogkönyvekben történt, amelyek a nyugat-európai, 
főleg német megoldásokat vették át.3

A 16–17. századi csődrendtartások dologi szemlélettel 
közelítettek a csődhöz, az eljárás lefolytatására az adós 
hiányában is sor kerülhetett, hiszen az nem az adós, ha-

nem annak vagyona ellen folyt. Már ezekben a jogköny-
vekben megjelenik a csőd több klasszikus eleme, mint a 
vagyonzár, a csődgondnok és a sorrend szerinti kielégítés. 
Specialitásuk viszont, hogy ezek a jogkönyvek a csőd alá 
vont vagyontömeget a vagyonzárlat elrendelésétől kezdve 
a csődhitelezők közös tulajdonának tekintették. 

Az eljárás menete már sokban hasonlított a klasszi-
kus csődeljárásokhoz, bár városonként részletkérdések-
ben eltért, az eljárás „alapstruktúrája” minden városban 
megegyezett, annak ellenére, hogy ezt nem országos ren-
delkezés írta elő. A városi tanács elé terjesztett csődkére-
lemmel indult az eljárás, amelyet benyújthatott maga az 
adós, hitelezője, vagy maga is kezdeményezhette az el-
járást. Ha a fizetésképtelenséget megállapította, a tanács 
elrendelte a vagyonzárlatot és csődgondnokot rendelt a 
vagyonnak, az adós rendelkezési joga vagyonával ettől a 
pillanattól megszűnt. A zárlat elrendelésével egyidejűleg 
a tanács felhívást tett közzé az adós összes hitelezőjének, 

hogy meghatározott 
határidőig jelentsék 
be követelésüket a 
csődgondnoknál. 
A felhívást általában 
a városházán füg-
gesztették ki, de ha 
tudomás volt más 
városban lakó hite-
lezőről, a felhívást 
megküldték a másik 
város tanácsának is. 
Abban nem voltak 
egységesek a városi 
szabályok, hogy ha 
más városbeli hite-
lező is van, akkor 
ez mennyivel növeli 
meg a bejelentkezé-
si határidőt. A hite-
lezők részére nyitva 
álló határidő alatt a 

csődgondnok össze-
írta az adós vagyonát, 

kintlévőségeit pedig megkísérelte behajtani. A hitelezők-
nek nyitva álló határidő lejártakor a városi bíróság előtt 
kellett az addig bejelentkezett hitelezőknek követelésüket 
bizonyítani, majd a valósnak elfogadott követelések kö-
zött a bíró felállította a kielégítési sorrendet. A kielégítési 
sorrend hűen tükrözte az adott város közgondolkodását: 
jellemzően első helyen állt az adós gyermekeinek (szű-
kös) tartásra vonatkozó igénye, esetleg leányai törvényes 
hozománya, ezt követték a várossal szembeni közadóssá-
gok, majd a különböző céhes tartozások, a zálogtartozá-
sok, végül az egyéb tartozások. A sorrend megállapítása 
után került sor a csődvagyon elárverezésére, majd a hite-
lezők kifizetésére. A csődeljárás az adósra általában infa-
miát jelentett, gyakran a polgárjog elvesztésével is járt.4

A csődről a feudális magyar jogban országos rendel-
kezés nem született, Werbőczy Tripartituma mindössze 
egyetlen címében, a III. rész 28. címében foglalkozik a 
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vagyonbukással, ahol kimondja, a vagyonbukott ad-
dig nem szabadul adósságától, amíg azt le nem törleszti. 
A Tripartitum lehetővé teszi a bukott tömlöcbe zárását, de 
nem szolgasorba vetését. Szabadon bocsátás csak eskü-
tétel után lehetséges, hogy valamennyi későbbi keresmé-
nye – akár munkával, akár koldulással, akár öröklés vagy 
ajándékozás révén jutott hozzá – harmadrészét a hitele-
zőnek tartozik megfizetni mindaddig, amíg tartozását tel-
jesen ki nem egyenlíti.5 Ha az adós az esküt nem akarja 
letenni, vagy esküjét később megszegi, a hitelező jogosult 
az adóst fogságban tartani, és amíg adósságát meg nem 
fizeti, szolgaságban tartani.6 A III. rész 28. cím 1–2. §-a a 
jobbágyokról szól, de a 3. § a nemesekre is megfelelően 
rendeli alkalmazni az ott leírtakat. Ezzel, bár a polgárságot 
kifejezetten nem említi Werbőczy, rájuk is alkalmazható-
vá vált ez a rendelkezés a többen a kevesebb bennfoglal-
tatik elv alapján. A csőd jellemzően a polgárságot érintő 
jogintézmény volt, de érinthette az ősiségbe nem tartozó 
nemesi vagyonokat, ami indokolja a szabályoknak a Tri-
partitumba való beillesztését. Az „ősiség” az ingatlanokra 
vonatkozott, a nemesi ingó vagyon ugyanúgy tárgya lehe-
tett a csődeljárásnak.

Ahogy maga a csődjog is partikuláris volt, városon-
ként változott annak a megítélése is, ha a bukás bűncse-
lekménnyel volt összefüggésben. Ezt a minősítésbeli elté-
rést az 1807:12. tc. szüntette meg, ami a csalárd bukások 
büntetését egységesítette. A törvény három lényeges ren-
delkezést tartalmazott. Elsősorban a csőd esetén a nemes 
és nem-nemes között áttörte a rendi határt, és mindenkire 
nézve kötelezővé tette, hogy a csődbíróság előtt részlete-
sen feltárja a csőd kiváltó okait. A csőd okainak vizsgálata 
során nemcsak a vagyoneltitkolást és/vagy a hitelezőket 
károsító műveleteket tekintették tényállásszerű maga-
tartásnak, hanem a pazarló életmódot is. Az ily módon 
megállapított csalárd vagy vétkes bukást elkövető adóst 
– a törvény másik lényeges rendelkezéseként – tolvajként 
rendelte büntetni, az adóst a vagyon eltitkolásában vagy 
fedezetelvonó műveletekben közreműködő, annak célját 
ismerő tettestárssal együtt.7

Végül a törvény harmadik lényeges rendelkezése, hogy 
közel háromszáz év után végre törvényerőre emelte az ad-
dig csak jogszokásként alkalmazott Tripartitum III. rész 
28. címét, mikor kimondta, hogy az adós a csődeljárás 
után is adós marad a meg nem fizetett tartozással, és vo-
natkozik rá az említett cím.8

Az 1807:12. tc. fontos lépés volt a magyar csődjog egy-
ségesítése felé vezető úton, de még nem szüntette meg az 
egyes városi csődjogok eltérését. A reformkorban egyre 
sürgetőbbé vált egy csődtörvény meghozatala, hiszen a 
feudális vonásokat hordozó városi csődjogok nem a tőké-
nek, hanem az uzsoratőkének kedveztek, ezért rontották a 
kereskedők hitelfelvételi lehetőségeit.9

Bár nem emelkedett törvényerőre, a jogfejlődés szem-
pontjából mégis jelentősége van az 1843. évi büntető 
törvényjavaslatnak, amely már az 1840. évi XXII. tc. is-
meretében készült, és foglalkozott a csőddel. A javaslat a 
csalásról szóló XXXVIII. fejezetében foglalkozott a csőd-
del. Ez a javaslaton belül utal a lopásra. A vagyonbukott 
adóst, ha bukása hamisságát állapította meg a bíróság,10 

mint tolvajt rendelte büntetni, ami alapján a büntetés a 
kárértékhez igazodott. Ha a hamis bukást az adós a ke-
reskedelmi könyvek meghamisításával valósította meg, az 
okirat-hamisításnak megfelelően rendelte büntetni. A vét-
kes gondatlanságból elkövetett bukást a csalárd bukás-
nál nagyságrendileg kisebb büntetési tétellel fenyegette, 
értékhatártól függetlenül hat hónapig terjedő fogsággal. 
A javaslatból is látszik, ahogy a korszak korábbi törvé-
nyeiben – az 1807. és az 1840. évi törvényekben is – a 
csalárd bukás a csalás és a lopás fogalmait súrolta, még 
nem váltak teljesen elkülönült bűncselekményekké, dog-
matikai megalapozásuk még kialakulóban volt. 

3. A reformkori csôdeljárás 

A csődtörvény átfogóan és teljes részletességében sza-
bályozta a csődeljárást, ami felváltotta a korábbi váro-
si csődrendtartásokat. A törvény személyi hatálya széles 
volt, nemcsak a társaságokra és a kereskedőkre, hanem a 
magánszemélyekre is kiterjedt, mind a nemesekre, mind 
pedig a nemtelenekre.11

A törvény egyik fontos rendelkezése a fizetésképte-
lenség fogalmának definiálása. Korábban a városi csőd-
jogok nem határozták meg pontosan a fizetésképtelenség 
fogalmát, bírói mérlegelés körébe tartozott, hogy milyen 
tények alapján rendelték el a csődeljárást. A csődtörvény 
a fizetésképtelenségnek két esetét határozta meg.12 Az 
első – ami már a legkorábbi időktől kezdve jelen volt a 
csődjogban –, ha az adós maga jelentett csődöt, vagyis a 
bíróság előtt bejelentette, hogy tartozásai meghaladják va-
gyonát. A másik eset – amelynek alkalmazása a korábbi 
joggyakorlatban is megvolt, de tételes jogi definiálása hi-
ányzott –, mikor a hitelező kéri a csődöt adósa ellen azért, 
mert megítélése szerint tartozását visszafizetni nem képes. 
A törvény mindössze a fizetési határidő lejártát határozta 
meg kritériumként, vagyis akár a fizetési határidő lejártát 
követő első napon lehetősége volt a hitelezőnek csődöt 
kérni adósa ellen.

Amennyiben ez megvalósult, az illetékes bíróság határ-
időt tűzött az adósnak, hogy a bíróság előtt megjelenjen, 
és fizetőképessége kérdésében nyilatkozzon, bizonyítéko-
kat terjesszen elő. A bíróság a fizetőképtelenség tárgyá-
ban benyújtott bizonyítékok mérlegelése alapján döntött a 
csődnyitás elrendeléséről.13

A bíróság tehát főszabályként bizonyítást folytatott le 
a fizetésképtelenség megállapítása érdekében, ezen belül 
okiratokat, valamint a hitelező és az adós nyilatkozatait 
mérlegelte. Emellett a törvény meghatározta azokat az 
eseteket, amelyek az egyéb bizonyítékoktól függetlenül 
megalapozzák a csőd elrendelését. Ezek az esetek döntően 
a büntetőjogi felelősséget is megalapozták.14

Az első ok az adós távolmaradása az eljárástól. Ha ezt 
a fizetésképtelenségi vélelmet megalapozó okot közelebb-
ről megvizsgáljuk, első pillanatra feltűnik egy lényeges 
különbség a mai csődtörvény hasonló rendelkezésével. 
Míg a reformkori törvény akkor vélelmezi a fizetéskép-
telenséget, ha az adós szökésének vagy elrejtőzésének a 
csődeljáráson kívül más oka nem valószínűsíthető, addig a 



32

jelenlegi szabályozás szerint a bíróság megállapítja a fize-
tésképtelenséget, ha az adós határidőben nem nyilatkozik 
a bíróságnak a hitelező követelése tárgyában, függetlenül 
attól, hogy az adós mi okból nem válaszolt.15 Az 10. § b) 
pontban meghatározott ok – az adós nem tárja fel a bíró-
ság előtt vagyoni helyzetét – már sokban hasonlít az előbb 
idézett hatályos szabályozáshoz, hiszen ma is a válaszadás 
elmulasztását szankcionálja a jogalkotó. A lényeges elté-
rés viszont, hogy a reformkori törvényben az adósnak a 
teljes vagyoni állapotról, míg a jelenleg hatályos törvény 
szerint csak a kérelmet beadó hitelezői igényről kell nyi-
latkozni. A bíró bármely hitelező által beadott csődkére-
lem alapján az adós egész vagyoni helyzetét vizsgálta, és 
az alapján döntött a csőd elrendeléséről, vagyis – mint lát-
ni fogjuk – az eljárás későbbi szakaszában előfordulhatott, 
hogy a csődkérelmet beadó hitelező követelését a bíróság 
alaptalannak ítélte meg, de ettől függetlenül a fizetéskép-
telen adós vagyonára az eljárás a jogosnak elismert köve-
telések kielégítése érdekében tovább folyt. 

Az átfogó vagyonvizsgálat alapján (mint második ok), 
ha a bíróság az adós fizetésképtelenségét nem állapítot-
ta meg, a hitelezőt a rendes polgári peres eljárásra utasí-
totta. A fizetésképtelenség vizsgálata tehát komplex volt, 
az adós egész vagyonára kiterjedt, ennek megfelelően az 
adós köteles volt a bíróságnak könyveit és nyilvántartásait 
bemutatni. 

A harmadik ok volt, ha az adós valamely hitelezőjével 
a tartozás átütemezése, vagy mérséklése, elengedése kér-
désében tárgyalásokat folytatott, és ennek során – vagyis 
nem bíróság előtt – tett olyan kijelentést, miszerint tarto-
zásai meghaladják vagyonát.

Végül az utolsó ok, ha az adós kereskedelmi könyveit 
– amelyeket köteles volt bemutatni – nem megfelelően ve-
zette, vagy meghamisította.

Amennyiben a bíróság a fizetésképtelenséget megálla-
pította, az adós teljes vagyonát azonnali hatállyal zár alá 
vette, annak kezelésére ideiglenes gondnokot rendelt, és 
perfelügyelőt nevezett ki. Az ítéletet a bíróság azonnal ki-
hirdette. A kihirdetéssel a csőd megnyílt.16

A csőd megnyílásának több lényeges jogkövetkezmé-
nye volt. Az adós vagyona zár alá került, azzal az adós 
a továbbiakban nem rendelkezhetett, és más bíróság az 
adós vagyonára végrehajtást nem vezethetett.17 Emellett 
valamennyi, az adós ellen folyamatban lévő vagyoni kö-
vetelésre irányuló per áttevődött a csődbírósághoz, és a 
csődeljárás keretében bírálta el a csődbíróság a követelés 
jogalapját.18

A csőd megnyílta után a bíróság külön végzést bocsátott 
ki, amelyben összehívta az adós valamennyi hitelezőjét. 
A végzésben feltüntette a csődbíróság megnevezését, az 
adós nevét, a hitelezők megjelenésére előírt helyet és ha-
táridőt, a kinevezett csődgondnok és perfelügyelő nevét, 
valamint a hitelezőknek szóló felhívást, hogy határidőre 
adják be igényeiket az azokat alátámasztó bizonyítékok-
kal együtt.19 A hitelezők igénybejelentésére meghatározott 
határidő 30–120 nap között változott. A végzést a csőd-
bíróság saját székhelyén kifüggesztette, illetőleg az el-
járó bíróság illetékességi területén kívüli hitelezőkkel a 
Helytartótanács útján tudatta úgy, hogy a Helytartótanács 

a hirdetményt a váltótörvényben a váltóhirdetések közzé-
tételére meghatározott újságokban közzétette. Látható, 
hogy a hitelezők értesítése már ekkor is az arra törvényben 
kijelölt újságban való közzététellel valósult meg, hason-
lóan napjainkhoz.20 A mai szabálynál „hitelezőbarátabb” 
rendelkezése volt a reformkori törvénynek, hogyha a bí-
róságnak a rendelkezésre álló adatok alapján külföldi hite-
lezőkről is volt tudomása, azokat a Kancellárián keresztül 
értesítette.21

A csődnyitást követően, amíg a hitelezők igénybeje-
lentésére nyitva álló határidő le nem telt, a csődgondnok 
feladata volt az adós vagyonának összeírása, leltározá-
sa. Ennek során a törvény külön kiemelte azokat az adós 
birtokában lévő vagyonrészeket, amelyekre a vagyonzár 
nem terjedt ki. Ezek jellemzően az adós által kezelt, az 
adós közhivatalával összefüggő pénztárak, irattárak, adós 
által bizományba átvett áruk, valamint az adós házastár-
sa, gyermekei le nem foglalható vagyontárgyai, munka-
végzéséhez szükséges eszközök22 voltak. A házastárs és a 
gyermekeknek a vagyonzár alá nem vehető vagyontárgyai 
(ruha, ágynemű, bútor) meglepő hasonlóságot mutatnak 
a jelenlegi végrehajtási törvényben végrehajtás alá nem 
vonhatóként megjelölt dolgokkal.23 A kor családjogának 
jellegzetességét mutatja, hogy míg a feleség férje csőd-
je esetén csak korlátozott mértékben követelhette az élet-
fenntartáshoz szükséges vagyontárgyakat, addig a férj, 
felesége csődje esetén valamennyi, a közös lakásban ta-
lálható ingóságot kizárólagos tulajdonjogára hivatkozva 
mentesíthetett a zár alól.

A csődgondnoknak a vagyonleltár összeállítása során 
kellett arról is gondoskodni, hogy az adós másokkal közös 
tulajdonban álló javait – osztatlan közös tulajdon, közke-
reseti társaságban lévő tulajdonrész – a vagyonközösség 
megszüntetése révén megszerezze és a csődvagyonban el-
helyezze.24

Ugyancsak a csődgondnok feladata volt annak meg-
állapítása, hogy a csődkérelem benyújtását megelőző 15 
napon belül kötött-e az adós házastársával, illetőleg első-, 
másod-, vagy harmadfokú rokonával bármiféle ügyletet. 
Ezeket az ügyleteket ellenbizonyítás hiányában a bíróság 
mint fedezetelvonó ügyletet fiktívnek minősítette,25 a jog-
ügyletek semmisségét állapította meg, és a vagyontárgya-
kat a csődvagyonba visszaadatta. A kor társadalmi, családi 
viszonyaiból következik, hogy a jogalkotó a mai fogal-
maink szerint a közeli hozzátartozókon kívüli rokonokkal 
kötött ügyletek fiktívitására is törvényi vélelmet állapított 
meg, hogy a csődgondnoknak könnyítse eljárási helyzetét, 
így a lényegesen bonyolultabb, „actio Pauliana”-szerű 
eljárások aránya jelentősen csökkent.

A hitelezők összehívására meghatározott határidő le-
jártától a hitelezőknek három napjuk volt igényeik írásban 
való előterjesztésére, a követelésük jogalapját alátámasztó 
bizonyítékokkal együtt.26 Az a hitelező, aki az igényt alá-
támasztó bizonyítékok benyújtásában akadályozva volt, 
e három napon belül volt köteles bejelenteni az akadályt, 
hogy a bizonyíték csatolására új, rövid határidőt kapjon. 
Amennyiben az akadályt három napon belül nem jelentet-
te be, vagy a póthatáridőt elmulasztotta, követelése többé 
nem volt érvényesíthető.27
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A hitelezők összehívására előírt határidő lejártával a 
csődeljárás kétfelé vált. Az egyik rész a bejelentkezett hi-
telezők által megválasztott választmány és csődgondok 
által a csődvagyon értékesítése, a másik pedig a bíróság 
előtt a követelések jogalapjának tisztázása és a kielégítési 
sorrend meghatározása.

A bizonyítékok becsatolására nyitva álló három nap 
alatt kellett a hitelezőknek a három tagú hitelezői választ-
mányt megválasztani, illetőleg a csődgondnoktól a csőd-
vagyont átvenni, az eddigi munkáért járó díjazást megál-
lapítani, és dönteni, hogy az eljárás további szakaszában 
új csődgondnokot kívánnak-e alkalmazni. Érdekes, hogy 
e szavazásoknál valamennyi hitelezőt fejenként egyenlő 
szavazat illetett meg, függetlenül követelése nagyságától. 
A követelések nagysága csak abban az esetben mérvadó, 
ha szavazategyenlőség alakul ki.28 A hitelezők által tiszt-
ségében megerősített, vagy újonnan megválasztott csőd-
gondnok a választmány megalakulásától kezdődően csak 
a választmány többségi hozzájárulása és egy tagjának alá-
írása mellett köthetett jogügyleteket a csődvagyonra.

A csődgondnok a vagyon felmérése során a csődvagyon 
értékét meghatározta, de az értékesítés előtt valamennyi, 
a csődvagyonba tartozó vagyontárgy becsértékét köte-
les volt tételesen meghatározni. Az árverést becsértéken 
kellett kezdeni, becsérték alatt vagyontárgyat csak meg-
ismételt árverésen lehetett eladni. A csődgondoknak rész-
letes listát kellett vezetnie arról, hogy mely vagyontárgyat 
mekkora árverési vételáron értékesítették. Amennyiben 
a csődvagyonba nemesi ingatlanok is tartoztak – mivel 
azok az ősiségi szabályok miatt nem voltak árverezhetők 
– azok kezeléséről a csődgondnok gondoskodott.29

Miután a hitelezők benyújtották követeléseiket és az 
azt alátámasztó bizonyítékokat, a perfelügyelő ezeket 
megvizsgálta és 15, nagy számú hitelező esetén 45 na-
pon belül döntött azok elfogadásáról, vagy elutasításáról. 
A perfelügyelő a beadványok vizsgálata során a szabad 
bizonyítás elve alapján járt el, és további bizonyítékokat is 
beszerezhetett, ha szükségét látta. Ennek keretében dön-
tött a perfelügyelő azokról a követelésekről is, amelyek 
folyamatban lévő perként kerültek áttételre a csődbíróság-
hoz a csődnyitáskor.30

A perfelügyelő a követelések jogalapjának vizsgálata 
során azon követelések esetében, amelyek olyan ítéleten 
alapultak, melyeket a bíróság ún. makacssági ítéletként31 
hozott, a perfelügyelő jogosult volt az alapperben elmu-
lasztott bizonyítási eljárások lefolytatására a követelés 
jogalapjának megállapítása érdekében. Ez esetben a tör-
vény tehát lehetőséget adott a res iudicata áttörésére.

A perfelügyelő véleményét a hitelezők megtekinthet-
ték, és újabb 15 napjuk volt viszontválasz tételére. A hi-
telezők nemcsak a saját, hanem bármely másik hitelező 
követeléséről szóló iratanyagba is betekinthettek, és arra 
írásban észrevételt tehettek. Ezáltal a hitelezők nemcsak 
a perfelügyelővel kerülhettek vitába követelésük jogossá-
ga tekintetében, hanem azt egy másik hitelező is vitathat-
ta. A 15 nap leteltével a perfelügyelő és azok a hitelezők, 
akiknek követelését egy másik hitelező beadványa érin-
tette, újabb 15 napon belül végső iratot nyújthattak be. Ezt 
követően viszont további bizonyításra már nem volt lehe-

tőség, a bíróság az eddig összegyűlt adatok alapján hozott 
döntést a hitelezői igényekről, amit haladéktalanul ki is 
hirdetett. Az ítélet ellen fellebbezésnek nem volt helye.32

A hitelezői igények elismeréséről hozott ítélet alapján 
a perfelügyelő összeállította a kielégítési sorrendet a tör-
vényi osztályozásnak megfelelően, majd azt a hitelezők 
számára közzétette. A hitelezőknek ismét 15 napjuk volt 
arra, hogy kifogásolják a sorrendet, és a kifogásukat alá-
támasztó bizonyítékaikat előterjesszék. Ez a határidő is 
jogvesztő volt.33

A hitelezői osztályokat nagyon aprólékos kazuisztiká-
val határozta meg a törvény, hat hitelezői osztályt és azon 
belül huszonhárom csoportot különböztetett meg.

Az I. Osztályba hat csoport tartozott. Amennyiben a csőd-
tömeg nem volt elég a teljes osztály kielégítésére, az 
egyes csoportok egymást követő sorrendben kerültek ki-
elégítésre, ha a sorrendben előrébb álló csoport már telje-
sen kielégítést nyert: 

• a csődeljárás költségei, 
• a végrehajtási költségek, 
• az adós által kezelt közhivatali letétek összege – 

amennyiben azokat a csődtömeg felmérésekor nem 
tudták meghatározni és azonnal kiadni – és más, hi-
vatali számadási kötelezettséggel kezelt összegek, 

• köztartozások, 
• bányajáradék tartozások, 
• folyó évi földesúri tartozások.

A II. Osztályba szintén hat csoport tartozott, azonban en-
nél az osztálynál, ha a csődvagyon az osztály teljes kö-
vetelésére nem biztosított fedezetet, a követelések aránya 
szerinti kielégítést rendelt a törvény:

• gyámoltak számadással kezelt vagyona, cselédség-
nek a csőd megnyitását megelőző egy éven belüli 
elmaradt bére,

• kereskedősegédek elmaradt bére, illetve a felmondá-
si időre eső bére,34

• orvos és gyógyszerész a csőd megnyílta előtti egy 
évben elmaradt díja,

• adós temetési költségei – amennyiben a csőd meg-
nyílta előtt halt meg, a temetés teljes költsége, ameny-
nyiben a csődnyitás után halt meg, csak a köztemetés 
költsége,35

• a csődnyitást legfeljebb fél évvel megelőző lakbér-
tartozás,

• a csődnyitást megelőző egy éven belüli kéménysep-
rői díjhátralék.

A III. Osztályba tartozó követelések öt csoportra osz-
lottak. Az osztályon belül a kielégítési sorrend az egyes 
követelések betáblázásának (zálogjog alapítása) illetőleg 
a váltó kiállításának időrendi sorrendjében történt azzal, 
hogy az örökölt adósságok akkor is megelőzték a saját 
adósságokat az örökség erejéig, ha azok későbbiek voltak:

• az adós ősi (örökölt) adósságai, amelyek már az 
örökség megnyílásakor, vagy az örökhagyóra tekin-
tettel, az örökség megnyílta utáni 6 hónapon belül be 
voltak táblázva az örökölt vagyonba,
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• az adós feleségének törvényes hitbére,36

• az adós feleségének hozománya és jegyajándéka, ha 
azoknak a férj vagyonába való bekerülése betáblá-
zásra került vagy bizonyítást nyert,

• az adós betáblázott adósságai,
• váltóadósságok.

A IV. Osztályba hat csoport tartozott. Az idetartozó cso-
portok egymáshoz képest nem voltak privilegizálva, ha a 
csődvagyon nem volt elég, a követeléseket arányosan elé-
gítették ki:

• az adósnál lévő magánletétek,
• az adós feleségének be nem táblázott hozománya,
• az adós közönséges adóslevelei,
• bármely szerződésből eredő tartozás,
• kivonati adósságok,
• egyéb, számadási kötelezettség alá tartozó összegek.

Az V. Osztályba a kamattartozások tartoztak. Az első négy 
osztályba tartozó követelések kamataiból a csődnyitást 
megelőző egy évre és a csőd időszakára járó kamatok a 
tőkeköveteléssel együtt kerültek kielégítésre. Ide, az ötö-
dik osztályba az éven túli kamatok tartoztak. Amennyiben 
a csődvagyon a teljes tartozásra nem volt elég, a kielégítés 
a kamattartozás arányában történt.

Végül a VI. Osztályba az összes egyéb, az előző öt osz-
tályba nem sorolt tartozás került, ahol ugyancsak arányos 
kielégítés történt, ha a csődvagyon nem volt elégséges.

Az osztályba sorolást a csődbíróság ítélettel hirdette ki, 
ami ellen a hitelezők és a perfelügyelő három napon belül 
fellebbezhetett. A fellebbezés nemcsak az osztályozásra, 
de a hitelezőkénti nyilvántartásba vételre is kiterjedhetett, 
azonban új bizonyíték becsatolására nem kerülhetett sor. 
A fellebbezésre a per többi résztvevője 8 napon belül te-
hetett észrevételeket, majd a bíróság a per iratait felküldte 
a váltófeltörvényszékre, amely az iratok alapján azonnal 
ítéletet hozott. Amennyiben az ítélet helybenhagyta az 
első fokon eljáró bíróság döntését, további fellebbezés-
nek nem volt helye. Ha azonban a váltófeltörvényszék 
megváltoztatta az elsőfokú ítéletet, az, a törvény alapján, 
külön fellebbezés nélkül felterjesztette az ügyet a Hétsze-
mélyes Táblához, amely aztsoron kívül, minden más pol-
gári ügyet megelőzve döntötte el és küldte vissza azt az 
elsőfokú bíróságnak.37

Ha a váltófeltörvényszék módosító ítélete csak az osz-
tályba sorolásra terjedt ki, a Hétszemélyes Tábla által 
jóváhagyott döntés jogerőssé vált, és a kielégítés a csőd-
vagyon elárverezését követően ez alapján történt. Ameny-
nyiben viszont a váltófeltörvényszék olyan követelést 
ítélt meg, amelyet az elsőfokú csődbíróság nem fogadott 
el valósnak, az első fok, miután visszakapta az ügyiratot, 
felhívta a perfelügyelőt az utóbb megítélt követelés osz-
tályba sorolására, ami esetleg a kielégítési arányokat is 
módosíthatta. Ezért, mivel a módosított osztályba sorolás 
valamennyi hitelező érdekét érinthette, a törvény lehe-
tőséget adott a hitelezőknek, hogy 8 napon belül észre-
vételeket terjesszenek elő, ami alapján a perfelügyelő az 
osztályozást korrigálhatta. Amennyiben ezt a korrigált 

osztályozást valamely hitelező nem fogadta el, a korrigált 
osztályozás közzétételétől számított 24 órán belül indo-
kolt fellebbezést terjeszthetett elő a váltófeltörvényszék-
hez. A váltófeltörvényszék ennek a fellebbezésnek az el-
bírálásánál nem volt a fellebbezési kérelemhez kötve, az 
osztályozás egészét vizsgálta meg és módosíthatta.38

A csődvagyont a törvény árveréssel rendelte értéke-
síteni. Mint az előzőekben már láttuk, az áverést már a 
hitelezői osztályba sorolási tárgyalással egyidejűleg meg-
kezdték. Az árverést a csődgondnok készítette elő, és az 
elsőfokú bíróság bírája vezette. Az árverés során a jegyző-
könyvben világosan el kellett különíteni, hogy mely va-
gyontárgyból mekkora bevétel származott. Amennyiben 
az árverés során azt állapították meg, hogy az áverésen 
befolyt összeg és a csődvagyonban meglévő pénzösszeg 
fedezi a tartozások teljes összegét, az árverést a bíró be-
fejezte.39

Miután a teljes csődvagyon értékesítésre került, a csőd-
gondnok feladata volt, hogy a pontos kielégítési listát 
összegszerűen elkészítse, és a bíróságnak benyújtsa. A hi-
telezők a kielégítési listára három napon belül észrevéte-
leket tehettek, és a bíróság az észrevételek alapján a listát 
módosíthatta. Ez ellen az ítélet ellen nem volt helye fel-
lebbezésnek, azonnal végrehajthatóvá vált. Ennek alapján 
a bíróság egy kiküldött tagja jelenlétében a csődgondnok 
fizette ki a hitelezőket. A hitelezőknek az összeg átvételére 
30 napjuk volt, ezt követően a csődgondnok az összeget 
bírói letétbe helyezte. A kifizetések megtörténtét követően 
a kiküldött bíró és a csődgondnok jelentést tett a csőd-
bíróságnak és bemutatta a kifizetési okiratokat, amelyek 
alapján a bíróság a csődöt megszűntnek nyilvánította és az 
eljárást berekesztette40.

A reformkorban a csődtörvényt egy alkalommal, az 
1844. évi VII. tc.-el módosult. A módosítás a csekély, 
1000 forintot meg nem haladó összegű csődügyekben le-
hetővé tette a sommás eljárást41 a hagyományos csődper 
helyett. A másik lényeges változás szigorította az adósnak 
a bukás okainak feltárására vonatkozó kötelezettségeit az-
által, hogy az adós beterjesztett jelentésére a hitelezők a 
korábbi egységesen 45 napos helyett, 15–45 napos bírói 
határidőn belül tehettek észrevételeket. Erre az adós vi-
szontválaszt adhatott és ezt követően döntött a bíróság a 
bukás hamissága kérdésében.42

4. Csôdbûntett a reformkorban

A reformkori törvényhozás a csődtörvényben együtt sza-
bályozta a csődeljárást és a csődhöz kapcsolódó bünte-
tőjogi konzekvenciákat. A korabeli jogirodalom a csőd-
bűncselekmény fogalma helyett a hamis és a vétkes 
gondatlanságú bukás fogalmat használt. A korabeli jog-
rend a csődeljárással szoros összefüggésben kezelte az 
ahhoz kapcsolódó bűncselekményeket is. Az adósnak már 
a csődeljárás legelején kötelessége volt részletesen fel-
tárni vagyoni helyzetét a bíróság előtt, kitérve a fizetés-
képtelenség bekövetkezésének okaira.43 Az előadott bizo-
nyítékokat a bíróság megvizsgálta, illetőleg a hitelezők is 
áttanulmányozhatták az előterjesztett iratokat és az adós 
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valós vagyoni helyzetére vonatkozó bizonyítékokat, ille-
tőleg bizonyítási eljárásokat terjeszthettek elő.44 A törvény 
a csőd kapcsán felmerülő bűncselekmények közt a hamis 
és a vétkes bukást definiálta, meghatározva elkövetési 
magatartásaikat. Mivel a csődbíróság folytatta le az adós 
vagyoni helyzetére vonatkozó vizsgálatot, ezért ebből 
okszerűen következően, ugyanez a csődbíróság volt az, 
amely a fizetésképtelenséget, okainak feltárása után meg-
állapította. A csődbíróság azonban polgári bíróság volt, az 
eljárása során felderített tényállás alapján, amennyiben az 
megfelelt a büntetőjogilag releváns tényállásnak, hogy a 
csődvagyon nem volt elegendő valamennyi hitelező kielé-
gítésére, értesítette a büntetőbíróságot. A büntetőbíróság-
nak ezek alapján, mivel birtokában volt a csődbíróságnak 
a büntetőjogilag releváns tényállásszerűséget alátámasztó 
bizonyítékainak, eljárása során nem volt szüksége a tény-
állás ismételt megállapítására, eljárása döntően a bűnös-
ség megállapítására szorítkozott. 

A hamis és a vétkes bukás alanya kizárólag a csőd-
eljárás alá vont adós lehetett, az esetleges vagyonelrej-
tésben segédkező személyt nem bűnsegédként, hanem 
orgazdaként büntette a törvény.45 A csődtörvény ugyan 
kifejezetten nem határozta meg, de a 130. § elemzéséből 
egyértelműen következik, hogy a hamis bukás kizárólag 
szándékosan követhető el. Az elkövető tudatának a 130. § 
a–d) pontok esetében a csődeljárás megindítását, illetőleg 
a csődkérelem bírósághoz történt beérkezésének a tényét, 
míg az e–h) pontok esetében mindössze jogügyletének 
jogellenességét kellet átfognia. A tárgyi oldalon pedig a 
tényleges fizetésképtelen helyzet beállta, vagyis annak a 
ténynek a bírósági megállapítása volt szükséges, hogy a 
teljes csődvagyon értékesítése és felosztása után nem min-
den hitelező lett teljes mértékben kielégítve. 

A hamis bukási tényállások első csoportja bármely adós 
által elkövethető volt, azonban több tényállás is speciális 
alanyiságot – kereskedő, gyáros – követelt meg. A vétkes 
bukást kizárólag kereskedelmi könyvek vezetésére kötele-
zett személy követhette el.

A 130. § a–h) pontig sorolta fel a bármely adós által 
elkövethető hamis bukásokat. Ezek közül az első csoport, 
az a–d) pontokban a törvényhozó azt szankcionálta, hogy 
az adós nem működöt együtt a csődbírósággal. Az a) pont 
az adós elszökését, a b) pont a csődnyitás előtti tárgyalá-
son való meg nem jelenést, a c) pont ugyanitt a vagyo-
ni állapot fel nem tárását, míg a d) pont a bukás okainak 
elő nem adását szankcionálta. Ezekben a tényállásokban a 
törvényhozó azt a vélelmet állította fel, hogy az adós bű-
nössége leplezése miatt nem működik együtt a bírósággal, 
és nem adja meg a szükséges tájékoztatásokat. 

Ebből a jogalkotói technikából fakadóan ennél a négy 
tényállásnál az a modern büntetőeljárási alapelvekkel el-
lentétes helyzet46 következett, hogy a büntetőperben az 
adósnak – akkor már vádlottnak – kellett azt bizonyítani, 
hogy nem bűnös a tényállásszerű magatartás elkövetésé-
ben. Ezekben az esetekben nem lehet zárt oksági láncot 
felállítani az elkövető (adós) magatartása (távollét), a tá-
jékoztatás meg nem adása, illetőleg az eredmény, a hite-
lezők nem teljes kielégítése között. A tényállások meg-
alkotása mögött az a ki nem mondott vélelem látszik 

kirajzolódni, miszerint az adós felróható módon idézte elő 
fizetésképtelenségét, és annak beálltát tudata átfogta, vagy 
fizetésképtelensége tudatában nem kért önmaga ellen cső-
döt, hanem belenyugodott a hitelezői kielégítésére szolgá-
ló vagyon lecsökkenésébe.

Az a) és b) pontok esetében tehát azt kellett bizonyítania 
a vádlottnak, hogy a csődeljárástól való távolmaradása nem 
a vagyoni helyzet eltitkolása érdekében történt. Nem való-
sult meg a bűncselekmény, ha a vádlott bizonyította, hogy 
a bírósági idézést nem kapta meg, és a csődeljárásról más 
módon sem értesült és ezért nem jelent meg a bíróság előtt, 
vagy értesült ugyan az eljárásról, de objektív okból kifolyó-
lag nem tudott megjelenni a bíróság előtt (például ágyhoz 
kötött beteg). Fontos megjegyezni, hogy ez utóbbi esetben 
a vádlottnak azt is bizonyítania kellett, hogy arra sem volt 
lehetősége, hogy képviseltesse magát az eljárás során.

A c) és d) pontok esetében pedig azt kellett bizonyíta-
nia, hogy azért nem adott tájékoztatást vagyoni helyzeté-
ről, illetve bukásának okairól, mert nem volt ezekre vonat-
kozó információk birtokában.

Az e) pont – vagyonát elrejti – hatályos jogunkban is 
visszaköszön, a csődbűntett legrégibb és legtipikusabb el-
követési módja.47 Az ebbe a pontba tartozó másik elköve-
tési mód – vagyonát a csődnyitás után eladja – ugyancsak 
összecseng a jelenlegi csődbűncselekményi tényállással.48 
Azonban fontos visszautalni arra, hogy a 34. § szerint 
ezek az adásvételek, amennyiben a vevő a csődről tud-
va kötötte meg a szerződéseket (akár piaci áron is!), sem-
misek, és köteles a csődtömegbe visszaszolgáltatni a va-
gyontárgyakat, a vételárat ellenben nem kaphatja vissza. 
Összevetve a 33–34. § és a 130. § e) pontok rendelkezé-
seit, megállapíthatjuk, hogy a vevő büntetőjogi felelőssé-
ge is felmerül. Amennyiben a csődtömegből kivont dolgot 
ingyenesen, vagy értékén alul kapta, esetleg kifejezetten 
csak megőrzésre vette át az adóstól és tudott a csődnyi-
tásról, orgazdaként felelt. Ha a csődnyitásról nem tudva 
– akár ingyenesen, akár piaci ár alatt – jutott a dologhoz, 
vagy arról tudva, de valós piaci áron vette a dolgot, akkor 
csak a dolgot volt köteles visszaszolgáltatni, és elvesztette 
a kifizetett vételárat.

Az f) pont ugyancsak klasszikus elkövetési formát 
határoz meg. Az adós a fiktív követelések elismerésével 
tényleges hitelezőit hozza hátrányosabb helyzetbe,49 hi-
szen a csődvagyon felosztásakor a fiktív követelésekkel 
fellépő hitelezőkkel is osztozniuk kell a csődvagyonon. 
Látható, hogy ez az elkövetési mód – adósságot színlel, 
valótlan adóslevelet ad ki, adósság esedékességét előre 
hozza – jellegéből fakadóan több elkövetőt igénylő cse-
lekmény, hiszen a valótlan tartalmú adóslevél tulajdonosa 
tudatának át kellett fognia a kötelezvény valótlan voltát. 
Legfeljebb az utolsó fordulat – valós kötelezvényei ki-
adási napját előbbre hozza – esetében merülhet fel, hogy 
a hitelező nem tudott az adós fizetőképtelen helyzetéről, 
mikor a határidő előtti teljesítést elfogadta. Az f) pont első 
két fordulata esetében a valótlan hitelleveleket elfogadó 
személy és az adós vonatkozásában is a bűncselekmény 
akkor vált befejezetté, ha a valótlan követelést a bíróság 
nyilvántartásba vetette a 46. § szerint, hiszen a csődva-
gyon csökkentése ezáltal valósulhatott csak meg.
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A g) pontban meghatározott cselekmény – hitelének 
emelése, vagy fenntartása érdekében tudva hamis levele-
ket használt – mai terminológiánk szerint már nem a csőd-
bűncselekmény körébe tartozik, hanem a gazdálkodás 
rendjét sértő (a konkrét elkövetési magatartástól függően) 
valamely más bűncselekménynek50 minősül. 

Végül a h) pontban meghatározott tényállás – szám-
adás alatti vagyont elköltött, árvák vagyonát elpazarol-
ta, eltulajdonította – a mai dogmatika szerint ugyancsak 
nem csődbűncselekmény, hanem sikkasztás.51 A közhiva-
tallal összefüggő letétek az első, a gyámoltak vagyona a 
második, a többi, számadás alá tartozó vagyonok pedig 
a negyedik osztályba tartoztak52. A bűncselekmény vi-
szont már akkor is megvalósult, ha csak az utolsó osztály-
ba tartozó hitelezőket nem lehetett teljesen kielégíteni a 
csődvagyonból, vagyis a csőd során utóbb hiába nyertek 
kielégítést a kezelt vagyonok tulajdonosai, a vagyon eltu-
lajdonítása, illetőleg az azzal való sajátjaként rendelkezés 
akkor is megvalósította a bűncselekményt, ha a kár utóbb 
megtérült. 

A 130. §-ban, a hamis bukások között sorolt fel a tör-
vény két elkövetési módot, amit csak speciális alany, 
kereskedő vagy gyáros követhetett el. Ezek közül az a) 
pont azt rendelte büntetni, ha – a vonatkozó speciális tör-
vények53 alapján könyvvezetésre kötelezett – elkövető 
könyveit hamisan vezette, vagy utólag meghamisította, 
külön kiemelve ennek két akkor jellemző elkövetési mód-
ját, a könyvből lap kitépését és lap utólagos beragasztását. 
A b) pont azt rendelte büntetni, ha a kereskedő egyáltalán 
nem vezette könyveit. A tényállások áttekintése alapján 
ismét azt látjuk, hogy a jogalkotó a könyvviteli – mai ki-
fejezéssel élve: számviteli – szabályok megsértése esetén 
hamis bukásként értékeli a cselekményt, abból a ki nem 
mondott feltételezésből kiindulva, hogy a vagyon eltitko-
lását a könyvek meghamisításával követte el. A felállított 
szillogizmus azonban hibás. Bár sok esetben előfordulhat, 
hogy az elkövető a vagyonkimentést a könyvek megha-
misításával próbálja leplezni, de abból, hogy a könyveket 
meghamisította, még nem következik feltétlen, hogy va-
gyont is kimentett. 

A 131. § a vétkes gondatlansággal – luxuria – elköve-
tett csődbűncselekmény eseteit sorolta fel. A törvény itt is 

speciális alanyiságot határozott meg, csak kereskedők va-
lósíthatták meg a bűncselekményt. Az a) pont a könyvek 
nem szabályszerű – de nem szándékosan meghamisított 
– vezetését, míg a b) pont az éves mérlegkészítési kötele-
zettség elmulasztását büntette.

A speciális alanyiságot megkövetelő, eddig áttekintett 
tényállások a hatályos szabályozás szerint nem a csődbűn-
cselekmény, hanem a számvitel rendjének megsértése54 
körébe tartoznak. A lényegében egymásnak megfeleltet-
hető tényállások eltérő értékelése abból fakad, hogy míg 
a reformkorban a könyvvezetési szabályok megszegését 
csak csőd esetén szankcionálták, a hatályos jogszabályok 
a vagyoni helyzet áttekintésének megnehezítését, vagy le-
hetetlenné tételét – függetlenül attól, hogy az érintett tár-
saság fizetőképes-e – rendelik büntetni, mivel ez önma-
gában jelentősen megnöveli a független piaci szereplők 
károsodásának veszélyét.

A 131. § c) pontja egy, a mai büntetőjogi terminoló-
gia szerint nem tényállásszerű magatartást, a pazarlást 
rendelt büntetni. A kereskedő vagyonával mint sajátjával 
rendelkezhetett, ebből kifolyólag a tulajdonosi autonó-
miába főszabályként a pazarlás, a vagyon indokolatlan 
csökkentése is beletartozott. Abban az esetben viszont, ha 
a kereskedőnek tartozásai voltak, bár csődnyitás nélkül a 
hitelezők nem szereztek jogosultságot a vagyon felett, a 
jó gazda gondosságával kellett vagyonát óvnia, hogy hite-
lezőit tartozása lejártakor ki tudja elégíteni. Amennyiben 
ezt a kötelezettségét megszegte, vétkes gondatlansággal 
követte el a bukást.

A reformkorban a csődtörvényt egy alkalommal módo-
sították, az 1844. évi VII. tc.-kel. Ez döntően a büntetőjogi 
felelősségre vonás körében hozott változásokat, valamint 
a bukás okainak feltárása körében módosította az egyes 
kérdésekre vonatkozó bírói és törvényi határidőket.55 En-
nek révén a hitelezők nagyobb rálátást kaptak a bukás 
körülményeire, és az adós által előtárt okokat vitathatták, 
amire az adós viszontválaszát követően döntött a csődbí-
róság arról, hogy hamis volt-e a bukás, majd igenlő válasz 
esetén áttette az ügyet a büntetőbírósághoz.

Kertész, Gábor
Konkurs und Konkursdelikte in der Reformära 
(Zusammenfassung)
In der Einleitung des Aufsatzes stellt der Autor kurz die Re-
gelungen der mittelalterlichen Stadtrechte vor, aus denen 
sich die Vorschriften der Reformzeit in Ungarn entwickel-
ten, und verwendet dabei auch die Lösungen, die durch die 
Praxis in ausländischen Beispielen und im internationalen 
Handel entwickelt wurden. Gemäß der Praxis des Zeitalters 
enthielt das vom Landtag verabschiedete Insolvenzgesetz 
neben detaillierten Verfahrensregeln auch materiell- und 
strafrechtliche Regeln, jedoch wurden die strafrechtlichen 

Fragen nicht vom Zivil-, sondern vom Strafgericht ent-
schieden. Das wichtigste Thema des Gesetzes war die Klas-
sifizierung der Gläubiger und die Bestimmung ihrer Befrie-
digungsrangfolge. In der Rangfolge der Gläubiger kann 
man an mehreren Stellen eine Analogie zu den Vorschriften 
des aktuellen Insolvenzgesetzes entdecken, deren Gründe 
nicht nur in der wirtschaftlichen Organisation und die Ver-
kehrssicherheit liegen, sondern auch in sozialen Gründen, 
die der Staat seitdem für wichtig hält.
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