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I. A PÉNZÜGYI NEHÉZSÉGEK ELMÉLETI 
KÉRDÉSEI 

1.1. A pénzügyi nehézségek és a csőd intézménye 

A közgazdaságtan központi felfogása, hogy a piaci feltételek között ható erők a pia-

cokat hosszú távon az egyensúly felé vezetik. A piacon azok a vállalatok maradnak 

életben, akik az eszközök működtetéséből származó hozamból képesek fedezetet 

teremteni a forrásszerzés költségére. Azok a vállalatok, amelyek nem képesek az 

erőforrásokat a megfelelő hatékonysági szinten működtetni, tevékenységüket be-

szüntetik és kilépnek a piacról. 

A piacról való kilépés esetén nem csak a tulajdonost érik veszteségek, hanem a piac 

minden szereplőjét, a beszállítók piacokat veszítenek, a felhasználók új beszállítók 

után kell hogy nézzenek, a munkavállalók átmenetileg munkanélkülivé válva növe-

lik a társadalmi költségeket stb. 

Fontos, hogy tisztázzuk a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalatok piacról történő 

kilépésének, illetve a továbbélésének az elméleti és gyakorlati összefüggéseit. 

Első lépésként vizsgáljuk meg, mikor beszélünk pénzügyi nehézségekről. 

Pénzügyi nehézségekről abban az esetben beszélünk, amikor a vállalat közgazda-

sági értelemben nem hatékony, a vállalati tőkeköltség az eszközök működtetéséből 

származó hozamot tartósan meghaladja és a vállalat az értékrombolás stádiumába 

jut: ROIC < WACC, de V > D.* 

A pénzügyi nehézségek mind a külső, mind a belső érdekeltek számára akkor vál-

nak egyértelműen láthatóvá, amikor a vállalat nem képes eleget tenni esedékes kö-

telezettségeinek, azaz fizetésképtelenné válik. 
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A fizetésképtelenség a sikertelen üzleti döntések pénzforgalmi vetülete. [1]  

A vállalat fizetésképtelensége lehet átmeneti likviditási probléma, ugyanakkor táp-

lálkozhat a hatékonysági követelményeknek tartósan meg nem felelő gazdálko-

dásból, amikoris a ROIC < WACC állapot tartós fennállásának eredményként a 

V < D állapot 
áll be, azaz a fizetésképtelenség jelensége mögött vagyonhiány húzódik meg. A kö-

vetkező (1.1.) táblázat a pénzügyi nehézségek egyes fokozatait összegzi. 

1.1. táblázat: A vállalat pénzügyi nehézségeinek egyes fokozatai 

Pénzügyi nehézségek fokozatai Az egyes fokozatok közgaz-
dasági tartalma 

I. fokozat  
(nem hatékony allokáció, a vállalat fizetőké-
pessége még fennáll) 

II. fokozat 
(nem hatékony allokáció megjelenése fize-
tésképtelenség formájában) 

 
 

ROIC < WACC, de V > D 
 

III. fokozat 
(nem hatékony allokáció mellett megmutat-
kozó fizetésképtelenség, amely mögött már 
a vagyonhiány jelentkezik) 

ROIC < WACC és V < D,  
 

 

A pénzügyi nehézségek az érintettek magatartásában változásokat indukálnak. A 

pénzügyi nehézségek esetén a hatékony tőkeallokációt elősegítő döntést, a krízisből 

való kilábalás lehetőségét a következő ábrában foglaltam össze: 

                                                                                                                                         
* A leggyakrabban előforduló jelölések a Jelölések jegyzékében találhatók. 
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1.1. ábra: A pénzügyi nehézségek feloldásának alternatívái* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
* A csődelkerülő eljárás a hazai csődeljárás fogalmával egyező tartalmú, amelynek során az adós a 
reorganizáción alapuló egyezség mellett kísérletet tesz a vállalat talpraállítására, a fizetőképesség 
helyreállítására. 
A csőd a hazai szóhasználattal élve felszámolási eljárás, amelynek során a hitelezők – a vállalat jogutód 
nélküli megszűnésekor – a meglévő likvidációs vagyonból a törvényben meghatározott módon kielégítést 
nyernek. 
A disszertációban a csőd és csődelkerülő eljárás kifejezéseket használom az itt megjelölt tartalommal. Ettől 
a hazai szabályozás egyes elemeit megjelenítő 2. fejezetben térek el, jelölve a történelmileg és nemzetközileg 
elfogadott, valamint a hazánkban meghonosodott terminológia eltérését. 

I. fokozat 

Pénzügyi nehézségek

II. fokozat 

Döntés a vezetés és a 
tulajdonosok kezében 

Végelszámolás 
Fúzió, beolvadás 

Erőforrások vállalaton belüli 
átcsoportosítása  

(• egyes tevékenységek 
kiléptetése a piacról, 
• új tevékenységek területére 
történő belépés) 

Csőd 
(felszámolási) 

eljárás 

Csődelkerülő eljárás

III. Fokozat 

Vállalat újjászervezése 
melletti egyezség 

IGEN NEM 

Egyezség a 
felszámoláson belül

Felszámolás 

Működő vállalat 
egyben történő 

értékesítése 

Vagyonelemenként 
történő értékesítés 

„felszámolásos 
reorganizáció” 
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A továbbiakban megvizsgálom a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalat külső és 

belső érdekeltjeinek döntését, összegzem a pénzügyi nehézségek megszüntetésének 

egyes alternatíváihoz vezető döntéseket meghatározó döntési kritériumokat, a csőd- 

vagy csődközeli állapotba került cégek esetében. 

Elsőként a csőd (a felszámolás), majd a csődelkerülő eljárás kérdésével foglalko-

zom a tökéletes piac állapotától közelítve a gyakorlat szintjéhez. 

1.2. A felszámolás – az adósok, hitelezők pénzügyi pozíciója 

Az 50-es, 60-as években a vállalat értékének meghatározására, a tőkeszerkezetnek a 

vállalati érték alakulásában játszott szerepére irányuló kutatások kapcsán merültek 

fel a pénzügyi nehézségekkel, a csőddel kapcsolatos pénzügyi döntések elméleti 

kérdései. Ezek a kutatások a működő vállalat értékének maximalizálását szolgáló 

beruházási és finanszírozási döntések elemzését helyezték középpontba. 

A modern vállalati pénzügyekben a hatékony csőd kérdése leggyakrabban a pénz-

ügyi nehézségek költségeinek az optimális tőkeszerkezetre gyakorolt hatása kap-

csán került az elemzések körébe. [2,3] A disszertáció keretében nem vizsgálom sem 

a tőkeszerkezet elméletét, sem az optimális tőkeszerkezet* kérdését, abból a tényből 

indulok ki az elemzés során, hogy a vállalatok saját és idegen forrásra támaszkodva 

eszközlik beruházásaikat, azonban az egyes források részvételi aránya a vállalat 

finanszírozásában nem alakítja azokat az I. fejezetben meghatározni kívánt 

gazdasági kritériumokat, amelyek mentén a pénzügyi krízissel küzdő vállalatok 

esetében a felszámolásra vagy továbbműködésre vonatkozó döntések megszületnek. 

                                              
* A modern vállalati pénzügyekben a tőkeszerkezet elméletében Modigliani és Miller 1958-ban született 
írását tekintik meghatározónak [2]. A szerzők szerint (MM 1. tétel) tökéletes piacon a vállalat értéke 
független a tőkeszerkezet alakulásától, a finanszírozás módjától. A gyakorlati tapasztalatok azonban, a piac 
tökéletlenségei miatt, nem támasztják alá ezt a megállapítást. Az elméleti kutatás két fő vonulatot követ: 

• az egyik irányzat az adók tőkeszerkezetre gyakorolt hatását vizsgálja, 
• a másik a tőkeszerkezet információelméleti megközelítése. 

Részletes összefoglalót ad erről a kérdésről Mikolasek András – Sulyok-Pap Márta: A vállalatfinanszírozás 
elméleti kérdései c. munkája. [4] 
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Haugen és Senbet 1978-ban [5] megjelent cikkében összefoglalja azokat az elméleti 

ismereteket, amelyek a pénzügyi nehézségek költségeinek az optimális tőkeszerke-

zetre gyakorolt hatása kapcsán a korábbi 20 évben publikáltak. Haugen-Senbet [5] 

ebben az írásában a piaci hatékonyság különböző szintjein érvényes csődkritérium 

megfogalmazásával megadja a hatékony csőd pénzügyi kérdésének a kutatásához 

a megfelelő kiindulópontot. 

1.2.1. A hatékony tőkepiac és hatékony csőd 

A tőkepiac hatékony, amennyiben egyetlen értékpapír piaci árfolyamon való adás-

vétele sem jelent pozitív nettó jelenértékű tranzakciót, azaz a vállalat belső értéke és 

a piaci ára megegyezik.[6] * 

A hatékony piac, ahol 

• az információ minden piaci szereplő számára adott, a legszélesebb körben ren-

delkezésre áll, 

• mindenki számára költségmentes az információhoz jutás, 

• ennek következtében minden fellelhető információ (minden szereplő által azo-

nos módon helyesen értelmezve azonnal) tükröződik az értékpapír árfolyamá-

ban. 

A befektetés-elemzők versenyének eredményeként az árak, árfolyamok mindig az 

adott vagyonelem valódi értékét tükrözik. A valódi érték egy adott időpontban a 

befektetők összes rendelkezésre álló, legszélesebb körű, azonos módon értelmezett 

információt tartalmazza. A valódi érték az adott vagyontárgy belső értéke, amely 

hatékony piacon megegyezik az adott vagyontárgy piaci árával, árfolyamával. 

A pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalat fennmarad, ha értéket teremt, ha a to-

vábbműködés eredményeként értékvesztés, értékrombolás következik be, megszű-

                                              
* id.mű 225-253. old. 
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nik. Azon a piacon, ahol a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalat érintettjei a 

tulajdonosok (adósok) és hitelezők azonos és kiterjedt információkkal rendelkez-

nek a vállalat megszűnésére vagy továbbélésére vonatkozóan, egymással egyező 

gazdaságilag hatékony döntést hoznak. 

A hatékony piacon a vállalat érdekeltjei – az adósok és a hitelezők csoportja – 

azonos módon ítélik meg a vállalat helyzetét, ennek következtében, ha a vállalat 

likvidációs értékét (VL) meghaladja a továbbműködési értéke (VM), a vállalat 

fennmarad, fordított esetben (VL > VM) a vállalat felszámolásra* kerül. 

1.2. táblázat: Csődkritérium a hatékony piacon 

Cég állapota Egyetértés az adós és hitelező között a vállalat 
értékére vonatkozóan 

 VL < VM VL > VM 

I. Fizetőképes Nincs felszámolás Felszámolás (részvényesek)**

II. Fizetésképtelen Nincs felszámolás Felszámolás (hitelezők) 
Forrás: Haugen-Senbet id. mű (5) 390. old. 1. sz. táblázat alapján 

 

Hatékony piac esetén az érdekeltek azonos döntést hoznak, amely döntés minden 

érdekelt számára a hatékony piac által nyújtott maximumot adja. Ennek értelmében 

a vállalat felszámolásra kerül, ha a vállalat vagyonának azonnali értékesítéséből 

befolyó pénzáram, a vállalat likvidációs értéke (VL) meghaladja a vállalat tovább-

működéséből származó pénzáram jelenértékét, azaz a vállalat piaci értékét (VM).  

A hatékony csőd gazdasági kritériuma  

VL > VM 

amelynek mentén meghozott döntés a vállalat felszámolásáról amellett, hogy az 

erőforrások hatékony allokációját biztosítja, a hitelező és az adós számára is a leg-

                                              
* A felszámolás (a csőd) a nem jövedelmező – eszközeit normál profit alatti hozammal működtető – vállalat 
vagyonának értékesítését jelenti. 
** Az a vállalat, amelyre vonatkozóan érvényes, hogy VL > VM; továbbá fizetőképes a Csődtörvény 
értelmében nem felszámolással, hanem végelszámolással szüntethető meg. 
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jobb pozíciót jelenti. 

Hatékony tőkepiacon és fejlett piaci intézményrendszer mellett az erőforrások haté-

kony allokációja megvalósulhatna, és nem lenne szükség csődintézményre. A felvá-

sárlási mechanizmus tökéletes működése esetén minden cégre lenne vevő, aki a vál-

lalat valódi értékének megfelelő összeget fizetne az érdekelteknek. 

„Kétségtelen, hogy jól működő piacgazdaságokban, ahol a tőkepiac kiterjedt, a gaz-

daság széles spektrumát fogja át, a csődeljárásnak viszonylag kisebb a lehetősége. 

Minél több intézményes módja van a vállalati tulajdonváltásnak, annál kevésbé 

kényszerül a rendszer annak kikényszerítésére, ami természetes úton nem megy.” 

[7*] 

A jól működő piacgazdaságok sem rendelkeznek erősen** hatékony tőkepiaccal, így 

az aszimmetrikus informáltság fennállásának következtében, az aszimmetria mérté-

kének függvényében a piaci hatékonyság különböző szintjén a hatékony csőd érvé-

nyesülésének is korlátai vannak. Így a gazdaságilag hatékony csőd elősegítésében 

szerepet kap a csődintézmény. 

Mielőtt a csődintézmény hatékony csődöt elősegítő szerepét vizsgálnánk, először 

nézzük meg, hogy a piaci hatékonyság különböző szintjein a hatékony csőd meg-

valósulásának milyen korlátai vannak, és mi a csődre vonatkozó döntés meghoza-

talában az egyes érdekeltek szerepe. 

                                              
* id. mű 1070. old. 2. bek. 
** „Harry Roberts a piaci hatékonyság három szintjét különböztette meg. Az első szint, amikor az árfolyamok 
az elmúlt időszaki árfolyamok teljes információtartalmát tükrözik. Roberts ezt a hatékonyság gyenge (weak) 
formájának hívta... A hatékonyság második szintje az az eset, amikor az árfolyamok nem csak az elvárt 
időszaki árfolyamokat, hanem más közzétett információkat is tükröznek. Roberts ezt a hatékonyság közepes 
(semistrong) formájának nevezte. .... Végül Roberts deklarálta a hatékonyság erős (strong) formáját, amikor 
az árfolyamok nemcsak a mindenki által elérhető összes információt tükrözik, hanem azokat is, amelyeket a 
gazdaság és a vállalat gondos fundamentális elemzésével nyerhetünk.” [6] I. köt. 233-234. old.) 
A disszertációban a H.Roberts-féle felosztás helyett a szimmetrikus és az aszimmetrikus informáltság által 
meghatározott piac feltételei között vizsgálom a hatékony csőd érvényesülésének lehetőségét. 
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1.2.2. A „megbízó – ügynök” probléma és a csőd 

A közgazdaságtan egyik alternatív irányzata az új intézményi iskola, illetve annak 

részeként az információelméleti közgazdaságtan.  

Az új intézményi iskola képviselői elvetik azt a nézetet, amely szerint az egyetlen 

intézmény, amire érdemes koncentrálni, az a piac. 

Hatékony piacon az információk mindenki számára elérhetők, a gazdaság szereplői 

racionálisan viselkednek, ismernek minden alternatívát, a döntéshozatal 

mechanizmusában képesek az egyes alternatívák következményeinek számsze-

rűsítésére, a céljaik elérése érdekében tisztességes eszközöket használnak, a meg-

kötött szerződésben foglaltakat betartják. 

Az új institucionalista közgazdászok szerint a gazdasági alanyokra az individualiz-

mus és az önérdekkövetés jellemző (hasonlóan a neoklasszikus iskola által képvi-

seltekhez), de a gazdasági szereplők magatartásáról megfogalmazott feltételezések 

eltérnek a fentiektől, jobban közelítenek a valósághoz. 

Feltételezéseik között szerepel: 

• a gazdasági alanyok informáltsága a jelenbeni folyamatokról tökéletlen, 

• a jövőbeni folyamatok jelentős részét nem látják előre, 

• így ezekhez a feltételekhez való alkalmazkodás, amelyet a szerződéskötéskor 

rögzítenek, gyakran nem racionális. 

A szerződő felek a szerződés végrehajtása során a termelésről, a piacról mélyebb 

ismereteket szereznek, a szerződéskötéskor előre nem várt események magatartá-

sukat befolyásolják. 

Fontos az új intézményi iskola által bevezetett opportunizmus fogalma, amely sze-

rint az önérdek csalás útján történő érvényesítésére utal, az információ eltitkolása, 

tökéletlen, eltorzított közlésére. A gazdasági szereplőknek döntéseik meghozatala 
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során a korlátolt informáltság következtében számolniuk kell a másik fél opportu-

nista magatartásával, amely tranzakciós költséget jelent. [8] 

Az új intézményi iskola egyik területe az információelméleti közgazdaságtan, 

amely a gazdasági alanyok információ-gyűjtéséhez és közléséhez kapcsolódó 

gazdasági jelenségeket elemzi. 

A hatékony piacok elmélete szerint az információk széles körben olcsón elérhetőek 

a befektetők számára, és a piaci árakba minden létező és fontos információ beépül. 

A létező piacra azonban nem jellemző az erős hatékonyság. A piac szereplői elté-

rően informáltak, hiszen nem egyforma az információszerzési lehetőségük. Ez a 

jelenség társul az információelméleti közgazdaságtanban megjelenő „principal-

agent”, megbízó-ügynök problémával, amely a szerződéses kapcsolatok alapvető 

meghatározója. 

A megbízó-ügynök probléma keletkezésének oka, a döntési jogkörök delegálása, 

ahol a megbízó szerződésben kívánja biztosítani, hogy az ügynök az érdekében jár-

jon el (érdekképviseleti modell). 

Ez a probléma a vállalatvezetés elméletében a részvényesek és menedzserek érdek-

ellentéteként kerül megjelenítésre. A részvényes célja, hogy olyan döntéseket hoz-

zon a vállalatvezetés, amely a vállalat értékének, ezen keresztül a tulajdonosi érték-

nek a maximálásához vezet miközben a vállalat vezetése információelőnyre tá-

maszkodva igyekszik saját jövedelmét növelni, a vállalati eszközök egy részét saját 

hasznára, a tulajdonos költségére átcsoportosítani. 

A megbízó és ügynök (részvényes és menedzsment) viszonyában a teljes és az 

aszimmetrikus informáltság fennállása esetén keletkezett hozam között megmutat-

kozó különbség az ügynök-költség (agency-cost), amely részben a tulajdonos költ-

ségére történő jövedelem átcsoportosításból, részben ennek megakadályozását szol-

gáló intézkedések költségéből táplálkozik. [9] Aszimmetrikus informáltság esetén a 
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megbízónak biztosítania kell, hogy a megbízott a megbízó képviseletében járjon el, 

annak érdekét juttassa érvényre, ezért 

• kötelezi, 

• figyeli, ellenőrzi, 

• ösztönzi az érdekeinek közvetítésére a megbízottat. 

Jensen-Meckling [10]* tanulmányában a „principal-agent” problémát az optimális 

tőkeszerkezet meghatározásának érdekében vizsgálja. Jensen-Meckling szerint a 

saját és az idegen tőke aránya akkor optimális, ha az egyes finanszírozási források 

határ(ügynök)költsége azonos, azaz az összes „agency cost” minimális értéket vesz 

fel. Ezzel a tulajdonos és a vezetés érdekkonfliktusa, mint megbízó – ügynök prob-

léma kiterjesztésre került, a hitelező és tulajdonos közötti viszonyra.  

A vállalat valamennyi érdekeltje a megbízó vagy ügynök pozíció valamelyikét el-

foglalva részese az aszimmetrikus informáltság következtében felmerülő jövede-

lem-újraelosztási folyamatnak. 

A hatékony csőd kérdéséhez kapcsolódóan a megbízó - ügynök problémának kettős 

vetületével szembesülhetünk: 

a)  tulajdonos és a menedzsment 

b)  a hitelező és a tulajdonos között felmerülő érdekkülönbségből fakadó problé-

mával.* 

Az érdekkülönbség által motivált, az információs aszimmetria által nyújtott előnyök 

kihasználására kész érdekeltek kiélezett helyzetben (így pl. csőd-fenyegetettség 

esetén) jelentős jövedelem-újraelosztást eredményező döntést hoznak, amely 

mindemellett a hatékony csőd esélyének csökkenésén keresztül rontja a hatékony 

tőkeallokációt. 

Az 1.2.1. pont gondolatmenetét követve, a következő fejezetekben a hitelező és a 

                                              
* id. mű 344-346. old. 
* A hazai gyakorlat ismeretében a megbízó-ügynök probléma a hitelezők és a felszámolók között is fennáll, 
jelentős érdekkonfliktust eredményez. 
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tulajdonos között fennálló megbízó – ügynök problémára koncentrálok**, bekapcso-

lom az aszimmetrikus információk kérdéskörét, majd a kockázat kérdését a gazda-

ságilag hatékony csődkritérium elemzésébe. 

                                              
** Fontos a felszámolásra vonatkozó döntés meghozatalában a tulajdonos – vezetés mint megbízó – ügynök 
probléma elemzése. 
A menedzser, mint alkalmazott, a felszámolás fenyegetettségét jobban megérzi, mint a részvényes. Míg a 
részvényes diverzifikációra képes [9; 52.old.1.bek.], a vállalat felszámolása következtében elszenvedett 
veszteséget, az ezzel összefüggő egyedi kockázatot képes csökkenteni a befektetésének a diverzifikálásával, 
addig a vezetésnek erre nincs módja. Pénzügyi nehézségek felmerülése esetén a vezetés a vállalat jó híre, a 
munkahelyek védelme miatt gyakran kerülné a tulajdonosi értéket maximalizáló beruházás-politikát, 
szemben a tulajdonossal.  



13 

 

1.2.3. Az aszimmetrikus informáltság és a hatékony csőd 

Haugen és Senbet cikkében [5] olyan tőkepiacot feltételez, ahol a 

• szereplők árelfogadók és racionálisan viselkednek, 

• tranzakciós költségek vannak, 

• a szereplők várakozásai nem homogének. 

Ilyen feltételek között vizsgálja a két szerző a felszámolás során az érdekeltek 

pénzügyi pozícióját, a vállalat felszámolására, vagy a továbbműködésre vonatkozó 

döntését, amelyet az 1.3. táblázatban foglalt módon összegeznek. 

1.3. táblázat: A pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalat felszámolására vagy túlélé-
sére vonatkozó döntés a „majdnem” hatékony tőkepiacon 

Cég állapota Egyetértés Különbözőség 
 VL < VM VL > VM DVL > VM 

SVL < VM 
DVL < VM 
SVL > VM 

I. Fizetőképes Nincs felszá-
molás 

Felszámolás 
(részvényesek) 

Felszámolás 
(hitelezők) 

Felszámolás (rész-
vényesek) 

II. Fizetésképtelen Nincs felszá-
molás 

Felszámolás 
(hitelezők) 

Felszámolás 
(hitelezők) 

Felszámolás (rész-
vényesek) 

Forrás: Haugen-Senbet id. mű 390. old. 

A táblázatban foglaltak szerint a vállalat továbbműködéséről vagy felszámolásáról a 

következő kritériumok alapján születik meg a döntés: 

1. Amennyiben a tulajdonosok és a hitelezők azonos módon ítélik meg a vállalat 

helyzetét 

• VL > VM esetén a vállalat felszámolásra kerül, 

• VL < VM esetén a vállalat tovább működik. 

Ez a döntés független a fizetőképesség állapotától. (A fizetésképtelenség állapotát a 

vagyonhiány állapotával azonosítjuk, ahol a hitelek (D) értéke meghaladja a vállalat 

értékét (V).) 

VL > VM esetén 
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• fizetőképes állapotban lévő (V > D) cégnél a tulajdonos, 

• fizetésképtelenség állapotában lévő (V < D) cég esetén a hitelezőből lett új 

tulajdonos* hozza meg a döntését a felszámolásról (illetve fizetőképes cég 

esetén a hazai szóhasználattal élve a végelszámolásról) 

VL < VM esetén 

• fizetőképes vállalat zavartalanul folytatja a tevékenységét, 

• a fizetésképtelenség állapotában a hitelező a tulajdonos helyére lépve, hitel 

értékének maximalizálása érdekében a vállalat fennmaradása mellett dönt, 

majd a működő cégbeli részesedését értékesíti. 

Az adós és hitelező egyetértése a felszámolás vagy továbbműködés vonatkozásában 

azonban nem jelenti azt, hogy hatékony döntés születik. 

2. Amennyiben a tulajdonosok és hitelezők várakozásai nem homogének, így el-

térő módon értékelik a vállalat helyzetét, bármelyik érdekelt a VL > VM pozíciónak 

megfelelő várakozásokkal rendelkezik, a vállalat felszámolásra kerül. 

2.a. Amennyiben a hitelező úgy véli, hogy nagyobb a cég likvidációs értéke, mint a 

piaci értéke 

DVL > VM, 
miközben a tulajdonos ellenkező várakozásokkal 

SVL < VM 

bír, a DVL > VM > SVL állapotnak megfelelően a hitelező érvényesíti az akaratát: 

• fizetésképtelenség esetén a hitelező, mint kvázi új tulajdonos felszámolja 

a vállalatot, 

• fizetőképesség fennállása esetén a hitelező megvásárolja VM–D áron a 

részvényeket, majd (új részvények kibocsátásával visszavásárolja a követe-

léseket és azt követően) felszámolják a céget. Így a cég helyzetének eltérő 

megítéléséből adódóan a hitelező (reményei szerint) DVL – VM nagyságú 

hozamot realizál. 

                                              
* gazdasági értelemben 
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2.b. Ha a tulajdonos várakozása 

SVL > VM, 

miközben a hitelező szerint 

DVL < VM 

a SVL > VM > DVL állapotnak megfelelően a következő döntés születik: 

• fizetésképtelenség esetén a régi tulajdonos szerepében a hitelező, mint 

kvázi új tulajdonos hajlandó VM áron a régi tulajdonosnak eladni a céget, 

amelynek eredményeként a régi tulajdonos a felszámolás eredményeként 

SVL – VM nagyságú hozamhoz jut, 

• fizetőképtelenség fennállása esetén a tulajdonos dönt a felszámolás kér-

désében az SVL > VM pozíciójának megfelelően. 

Összefoglalva, egy vállalat felszámolására abban az esetben kerül sor, ha a tu-

lajdonos és hitelező együttesen vagy külön-külön úgy ítéli meg, hogy a vállalat 

eszközeinek likvidációs értéke (VL) meghaladja a várható továbbműködési értéket, 

azaz a vállalat piaci értékét (VM).* 

A felszámolásra vonatkozó döntés Haugen-Senbet által megalkotott modellben füg-

getlen 

• a fizetőképesség, illetve a fizetésképtelenség tényétől, 

• valamint a tőkeszerkezet alakulásától. 

A hatékony piactól a valóságos piachoz közelítve – a Haugen-Senbet „majdnem” 

tökéletes piac feltételezéséből kilépve – a következő probléma merül fel. Kevésbé 

fejlett tőkepiacon nem biztosított az adós és hitelező között az egyetértés a vállalat 

piaci értékének (VM) vonatkozásában. A vállalat továbbműködési értékének 

(jelöljük VC-vel) meghatározásakor az aszimmetrikus információval rendelkező 

hitelezők és adósok eltérő várakozással bírnak. 

                                              
* Az ismertetett modell nem teszi szükségessé a csődintézmény létét, a kötetlen megállapodások 
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A Haugen-Senbet modell abból indul ki, hogy az eltérés az adós és hitelező között a 

vállalat likvidációs értékének a megítélésében lehet. A modell feltételezéséből a 

„majdnem” hatékony piac keretei közül kilépve Katits Etelka a likvidációs értékre 

vonatkozó adós és hitelezői várakozásokban feltételez azonosságot, és a vállalat 

várható továbbműködési értékre (VC) vonatkozó várakozások eltérésére építi a 

modelljét *, [9]. 

Ennek értelmében – felhasználva Katits Etelka elemzését – az 1.4. táblázatban fog-

laltaknak megfelelően újra definiáltam az adós és hitelező pénzügyi pozíciójából 

következően a vállalati csőd vagy továbbműködés lehetőségét. 

1.4. táblázat: A pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalat felszámolása vagy tovább-
működésére vonatkozó döntés aszimmetrikus informáltság fennállása esetén 

"A" táblázat 

Cég állapota Egyetértés Különbözőség 
 VL < VC VL > VC VL > DVC 

VL < SVC 
VL < DVc 
VL > SVC 

I. Fizetőképes Nincs felszá-
molás 

Felszámolás 
(részvényesek) 

Nincs felszá-
molás 

Nincs felszámo-
lás 

II. Fizetésképtelen Nincs felszá-
molás 

Felszámolás 
(hitelezők) 

Nincs felszá-
molás 

Nincs felszámo-
lás 

 

1. Fizetőképes vagy fizetésképtelen vállalat esetében a részvényes és a hitelező 

között fennálló egyetértés esetén 

VL < VC állapot mellett a vállalat tovább működik, 

VL > VC állapot mellett a vállalat felszámolásra kerül 

függetlenül a fizetőképesség állapotától. 

2. Amennyiben a részvényes és a hitelező eltérő becsléssel rendelkezik a vállalat 

továbbműködési értékére (VC) vonatkozóan és így VL és VC viszonyát eltérő módon 

ítélik meg, a következő lehetőségek mutatkoznak: 

                                                                                                                                         
feltételezésével él. 
* id. mű 2. fejezet 
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2a. Amennyiben nincs egyetértés a VL és VC viszonyát illetően, 

VL > DVC 

VL < SVC 

azaz 

SVC > VL > DVC  

állapotnak megfelelő várakozásokkal rendelkeznek az érdekeltek, 

• fizetőképesség fennállása esetén a részvényesek zavartalanul továbbmű-

ködtetik a vállalatot, 

• fizetésképtelenség esetén a tulajdonosok kifizetik a hitelezőnek a VL érté-

két (D > VL > DVC) alaptőke emelésből, és továbbműködtetik a vállalatot. 

 Az új tulajdonosok 
CS

L

V
V –nek megfelelő tulajdoni részesedése mellett a régi tu-

lajdonosok (akik az esetleges likvidációt követően üres kézzel távoznának) 

megtarthatják az 
CS

LLS

V
VV − arányú tulajdoni hányadot.* 

2b. Amennyiben nincs egyetértés a VL és VC viszonyát illetően, 

     VL < DVC 

     VL > SVC 

azaz DVC > VL > SVC állapotnak megfelelő várakozásokkal bírnak az érdekeltek, 

• fizetőképesség fennállása esetén még mielőtt a tulajdonos döntene a fel-

számolás megindításáról, a VL > SVC pozíciónak megfelelően a hitelezőnek 

(D < VL ) érdekében áll VL – D értéken megvásárolni a részvényeket (majd 

további részvénykibocsátással finanszírozott követelésének visszavásárlását 

követően) értékesíteni azokat. 

• fizetésképtelenség esetén a hitelező, mint kvázi tulajdonos a vállalat to-

vábbműködése mellett az adósság—tulajdon konverziót követően a részvé- 

 

                                              
* A régi tulajdonos a vállalat felvásárlása (fúziója) esetén a felvásárlóval SVC – VL különbözeten osztozkodva 
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nyek értékesítésével DVC – VL értéknek megfelelő összeggel csökkentheti a 

hitelezési veszteségeit. 

Amennyiben a Haugen-Senbet modelljét reprezentáló táblázatot összevetjük a 

Katits Etelka elemzése nyomán összeállított táblázattal, a következő megállapítá-

sokat tehetjük: 

1. A vállalat továbbműködési (VC, VM) értéke és a likvidációs érték (VL) össze-

vetése alapján születik meg a döntés a vállalat felszámolásáról. 

2. Haugen-Senbet [5] érvelése szerint a vállalat továbbműködési értéke, a piaci 

érték (VM), amely (miután hatékony piacon forgalmazzák a részvényt) mind a 

hitelező, mind az adós számára adott. Az adós és a hitelező között fennálló kü-

lönbség a likvidációs érték (VL) megítélésében rejlik. Így ha a hitelező vagy a 

részvényes a likvidációs értéket a piaci érték fölött határozza meg, a cég fel-

számolásra kerül, miután ez a magasabb felszámolási értékre vonatkozó vára-

kozással rendelkezőt arbitrage nyereséghez juttatja. 

3. Katits Etelka [9] elemzésében az adós és a hitelező között az eltérés a 

továbbműködési érték (VC) megítélésében jelentkezik, így a likvidációs érték 

vonatkozásában egyetértést feltételezve a vállalat továbbélésének a lehetősége 

fennáll, ha bármelyik fél a túlélési értéket a likvidációs értéknél magasabbra 

becsüli. 

A két koncepció feltételezésén továbblépve az aszimmetrikus informáltság fenn-

állásának következtében az adós és a hitelező között fennálló egyetértés hiánya 

mind a cég likvidációs, mind a továbbműködési érték vonatkozásában felmerül-

het. Ebből adódóan a vállalat felszámolásának vagy továbbélésének kérdése azon 

múlik, hogy melyik, a részvényes vagy a hitelező által meghatározott pozíció 

biztosít nagyobb arbitrage nyereséget. 

 

                                                                                                                                         
biztosíthatja a továbbműködés feltételét. 
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1.5. táblázat: A pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalat felszámolására vagy to-
vábbműködésére vonatkozó döntés aszimmetrikus informáltság fennállása esetén  

„B” táblázat 

Cég állapota Egyetértés Különbözőség 
 VL < VC VL > VC DVL > DVC 

SVL < SVc 
DVL < DVC 
SVL > DVC 

I. Fizetőképes Nincs fel-
számolás 

Felszámolás  Felszámolás 
vagy tovább-
működés 

Felszámolás 
vagy tovább-
működés 

II. Fizetésképtelen Nincs fel-
számolás 

Felszámolás  Felszámolás 
vagy tovább-
működés 

Felszámolás 
vagy tovább-
működés 

 

Az arbitrage nyereség mértékét a vállalat értékére vonatkozó becslések eltérése ha-

tározza meg.  

A vállalat felszámolására vonatkozó döntés meghozatalához a döntési kritériumok 

meghatározása mellett elkerülhetetlen a 

• a vállalat likvidációs értékére és 

• a vállalat továbbműködési értékére 

vonatkozó részvényesi és hitelezői becslés. Ez azonban nem eredményezi – az 

aszimmetrikus informáltság fennállása miatt – a hatékony csőd kritérium érvényre 

jutását. A gazdaságilag hatékony csődkritériumnak az érvényre jutása az informá-

ciós aszimmetria csökkentésének az esélyével együtt nő. 

Az információs aszimmetria lényege nem egyszerűen a információval való ellátás 

elégtelenségét jelenti, hanem azt a helyzetet, hogy a tulajdonos a kívülállók számára 

(ebben az esetben a hitelezők számára) elérhetetlen információkkal is rendelkezik a 

vállalat kilátásairól, fejlődési lehetőségeiről. Az aszimmetrikus információk nem 

pusztán a vállalat értékének meghatározására vonatkozó becslések eltérését jelentik 

(ahogyan ezt a Haugen-Senbet modell alapján bemutattam), hanem a tulajdonosok 

előnyét az arbitrage nyereség megszerzésére vonatkozóan. 
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Az aszimmetrikus informáltság szükségessé teszi 

• a gazdaságilag hatékony csőd, 

• továbbá a hitelezővédelem érdekében 

a csődintézmény megteremtését. 

Nem kell intézményesített hitelezővédelem, ha a piac tökéletesen mér, mindenki 

széleskörű, azonos információs bázison hozza meg a döntést, a vállalat felszámolá-

sára vonatkozóan. Így minden vállalat a valós értékén kel el, mindenki a piaci árak 

függvényében szenved veszteséget. 

A piaci fejletlenség különböző szintjén más és más szerepet tölt be a csődjogi 

intézmény. 

1.2.4. A tulajdonos és a hitelező kockázata 

Jensen-Meckling [10], valamint Meckling [11] által az „agency cost”, a „principal-

agent”, valamint ehhez kapcsolódóan a hitelező és az adós problémájának elméleti 

összefüggésére alapozta Miller [12] számításait, amely azt mutatja be, hogy az adós 

és hitelező kockázata nem szimmetrikus, a vállalat felszámolására vagy továbbmű-

ködésére vonatkozó döntésben. 

Az 1.2.3. pontban ismertetett modellek feltételezték, hogy az adós és a hitelező a 

kockázatot nem mérlegeli, ez azonban a valóságos piac feltételeihez közelítő elem-

zésében nem tartható feltétel. Nézzük meg Miller [12] számpéldájának felhasználá-

sával, hogy a kockázat bekapcsolásával hogyan módosul az adós és hitelező 

döntése a felszámolás kérdésében. 

White [13] szerint a részvényesek és a menedzsment [14]* a működés fenntartása 

mellett dönt még akkor is, ha a felszámolás lenne gazdaságilag hatékony, ezt iga-

                                              
* Stiglitz 1972-ben írt cikkében [14] vizsgálta, hogy a menedzsereket mi hajtja a kockázatos befektetési 
projektek felvállalására a csődfenyegetettség esetén. Álláspontja ellentétes a 15. oldal lábjegyzetében 
felvetett koncepcióval. 
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zolja Miller példája: 

A vizsgált vállalat adóssága 1000 (D). Az eszközök likvidációs értéke azonnali fel-

számolás esetén 800 (VL) egységet tesznek ki. A tőke haszonáldozat költsége 10 % 

(r). A vállalat továbbműködése esetén 50 %-os eséllyel 1210 termelői többletet pro-

dukál, míg 50 %-os eséllyel a vállalat veszteségei tovább nőnek és a vizsgált perió-

dus végén az eszközök értéke 220 (VL1) egység. 

1. A hitelezők vesztesége azonnali felszámolás esetén 

1000 – 800 = 200 

2. Hitelező és adós pozíciója a pozitív várakozás bekövetkezése esetén. 

• Hitelező megkapja a követelését  D1 = 1000(1+0,1) = 1100 

• Az adós, a tulajdonos pozíciója szintén javult 

1210 – 1100 = 100 egységgel 

3. A hitelező és az adós pozíciója a kedvezőtlen helyzet bekövetkezése esetén. 

• A hitelező veszteségei tovább nőnek az azonnali felszámolás esetén reali-

zálható érték töredékét kapja. 

A hitelező vesztesége 1100 – 220 = –880, amely az azonnali felszámolás 

esetén elszenvedett 200 egységnyi veszteséghez képest 600200
1,01

800
=⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−

+
 

egységgel nőtt.  

 

1.6. táblázat: A hitelező és az adós pozíciójának alakulása aszimmetrikus kockázat 
esetén 

Érdekeltek Továbbműködés esetén Felszámolás esetén 

Hitelező pozíciója 
600

1,01
2205,011005,0

=
+

∗+∗
 < VL0 = 800 

Adós pozíciója 50
1,01

05,01105,0
=

+
∗+∗

 > 0 

Vállalat értéke VL1 (=VC)          = 650 < VL0 (=VL) = 800 
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A vállalat továbbműködése esetén a tulajdonosok javíthatnak pénzügyi pozíció-

jukon a hitelezők költségére. 
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A részvényesek ösztönzést éreznek olyan beruházás megvalósítására, illetve a vál-

lalkozás olyan feltételek melletti folytatására, amely saját finanszírozás mellett nem 

lenne hatékony döntés.* 

Ez az összefüggés két következmény megfogalmazására ad módot az 1.4. táblázat-

ban összefoglalt modellhez kapcsolódóan: 

1. Nem homogén információk esetén megállapítottuk, hogy amennyiben akár az 

adós, akár a hitelező várakozása alapján a vállalat továbbműködési értéke meg-

haladja a likvidációs értékét, a vállalat tovább működik, ellenkező esetben fel-

számolásra kerül. 

 A kockázat bekapcsolása azt mutatja, hogy – az aszimmetrikus informáltság 

következtében, előnyét kihasználva – a tulajdonos érdekelt abban, hogy hosszú időn 

keresztül halogatva a csődöt, felhagyjon a vállalat teljes piaci értékét maximalizáló 

törekvéssel, közvetlen érdekeiket követve a hitelezők költségére játsszon.** 

 Tehát a tulajdonos a vállalat piaci értékének a csökkenése esetén is javíthat va-

gyoni helyzetén, így VC < VL pozíció esetén is érdekelt a vállalat fennmaradásában! 

2. A fennálló aszimmetrikus kockázat következtében a vállalat felszámolására vo-

natkozó döntés messze kerülhet a hatékony csőd kritériumától, így fontos, hogy a 

csődjogi intézmény segítse a hatékony tőkeallokációt. 

 

 

                                              
* A hitelezők – az ilyen módon keletkező ügynök költség, azaz helyzetük kedvezőtlenebbé válása ellen –úgy 
védekeznek, hogy az ügynök költség minden formáját igyekeznek a részvényesekre hárítani, így a 
részvényesek érdeke az információs aszimmetria csökkentésével az ügynök költséget csökkenteni. (Csőd 
esetén azonban értelmét veszíti a hitelező áthárítási törekvése.) 
** Ezekbe a játszmákba nyerhetünk betekintést Brealey-Myers [6] könyvének 15. fejezete alapján (397-400. 
old.) 
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1.3. A hitelezők egyes csoportjainak pénzügyi pozíciója a felszá-
molásban 

Az 1.2. pontban láthatóvá vált, hogy a hatékony csődkritérium érvényre juttatása 

nem biztosított aszimmetrikus informáltság fennállása esetén, így nélkülözhetetlen a 

csődjogi intézmény szerepe az erőforrások hatékony allokációjának segítése érde-

kében, valamint a hitelezővédelem érvényesítéséhez. 

A vállalatok fizetésképtelensége esetén felmerülő alternatívák: 

• a vállalat azonnali felszámolása, 

• az azonnali felszámolás elkerülése, amelynek feltétele a likviditás, a működő-

képesség helyreállítását célzó hitel felvétele,* 

• a vállalat fennmaradását szolgáló reorganizáció által megalapozott, a fizetőké-

pesség tartós helyreállítását szolgáló egyezség létrejötte az adós és az egyes hi-

telezői csoportok között. 

A hatékony csőd, a hitelezők és adósok koalíciójának megalapozott döntésén nyug-

szik. Fontos azonban látni, hogy a felszámolásra vagy fennmaradásra vonatkozó 

döntés nem pusztán az adós és a hitelező pénzügyi pozíciójától függ, hanem az 

egyes hitelezői csoportoknak a kielégítési rangsorban elfoglalt helyétől.  

Az egyes hitelezői csoportok kielégítési rangsorban elfoglalt helyük alapján külön-

böző mértékben veszélyeztetettek a csőd által, így a felszámolás vagy tovább-

működés kérdésében képviselt álláspontjuk is eltérő. 

Amennyiben a csődjogi szabályozás konkrét formájától eltekintünk, a hitelezők két 

fő csoportját különböztethetjük meg a kielégítési sorrendben: 

a biztosított hitelezőket, akik a hitelnyújtásnál elsőbbségi jogot kötöttek ki, és a 

nem biztosított hitelezőket. 

A biztosított és nem biztosított követelések kiegyenlítését követően fennmaradó 

                                              
* A továbbműködésre, a fennmaradásra, a reorganizációra vonatkozó egyezség megkötésének feltétele a 
folyamatos működés fenntartása. 
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vagyonrész illeti meg a tulajdonosokat. 

White [13] kétperiódusos modellje* az egyes hitelezői csoportok pénzügyi döntései-

nek kritériumát veti össze a hatékony csőd kritériummal.** 

A modell felvetése alapján a vállalat fizetésképtelen, azaz vagyonhiányos (D > V) 

állapotban van. 

Első lépésként a felszámolás kérdésköréhez kapcsolódóan vizsgáljuk meg a hite-

lezői pozíciók differenciáltságának és a nemzetgazdaságilag hatékony csődnek a 

problémáját. 

1. Nemzetgazdasági szempontból akkor célszerű (hatékony) a vállalat felszámolá-

sának elhalasztása, ha 

VC > VL      (1) 

P1 + VL1 > VL0            (2) 

 azaz a továbbműködés során keletkezett termelői többlet (P1) nagyobb, mint 

nulla, feltételezve, hogy (VL1 = VL0) 

P1 > 0      (3) 

A továbbműködés feltétele egy újabb hitel (B), amelyet a hitelező az elsőbbségi jog 

fenntartása mellett hajlandó folyósítani. 

2. Az új hitelező számára a továbbműködés hatékonysági kritériuma fennáll, ha a 

továbbműködési érték meghaladja a biztosított elsőbbségi hitel értékét. Ez azt 

mutatja, hogy így a vállalat továbbműködésére, nemzetgazdasági szempontból nem 

hatékony csőd esetén is van mód. 

VC > (1 + r)B     (4) 

                                              
* Ennek adaptációja megjelent a hazai szakirodalomban [7]. 
** White modellje az 1.2. pontban ismertetett modelltől eltérően feltételezi az érdekeltek egyetértését a 
vállalat likvidációs és továbbműködési értékének a vonatkozásában. 
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P1 + VL1 > (1 + r)B     (5) 
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                                P1 > (1 + r)B – VL1     (6) 

3. Hatékonysági követelmény, amennyiben a kielégítési rangsorban a régi hitele-

zők élveznek elsőbbséget*: 

VC > D1      (7) 

P1 + VL1 > D1     (8) 

  P1 > D1 – VL1      (9) 

 A régi hitelező elsőbbsége esetén az új hitelező akkor nyújt hitelt a fizetéskép-

telen vállalatnak, ha ő maga is hozzájut a követeléséhez. A hatékony csődelkerülés 

kritériuma (a régi hitelezők elsőbbsége esetén); minden hitelező kielégítésének 

követelménye. 

4. Amennyiben a hitelezők arányos teherviselése fogalmazódik meg, a 3. pont sze-

rinti hatékonysági kritérium érvényes. 

P1 > D1 – VL1      (9) 

5. A tulajdonos szempontjából hatékony a csődelkerülés, amennyiben a hitelezői 

követelések kiegyenlítését követően marad a tulajdonosok között felosztható 

vagyonrész, azaz  

P1 > D1 – VL1      (9) 

 
White által megalkotott modellt összehangolva a Haugen-Senbet-féle modellel, 

mint kiindulóponttal, csődállapotban, fizetőképtelenség állapotában lévő vállalatok 

továbbélésére vonatkozó kritériumokat az érdekeltek pozíciójából kiindulva az 1.7. 

táblázat összegzi. 

 

                                              
* White az amerikai gyakorlat alapján azt vizsgálja, hogy milyen prioritási szabály lenne a gazdaságilag 
hatékony. Az amerikai szabályozásban megjelenő 3 lehetőséget vizsgálja: 
 - legkésőbbi hitelező kerül első helyre, 
 - a legrégebbi hitelező kerül első helyre, 
 - egyenlő prioritás szabálya, ahol minden hitelező arányos teherviselést vállal csőd esetén. 
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1.7. táblázat: A gazdaságilag hatékony csőd és az egyes hitelezői csoportok csőd-
kritériuma 

Érdekeltek A vállalat továbbműködésének 
pénzügyi kritériumai 

1. Nemzetgazdaság P1 > O 

2. Elsőbbséget élvező (új) hitelezők P1 > (1+r)B – VL1 

3.-4.-5. Nem biztosított hitelezők és tu-
lajdonosok 

P1 > D1 – VL1 

A hatékonyság végső követelménye  

• nemzetgazdasági szempontból 

• érdekeltek szempontjából 

P1 > O 
P1 > D1 – VL1 > (1+r)B – VL1 > O 

A táblázat alapján összegezhető: 

• Minden olyan vállalat felszámolásra kerül, ahol a továbbműködési érték ala-

csonyabb a likvidációs értékénél, amikor egyetlen hitelezői csoport és a tulaj-

donosok sem jutnak VC <VL mellett a továbbműködés következtében jobb pozí-

cióba, mint az azonnali felszámolás következtében. 

• A továbbműködés leggyengébb kritériumát az új, biztosított hitelezők határoz-

zák meg, akik további vagyonvesztés mellett is hajlandóak hitelt nyújtani, 

amennyiben a továbbműködés értéke (az elsőbbségi jog érvényessége követ-

keztében) a követelésükre fedezetet jelent. 

A pénzügyekben a csődállapotnak a vagyonhiányt (D < V) (a saját tőke hiányát) 

tekintjük, azzal az általános feltételezéssel számolunk, amely szerint, rosszul 

működő cégek, ha a kötelezettségek értéke eléri a vállalati vagyon értékét, beje-

lentik (vagy a hitelezők megindítják) a csődöt. A gyakorlat ugyanakkor azt iga-

zolja, hogy a vállalatok még akkor is találnak külső finanszírozási forrást (új el-

sőbbségi hitelek formájában), ha a források értéke messze meghaladja az eszkö-

zeik értékét. 

 

500 amerikai cégből álló minta vizsgálata alapján megállapításra került, hogy az 

összes forrás : eszköz arány 7:3 volt, a biztosított kötelezettségek : eszköz arány 
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1,0 volt a fizetésképtelenség bejelentése esetén.* [13]** 

Az amerikai példa azt mutatja, hogy csődállapotban lévő cégek, amíg a vagyo-

nuk kielégítési rangsorban elsőbbséget élvező ún. biztosított hitelezők követelé-

sére fedezetet jelent, fenn tudják tartani a pótlólagos külső források segítségével 

a vállalat működését. A tulajdonosok és a menedzsment számára így lehetőség 

nyílik arra, hogy kockázatos projektek megvalósításával a hitelezők (elsősorban 

a nem biztosított hitelezők) költségére játsszon. 

• A csőd bejelentésével azonban gazdaságilag hatékony (VC > VL) állapot fenn-

állása esetén sem vállalja a nem biztosított hitelezők és a tulajdonosok koalíci-

ója a továbbműködést, ha a továbbműködés az azonnali felszámoláshoz képest 

számukra nem hoz előnyt. Bizonyos hitelezői csoportok veszteségének csök-

kentése érdekében a kielégítési rangsorban hátul lévő hitelezők és a tulajdono-

sok nem támogatják a vállalat fennmaradását, amennyiben az számunkra nem 

eredményez jobb pozíciót. 

A csődbejelentés időpontjának kitüntetett szerepe van a vállalat fennmaradására a 

vonatkozó döntés meghozatala vonatkozásában. 

1. A csőd bejelentését megelőzően a pénzügyi döntéseket a tulajdonos hozza. 

Pénzügyi krízis esetén a vállalat az elsőbbségi hitelezők további forrására tá-

maszkodva képes vagyonhiányos állapotban is fenntartani a fizetőképességét, 

megőrizni a likviditását, ezáltal a működőképesség fenntartásával teret kap, hogy a 

hitelezők kockázatára javítson (nagy kockázatot hordozó projektek 

megvalósításával) a saját pénzügyi pozícióján. A csődnyitás időpontjáig a 

részvényesek a működés folytatását preferálják akkor is, ha az további 

vagyonvesztéssel jár, és a felszámolás gazdaságilag hatékonyabb lenne. Ebben a 

tulajdonosi törekvésben az új elsőbbségi hitelezőkben támogatókra találhatnak. 

                                              
* Az alacsony kielégítettségi arány Magyarországon is erre utal (2.2. fejezet). Megfontolás tárgyát képezi a 
hazai számviteli szabályozásban (az amerikai mintára) a biztosított kötelezettségek mérlegben elkülönült 
módon való megjelenítésére. 
** id. mű 132. old. 
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2. A csőd bejelentését követően azonban a tulajdonos helyett a hitelezők és a tu-

lajdonos koalíciója dönt a felszámolás kérdésében, így csökken az esélye annak, 

hogy a tulajdonosok az aszimmetrikus információkból, az aszimmetrikus 

kockázatból származó előnyüket kontroll nélkül kihasználják. A koalíciós döntés 

gyakran eredményezi a vállalat felszámolását abban az esetben is, ha a 

továbbműködés gazdaságilag hatékonyabb lenne. 

Az 1.8. sz. táblázat összegzi a felszámolásra, illetve a vállalat továbbműködésére 

vonatkozó következtetéseket. A táblázatból kiderül, hogy vagyonhiányos állapotban 

lévő céget 

• a csődnyitást megelőzően a gazdaságilag nem hatékony fennmaradás, 

• a csődnyitást követően a gazdaságilag nem hatékony felszámolás 

veszélye fenyeget. 

A következőkben az 1.8. táblázatból kiolvasható két kulcskérdésre koncentrálunk: 

1. A csődjogi intézményben a hatékony csőd egyik kérdése, hogy mi a csődbe-

jelentés, csődnyitás hatékony gazdasági kritériuma (továbbá a 2.1. fejezetben 

megvizsgáljuk, hogy a hazai csődszabályozásban a csődbejelentés gazdasági 

kritériumával összhangban van-e a csődbejelentés jogi kritériuma). 

2. A csődnyitást követően a vállalati koalíció a hatékonyság követelményét kielé-

gítő folytatás esetén is felszámolás mellett dönthet. A csődjogi intézményben a 

csődelkerülő eljárás intézménye ennek a veszélyét csökkentheti. 
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1.8. sz. táblázat: A vállalat megszűnésére vonatkozó döntés 

 

D < V 
D > V 

VC > VL VC < VL VC > VL VC < VL VC > VL VC < VL 

Csődbejelentés 
előtt 

Csődbejelentést követően 

tulajdonos dönt tulajdonos dönt hitelezői és tulajdonosi 
koalíció dönt 

Fennmaradás Végelszámolás Fennmaradás (a hitelezők 
kockázatára) 

Felszámolás 

gazdaságilag 
nem hatékony 

gazdaságilag 
hatékony 

gazdaságilag 
hatékony 

gazdaságilag 
nem hatékony 
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1.4. A csődelkerülő eljárás (reorganizáció) 

A felszámolási eljárás esetében láttuk, hogy az adósok és hitelezők dönthetnek úgy 

VC > VL esetén, hogy felszámolják a vállalatot, miközben a gazdaságilag hatékony 

megoldás a vállalat továbbműködése. A csődjogi intézmény keretében a csődelke-

rülő eljárás egy lehetőség arra, hogy érvényre jusson a hatékony csődkritérium. 

Pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalatok választhatnak a rejtőzködés, a formális 

csődeljárás vagy az ún. csődelkerülő eljárás (reorganizáció) között. 

A csődelkerülő eljárás során az adós és hitelező reorganizáción alapuló egyezsége 

megteremti a lehetőséget a vállalat továbbműködéséhez. A csődelkerülő eljárás 

dilemmája, hogy a nem hatékony, felszámolásra érett cégeknek is menekülési 

lehetőséget teremt. 

A csődelkerülő eljárás során az adósok és a hitelezők közötti egyetértés alapján 

bekövetkező reorganizáció eredményeként a cég eszközeinek az értéke várhatóan 

magasabb lesz, mintha felszámolás történt volna. Ez az értéknövekedés a kielégítési 

rangsorban elől lévő hitelezőket illetné meg, így mint láttuk az 1.3. pontban, a 

kielégítési rangsor végén állók a folytatásban nem érdekeltek, így a gazdaságilag 

nem hatékony felszámolás irányába tolják a vállalatot. A csődelkerülő eljárás 

keretében a továbbműködöből származó értékkülönbözet (VC – VL) megosztásra 

kerül az érdekeltek egyes csoportjai között, amely elősegíti a továbbműködésre 

vonatkozó egyezség létrejöttét. 

Reorganizáció esetén a cég eszközeinek az értékét másként osztják el, mint a 

felszámolás során. A reorganizációban bekövetkező jövedelem-újraelosztás 

eredményeként a régi tulajdonosok tulajdonosi státuszának megőrzésével, a nem 

biztosított hitelek újraértékelésével, az adósok és egyes hitelezői csoportok 

egyetértésével biztosítható a vállalat továbbműködése. 

A felszámolás és a reorganizáció különbsége tehát, hogy a két eljárás során eltérő 
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módon osztják el a cég eszközeinek az értékét: 

• míg felszámolásban a kielégítési rangsorban hátul állók (és a tulajdonosok) 

semmit sem kapnak, 

• a csődelkerülő eljárásban a kielégítési rangsortól eltérően a továbbműködési 

és likvidációs érték különbségét újra osztják az érdekeltek között, így adnak 

esélyt a hatékony döntés meghozatalára a vállalat továbbműködésére. 

White [13] tanulmányában 500 vállalatból álló minta vizsgálata alapján megálla-

pításra került, hogy a reorganizációs eljárás alá eső vállalatok pénzügyi mutatói az 

eljárás megindításakor jobbak, mint a felszámolási eljárás körébe kerülő vállalatoké. 

A csődelkerülő eljárás esetén az összes forrás/összes eszköz arány 1,4, az összes 

forrás/biztosított kötelezettségek aránya 0,6 volt a mintában. [13]* 

A formális reorganizáció előnye a működés csődön kívüli változatlan folytatásával 

szemben: 

• új hitel a reorganizáció keretében olcsóbban megszerezhető az adósság elengedés 

révén helyreállított fizetőképesség következtében, 

• a csődelkerülő eljárás során létrejött egyezség feltétele a vállalat hatékony műkö-

dését szolgáló, a koalíció által elfogadott és ellenőrzött reorganizáció, a vállalat 

tevékenységének újjászervezése, 

• az információs aszimmetria mértékének, az aszimmetrikus kockázatnak a 

csökkentését biztosítja az eljárás. 

Az 1.3. pontban megállapításra került, hogy csődnyitást követően, biztos 

információn alapuló koalíciós döntés feltételei mellett a gazdaságilag hatékony 

fennmaradás feltételeinek érvényessége esetén sem biztosított a vállalat 

továbbműködése, ha a nem biztosított hitelezők és a tulajdonosok számára a 

továbbműködés az azonnali felszámoláshoz képes nem hoz előnyt. A gazdaságilag 

hatékony fennmaradás esélyét növeli a reorganizáción alapuló egyezség (a  
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csődelkerülő eljárás jogintézménye) azzal, hogy az érdekeltek közötti jövedelem-

újraelosztás feltételei mellett mód nyílik a vállalatok gazdaságilag hatékony 

továbbműködésére. 

Az alábbiakban a reorganizációra vonatkozó hatékonysági kritériumok alapján 

megszülető döntések eredményességét vizsgálom, amelynek összegzéséhez 

felhasználom White elemzését. 

1.4.1. A reorganizáció hatékonysági kritériuma és a koalíciós döntés biztos in-
formációk mellett  

Az 1.9. sz. táblázat összegzi a reorganizációra vonatkozó döntés kimeneteit, a 

gazdasági hatékonysági kritérium, és a tulajdonosok, valamint a nem biztosított 

hitelezők által alkotott koalíció hatékonysági követelményének 

figyelembevételével. [7,13] 

                                                                                                                                         
* id. mű 138-146. old. 
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1.9. sz. táblázat: Reorganizáció és gazdasági hatékonyság biztos információk 
mellett 

Döntési alternatívák Gazdasági hatékonysági Koalíciós hatékonysági 

 kritérium 

 VC – VL > T 
VC – VL – T > O 

VC > (1-s)D + T 
VC – (1-s)D – T > O 

A)  Reorganizáció mind-
két kritérium érvé-
nyessége mellett 

ha 
VL = (1-s)D 

akkor 
VC > VL + T = (1-s)D + T 

és 

 VC > VL + T VC > (1-s)D + T 

B) A reorganizáció a 
koalíciós hatékony-
sági kritérium mellett 
akkor is megvalósul-
hat, ha gazdaságilag 
nem hatékony 

ha 
VL > (1-s)D 

akkor 
VL + T > VC > (1-s)D + T 

 VC < VL + T VC > (1-s)D + T 

C) A reorganizáción ala-
puló egyezség a gaz-
dasági hatékonyság 
követelménye esetén 
sem jön létre 

ha 
VL < (1-s)D 

akkor 

VL + T < VC < (1-s)D + T 

 VC > VL + T VC < (1-s)D + T 
Forrás: White [13]; Ábel [7] alapján készült 

 

A) Hatékony reorganizáció mindkét kritérium érvényessége mellett 

A reorganizáción alapuló továbbműködés feltétele, ha a továbbműködési érték és a 

likvidációs érték különbözet fedezetet jelent a reorganizáció költségére (T): 

VC – VL > T      (1) 

VC – VL – T > O     (2) 

Ez a reorganizáció (nemzetgazdasági) hatékonysági kritériuma. 
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Az adós és a nem biztosított hitelezők koalíciója akkor dönt a vállalat újjászerve-

zése mellett, ha a biztosított hitelezők által elengedett összeggel (s) csökkentett hitel 

és a reorganizációs költség összegét meghaladja a vállalat továbbműködési értéke: 

VC > (1-s)D + T     (3) 

VC – (1-s)D – T > O     (4) 

A gazdasági és a koalíció reorganizációs kritériuma azonos a (2) és (4) összefüggés 

alapján, ha 

VL = (1-s)D      (5) 

összefüggés fennáll. 

Ekkor a biztosított hitelezők a támogatás mértékét úgy határozzák meg, hogy a 

fennmaradó követelés (1-s)D azonos az azonnali felszámolás esetén érvényes 

likvidációs értékkel (VL). Ekkor a biztosított hitelezők azzal, hogy lemondanak a 

reorganizációhoz kapcsolódó egyezség során a követelésük azon részéről, amelyet 

az azonnali likvidáció esetén egyébként is elvesztenének, lehetőséget biztosítanak a 

vállalat továbbműködéséhez, a gazdaságilag hatékony reorganizációhoz. A 

biztosított, a kielégítési rangsorban elől lévő hitelezők, átengedik a 

továbbműködésből a reorganizációs költségen felüli többletet a nem biztosított 

hitelezők és a tulajdonosok koalíciójának, ezzel lehetővé teszik a gazdaságilag 

hatékony reorganizáció megvalósulását. Optimális döntés esetén a hitelezők 

pontosan akkora adósságot engednek át, amekkora adósságot nem tudtak volna 

behajtani az azonnali likvidáció esetén, az így keletkező többlet (VC – (1–s)D – T) 

illeti meg a nem biztosított hitelezők és a tulajdonosok által alkotott koalíciót. 

B) A gazdaságilag nem hatékony reorganizáció megvalósulásának feltételei 

Amennyiben az optimális (5) összefüggés helyett a 

VL > (1-s)D      (6) 

állapotnak megfelelő megegyezés születik, gazdaságilag nem hatékony reorgani-

záció esetén is érdemes a felszámolásra érett vállalat újjászervezését megvalósítani. 

Ebben az esetben a hitelezők a szükséges mértéknél nagyobb arányban támogatják a 
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részvényeseket és a nem biztosított hitelezőket, amely támogatás a koalíciót a 

gazdaságilag nem hatékony reorganizáció esetén is érdekeltté teszi az 

újjászervezésben. Ekkor a hatékonysági követelmények között fennálló összefüggés 

VL + T > VC > (1-s)D + T     (7) 

amely azt mutatja, hogy a koalíció hatékonysági kritériumának érvényessége mellett 

(4) nem teljesül a reorganizáció gazdasági kritériuma (2). 

C) Gazdaságilag hatékony reorganizáció elmaradásának feltételei 

Amennyiben 

VL < (1-s)D      (8) 

azaz az adósság elengedését követő hitelérték meghaladja a likvidációs értéket 

(1-s)D + T > VC > VL + T     (9) 

állapot következik be, ahol a tulajdonos és a nem biztosított hitelező akkor is a 

felszámolás mellett dönt, ha az újjászervezés gazdaságilag hatékony lenne. 

A B és C pontban a hatékony döntésből való elmozdulás lehetőségét vetem fel. 

Természetesen 

VL > (1-s)D 

azaz az optimálisnál nagyobb támogatás mellett is születhet a reorganizációra vo-

natkozóan hatékony döntés, 

    VC > VL + T > (1-s)D + T    (10) 

állapot esetén. 
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Mint látjuk, a túlzott preferencia fennállása mellett (VL > (1-s)D) is fennállhat a 

gazdaságilag hatékony reorganizáció kritériuma. [15]* 

Ugyanakkor, VL < (1-s)D állapot fennállásakor az optimálisnál kisebb támogatás 

esetén is van esély a reorganizációra, ha a 

VC > (1-s)D + T > VL + T     (11) 

állapot mellett következik be az optimálistól eltérő jövedelem-újraelosztást tartal-

mazó egyezség. 

1.4.2. A reorganizáció hatékonysági kritériuma aszimmetrikus információk 
mellett 

Az 1.6. táblázat alapján megállapítottuk, hogy a vállalat továbbműködése esetén a 

tulajdonos javíthat pénzügyi pozícióján a hitelező költségére. Az 1.10. táblázat 

megmutatja, hogy az 1.6. táblázatban jelzett állapothoz képest – reorganizáció 

esetén – hogyan módosul az adós és a hitelező pozíciója a kockázat bekapcsolása 

mellett. [12] 

                                              
* LJ.Gordon, Malkiel könyvében [15] amerikai tapasztalatok összegzéseként olvasható, hogy a kielégítési 
sorban élen járók a reorganizáció során hajlandóak a követelések 20-30 %-át is feladni annak érdekében, 
hogy elősegítsék a reorganizációs terv gyors alkalmazását. Gyakran az optimális kielégítési aránynál 
alacsonyabb mértéket is elfogadnak, ha a tárgyalások elhúzódása esetén az eszközök értékének gyors 
csökkenése fenyeget. 
A hazai gyakorlatban – ahogyan a 2. fejezetben látható – a legnagyobb, a kielégítési rangsorban élenjáró 
hitelzők (APEH, bankok) az egyezség során a támogatás mértékét a tőkén felüli követelés mértékében 
maximalizálják, a likvidációs értékből érvényesíthető követelés mértékének figyelmen kívül hagyásával. A 
hitelezői követelések besorolásának függvényében 0 és maximum15% kötött lévő elképesztően alacsony, 
átlagosan 3% körüli kielégítési arány ismeretében a hazai viszonyok között jól prognosztizálható, hogy a 
gazdaságilag racionális reorganizáció, továbbműködés esetén is a vállalakozások felszámolásra kerülnek. Az 
irracionális hitelezői magatartás irracionális magatartásra készteti a tulajdonost, aki nem indít csődelkerülő 
eljárást, vagyonkimentéssel, egyedi alkuk megkötésével törekszik az informális reorganizáció 
megvalósítására. 
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1.10. táblázat 

Érdekeltek Reorganizáció Továbbműködés Felszámolás 

Hitelező pozí-
ciója 

=
+

∗+∗
1,01

2205,08805,0  

=   500

=
+

∗+∗
1,01

2205,011005,0  

<      600 

VL1 = 800 

<     800 

Adós pozíci-
ója 

=
+

∗+∗
1,01

05,03305,0  

=  150

=
+

∗+∗
1,01

05,01105,0  

>     = 50 

 
 
>      0 

Vállalat értéke 650 =      650 <    800 

A hitelezők VL = (1-s)D összefüggésnek megfelelően 1000-ről 800-ra csökkentették 

a követelésüket, amelynek következtében a követelések egy részének átengedése az 

adós számára a reorganizációt a változatlan formában történő továbbműködés 

kedvező pozíciójához képest még vonzóbbá teszi. A táblázatból kiolvasható, hogy 

reorganizáció esetén a kimutatott likvidációs érték alatti vállalatértéken az adós 

javára történő további jövedelem-újraelosztás valósul meg.* Ez láthatóan a 

reorganizáció felé tereli az adóst (és a nem biztosított, a kielégítési rangsorban 

hátul lévő hitelezőket is).  

A reorganizációhoz kapcsolódó esetleges állami támogatások tovább erősítik az 

újjászervezés irányába törekvő erőket. Az állami támogatások megjelenhetnek 

közvetett módon, pl. adózásra vonatkozó jogszabályokban foglaltak hatásaként, így 

• a reorganizációra kerülő vállalatok a felhalmozódott veszteségeiket elhatárolva 

később adóalapot csökkentő tételként jelenítik meg, 

• az adósságelengedés mértéke egyes országokban nem adóköteles jövedelem, 

továbbá az állami támogatás közvetlen formát is ölthet. 

A támogatások célja, hogy a reorganizált cégek életképességét javítsák, ezzel 

csökkentsék a felszámolás társadalmi költségeit, így pl. munkahelyeket mentsenek 

meg. 

 

                                              
* A példában nem számoltam az újjászervezés költségével, így az újjászervezésből származó 
többletjövedelemmel sem, csak az adós és hitelező reorganizáción alapuló egyezségének az adósság 
elengedésének a hatását vizsgálom (Miller nyomán) a hatékony reorganizációs döntésre. 
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White [13] azonban felveti, hogy a reorganizáció során a támogatások a 

megnövekedett hitelezői kifizetések formájában történő megjelenése esetén nem 

teljesítik a céljukat, így gyakran feleslegesek. Javaslata, hogy a reorganizációs 

eljárást úgy kell megváltoztatni, hogy az megakadályozza a támogatások hitelezők 

felé történő kiszivárgását. 

Összességében megállapítható, hogy az aszimmetrikus kockázat bekapcsolása a 

modellbe a vállalatot a hatékony csődkritérium fennállásától függetlenül a 

továbbműködés felé tolja. Ez az összefüggés, mint láttuk, a csőd (felszámolás) és a 

csődelkerülő eljárás (reorganizáció) esetében is bizonyításra került. Így az 

információs aszimmetria fennállása, az aszimmetrikus kockázat léte miatt fennálló 

vezetői, tulajdonosi és nem biztosított hitelezői érdekek (alacsony kielégítettségi fok 

esetén) az eszközök hatékonyabb területe felé történő átáramlást késleltetik. 

A csődelkerülő eljáráshoz kapcsolódó szélsőséges vélemények a reorganizáció 

teljes megszüntetését javasolják. 

Az amerikai csődszabályozás a vállalatok továbbműködését preferálja, a csődtör-

vény 11. fejezet szerinti eljárás keretében a csődelkerülő reorganizációs eljárás 

iránti kérelmek száma 10 év alatt hatszorosára növekedett. [13] A nagyarányú 

növekedés egyértelműen jelzi, hogy a cégvezetés a tulajdonossal karöltve érdekelt a 

vállalat fölötti ellenőrzés megtartásában, amelyért semmilyen árat nem kell fizetni a 

(kvázi tulajdonos-) hitelezőnek, továbbá amennyiben az egyezségi kísérlet, vagy a 

reorganizáció sikertelen, a kísérlet, a továbbműködés összes költsége a hitelezőket 

terheli.  

A legtöbb szerző reformjavaslata – az alap probléma – az aszimmetrikus 

információk kérdésköréhez kapcsolódik, amely a fizetésképtelen cég értékelésére 

tett javaslatban nyer megoldást. 

Egyes vélemények szerint [16,17] minden fizetésképtelen céget működőképes 

állapotban kell a nyílt piacon értékesíteni. Az értékesítésből befolyó összegből 

megtörténik a hitelezők kielégítése az elsőbbségi szabályok figyelembevételével,  
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majd a tulajdonosok megkapják a (VL – D) maradványértéket. Ebben az esetben az 

új tulajdonos dönt a tevékenység folytatásának vagy beszüntetésének a kérdéséről a 

régi vezetés megtartásának vagy a vezetőváltásnak a kérdéséről. Így biztosított a 

hatékony döntés kritériumának érvényesülése, az aszimmetrikus információ, az 

ügynök-megbízó probléma nem rontja a döntés eredményességét, továbbá a 

csődköltségek az egyszerű tranzakciós költségek szintjére csökkennek. Ez a javaslat 

feltételezi, hogy a vállalatoknak fejlett másodlagos piaca alakult ki. 

Roe javaslata szerint [18] a fizetésképtelen vállalat új részvényeinek 10 %-át kell a 

piacon értékesíteni, ez javítja a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalatok 

felszámolására vagy továbbműködésére vonatkozó döntés hatékonyságát. 

Összefoglalva: a csőd egy olyan folyamat, amely a gazdaságot a hosszú távon a 

hatékonyság felé viszi, ugyanakkor a nem jól működő cégek vezetőit a nem 

hatékony viselkedés felé irányítja – írja White az idézett művében [13*]. 

 

Hatékony csőd, hatékony piacok fennállása esetén lehetséges. Hatékony csődhöz az 

információs aszimmetria mértékének csökkentésével lehet közelebb jutni. 

 

A hitelezővédelmet biztosító hatékony csődöt nem segíti az a tény, hogy a megbízó 

ügynök probléma fennállása miatt csak a legrosszabb fizetőképességű cégek 

jelentenek be csődöt. A vezetők az aszimmetrikus információk fennállásának 

következtében egyre kockázatosabb projektek mellett döntenek, a hitelezők 

kockázatára. 

A reorganizációra vonatkozó javaslatok, mely szerint meg kellene szüntetni a 

csődelkerülő eljárást, vagy egy egységes csődeljárás intézményébe kellene 

integrálni, azt eredményezné, hogy a vezetők csak a cég eszközeinek teljes 

kimerítése esetén jelentenék be a fizetésképtelenséget. Ellenben, ha reorganizációra 

is lehetőség van, nem szükséges a szélsőséges hazardírozás, ahogyan az idézett 

                                              
* id. mű 148. old. 
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amerikai adatok is mutatják, hamarabb kerül napvilágra a fizetésképtelenség, a 

vagyonhiány problémája. 

1.5. A csődnyitás optimális kritériuma 

Az ismertetett elméleti összefüggések alapján megállapíthatjuk, hogy gazdaságilag 

hatékony a felszámolás 

VL > VC 

illetve hatékony a továbbműködés 

VC > VL 
állapot fennállása esetén. 

Most eltekintve azoktól a feltételektől, amelyekkel a hatékony piac feltételei között 

megalkotott csődkritériumot közelítettük a létező piac képéhez, térjünk vissza a ki-

indulóponthoz, a hatékony tőkepiac feltételezéséhez, ahol a várakozások homogé-

nek. Haugen-Senbet [5*] az 1.2. pontban ismertetett modelljében a fizetésképtelen-

ség állapotát azzal a helyzettel azonosítja, amikor a vállalat értéke (V) egyenlő a 

hitelezők követelésének értékével (D). Ekkor a vállalati részvénytőke értéke nulla, 

amely gazdasági értelemben a tulajdonjognak a hitelezőre történő átruházását 

jelenti. 

Tehát a vállalat zavartalan működésének feltétele mindaddig biztosított, amíg 

V > D. Amennyiben V ≤ D állapot bekövetkezik, a hitelezőkből kvázi tulajdonosok 

lesznek, akik a VC, VL viszonyának ismeretében döntenek arról, hogy új 

tulajdonosként felszámolják vagy tovább működtetik a vállalatot. Ezt az 

összefüggést mutatja az 1.2. ábra. 

                                              
* id. mű 384. old. 
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1.2. ábra: A csődállapot meghatározása 

 

 

 

 

A hatékony piac feltételei között lezajló formális vagy informális, a tulajdonosi 

transzformációt, illetve az azt követő felszámolására vagy továbbműködésére vonat-

kozó döntés meghozatalát megindító csődeljárás megnyitásának általában elfogadott 

kritériuma a V ≤ D állapot. Tehát a csődállapot bekövetkezésének kritériuma megadja 

a csődnyitás kritériumát és egyben a csődeljárás megindításának optimális 

időpontját. 

Katits Etelka a csődbejelentési kritérium globális mértéke helyett annak hitelezői 

individuális értékét (Dt
j < Dt

*j) határozza meg a csődnyitás kritériumként, ezzel a 

csődnyitás időpontját a V ≤ D állapot bekövetkezését megelőző időpontra téve 

minden hitelezői kategóriánál nagyobb hitelezővédelmet biztosító kritériumot 

határozott meg.* [9] 

A hatékonyság erős formájának feltételezéséből kilépve úgy vélem, az aszimmetrikus 

informáltság, valamint a mérhetőség problémájának fennállása okán a hatékony 

csődkritérium érvényesítésének legfőbb akadályával állunk szemben, azaz amikor a 

globális csődkritérium érvényesítésének is alapvető korlátai vannak, a 

„finomszabályozásnak” az elméleti igényességen túl csekély a gyakorlati haszna. 

                                              
* A szerző a csődnyitás kritériumának pontosítását a következőkkel magyarázza [id. mű 57-67. old.]: 
• Amennyiben Vt > Dt

* fennáll, a vállalat az adósság átütemezésével előidézheti, hogy a hitelek értéke (Dt) 
a hitelek szerződés-konform értéke alá kerüljön, amely esetben a biztosított (Dt

*) hitelezők védettsége 
mellett a nem biztosított hitelező esetében előállhat a Dt

j < Dt
*j állapot. 

• A tulajdonos Vt > Dt
* pozíció mellett jelentős vagyonvesztés bekövetkezése esetén kockázatos projektbe 

kezd, elsősorban a nem biztosított hitelezők kockázatára. 
 

A vállalat 
fennmarad, ha  

VC > VL

A vállalat  értéke 
V = max (VC, VL) 

Csődállapot 
V ≤ D 

A vállalat 
felszámolásra 

kerül, ha VL > VC
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II. A HAZAI CSŐDSZABÁLYOZÁS, CSŐDGYAKORLAT 
ÉS A PÉNZÜGYI HATÉKONYSÁGI KRITÉRIUMOK 

ÉRVÉNYESSÉGE 

Piaci versenyfeltételek között, hatékony tőkepiac feltételezése mellett megvalósul az 

erőforrások tőkepiaci követelmények szerinti hatékony allokációja, amely a forrásokat 

a kockázattal kalkulált hozamkövetelmények figyelembevételével áramoltatja az egyes 

tevékenységek között. [19] 

A modern, értékmaximalizáló vállalatvezetés [20,21,22] az erőforrásokat azok 

gazdasági profit termelő képességének függvényében áramoltatja. A divíziókra illetve 

az egyes tevékenységekre épített ún. entitás DCF modellek segítségével folyamatosan 

követhetik az egyes tevékenységeknek a vállalati értékteremtésben játszott szerepét. 

Így ritkán kerül sor egy jól menedzselt vállalat esetében a vállalat felszámolására. Az 

egyes tevékenységek megszüntetése a piacról való kilépés illetve új piacokra történő 

belépés folyamatának a tulajdonosi érték maximalizálását szem előtt tartó módszere 

elkerülhetővé teszi a formális felszámolásokat. 

Természetesen mindenkinek és mindenkor nem sikerülhet az értékmaximalizálás 

követelményének a megvalósítása, így ha egy cégvezetés nem képes az erőforrások 

hatékony felhasználására a tőkepiacok tökéletes működése mellett mindig akad vevő 

az adott vállalatra, azaz a felvásárlási mechanizmus tökéletes működése mellett 

minden cég a belső értékének megfelelő áron elkel, nincs szükség a csődintézményére. 

A piac azonban nem tökéletes. Az aszimmetrikus információk fennállása miatt a 

vállalat érdekeltjeinek a vállalat belső értékének a meghatározására, a várható hozam 

és kockázat alakulására vonatkozóan eltérő az álláspontjuk, a rendelkezésre álló 

információk mennyiségének és objektivitásának az eltérő volta miatt. Azaz az 

érdekeltek, a tulajdonosok és a hitelezők eltérő információk birtokában eltérően ítélik 

meg a vállalat helyzetét, kilátásait, fejlődési lehetőségeit. Fennáll az ún. „megbízó –  
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ügynök” probléma, amely szerint a menedzserek és a részvényesek, továbbá a 

hitelezők az aszimmetrikus információk és az eltérő érdekek fennállása miatt, az 

érdekeltek egyik csoportja javítani tudja vagyoni pozícióját az érdekeltek másik 

csoportjának a költségére. Az információval való ellátottság vonatkozásában a hitelező 

által elfoglalt kedvezőtlen pozícióból származó veszteségek csökkentésének formális 

eszköze a csődintézmény.  

A csődintézmény egyik fő feladata a piacgazdálkodás feltételei között a hitelezővé-

delem, valamint a hitelezői követelések érvényesítésének végső eszköze. 

A pénzügyi elmélet meghatározza a csőd és csődeljárás kritériumát a piaci haté-

konyság különböző szintjein.  

Ebben a fejezetben arra a kérdésre keresek választ, hogy hogyan jelenik meg és 

változik a csődjog keretei között a felszámolásra érett gazdasági szervezetek gaz-

dasági-pénzügyi pozíciójának a meghatározása, továbbá a törvény adta lehetőségek 

között az egyes érdekeltek milyen módon definiálják, képviselik saját gazdasági 

érdekeiket. A jogalkotás és a jogalkalmazás fázisaiban megjelenő csődkritérium és a 

hitelezővédelmet biztosító csődnyitás kritériumának meghatározása, mennyiben járul 

hozzá a gazdasági-pénzügyi szempontból hatékony döntések meghozatalához. A 

törvényi szabályozás szintjén megjelenített pénzügyi kritériumok közvetítik-e az 

elméleti csődkritériumok megfogalmazásánál alkalmazott alapelvet, az 

értékmaximalizálás, illetve a pénzügyi krízis vonatkozásában a veszteség 

minimalizálásának elvét. (Eljárásjogi kérdésekkel csak annyiban foglalkozom, 

amennyiben az adós és hitelező szempontjából a gazdasági értelemben vett hatékony 

döntés alakításában szerepet játszanak.) 

• A szabályozásban az utóbbi 10 évben bekövetkezett változások egyik alapvető oka 

a csőd és a csődnyitás gazdasági kritériumának a meghatározása során megjelenő 

bizonytalanság. Az objektív gazdasági-pénzügyi kritériumok hiánya kínálja annak 

a lehetőségét, hogy a hitelezővédelem elsődlegességének hangsúlyozása mellett az 

aktuális gazdaságpolitika támogatásának eszközeként működik a csődtörvény. 
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• A felszámolás alatti-, és a csődelkerülést szolgáló egyezségre vonatkozó haté-

kony döntés meghozatala mindaddig nem biztosított, amíg 

⇒ az elméleti csőd és a csődnyitási kritériumnak a piaci hatékonyság adott 

szintjén történő meghatározására nem kerül sor; 

⇒ nem megoldott a döntést alapozó kritériumok mérhetőségének problémája; 

⇒ a felsorolt problémák mögött meghúzódó információs aszimmetria kérdésé-

nek megoldásában nincs előrelépés. 

A fejezet második részében csőd- és csőd(elkerülő) eljárás hazai gyakorlatán ke-

resztül a hatékony csőd érvényességének a problémáit vizsgálom, elsődlegesen  az 

érdekeltektől összegyűjtött statisztikai adatok, továbbá az érdekeltek képviselőivel 

készített interjúk alapján. 

Az elemzés eredményeként kísérletet teszek az érdekeltek koalíciós térképének 

megrajzolására, amely magyarázatot ad arra, hogy miért nem érvényes a piac-

gazdaság intézményrendszerének, közte a csődintézménynek adott keretei között a 

hatékony tőkeáramlás mellett megvalósuló hatékony hitelezővédelem. 

 

2.1. A csődintézmény fejlődése. A csőd- és csődnyitás pénzügyi-
gazdasági kritériumának megjelenése a hazai szabályozás 
szintjén 

2.1.1. Csődtörténelem – a kezdet 

A hazai csődszabályozás történetében az első az 1881. évi ún. klasszikus csődtör-

vény. 

A csőd Herczeg [23] megfogalmazásában olyan állapot, amelyben az adós összes 

tartozásainak teljes törlesztésére bizonyos időben végrehajtás alá vonható elegendő 

vagyonnal nem bír. 

Apáthy megfogalmazásában a csődállapot a következő tartalommal bír:  
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„Az adós abba a helyzetbe, amelyben minden kötelezettségének eleget nem tehet, 

vagy azért jut, mert tartozásai tényleges vagyonát meghaladják, vagy azért, mert 

bizonyos időben minden hitelezőjét kielégíteni nem képes. Az adós ez állapotát 

csődnek nevezzük, amelyet az első esetben vagyonhiány, az utóbbiban pedig fizetési 

tehetetlenség von maga után.” [24] 

A csőd* a bukás gazdasági-pénzügyi kritériuma a csődállapot: 

• a vagyonhiány, 

• vagy a fizetésképtelenség, amely önmagában bírói intézkedést nem von maga 

után. 

A csődeljárás, amelynek során „…az adós vagyona bírói határozattal folyamatba tett 

eljárás mellett bizonyos szabályok szerint, készpénzzé téve, a hitelezők kielégítésére 

fordíttatik.” [24**] A csődállapot fennállása esetén elindított csődeljárás során az 

adós vagyonának a hitelezők közötti felosztására kerül sor.  

Az előzőekben leírtak alapján fontos kiemelni, hogy Apáthy megfogalmazásában 

különbség van: 

• az adós gazdasági-pénzügyi állapota (a concursus materialis) és 

• a megindított, megnyitott csődeljárás (a consursus formalis) között 

A csődállapot fennállása esetén megnyitható a csődeljárás, amelyben az adós – mai 

szóhasználattal – felszámolására kerül sor, de csődállapot fennállása nem szükség-

szerűen vezet az adós felszámolásához. 

A csődeljárás (a bírósági intézkedés) folyamatának megindítása a csődnyitással 

kezdődik. 

A csődnyitási okként az 1881-es szabályozás a 

• vagyonhiányt, vagy 

• a fizetési tehetetlenséget (amely a fizetések megszüntetésében nyer kifejezést) 

 

                                              
* A csőd, csődület kifejezést – amely az adós bukása esetén a hitelezők csődületére utal – az 1840. XXII. tc. 
honosította meg hazánkban. 
** id. mű 2. old. 0. bek. 
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jelöli meg, azaz a csődnyitás és a csődállapot pénzügyi-gazdasági kritériuma meg-

egyezik.* 

Apáthy – összhangban a Herczegh-féle csődkritériummal – a kereskedő fizetési te-

hetetlensége mögött vagyonhiányt tételez fel. Máig hatóan fontos azonban a nem-

fizetésnek a fizetési képtelenségnek – mint jelenségnek – csődállapotként történő 

megjelenítése. Ennek jelentőségét a gazdaság zavartalan működésének fenntartásában 

egy évszázaddal később a kényszerhitelezés láncolatában a sorbanállás, vétkes- vagy 

vétlen érintettjei is jól érzékelhették. 

Az 1881-es szabályozás értelmében a csődkritérium fennállása esetén megindított 

csődeljárás eredményeként az adós vagyonát készpénzzé téve a hitelezők követelé-

sének a kielégítésére fordították. 

A múlt század csődtörvényei hasonló tartalommal és a „konkurs”, „bankrupcy”, azaz 

„csőd” szóhasználattal kerültek a jogrendbe és a köztudatba. A ma érvényben lévő 

csődjogszabályozás az adós és hitelező között létrejövő korábban is létező egyezség 

jogintézményének a szerepét hangsúlyozva a csőd kifejezés helyett a fi-

zetésképtelenség elnevezése vált általánossá (Insolvency Act, Insolvenz  recht). 

A csődtörvény olyan jogintézménnyé vált napjainkra, ahol 

• csődeljárás (felszámolási eljárás) keretében az adós vagyonának értékesítésével a  

 

                                              
* A csődállapot gazdasági-pénzügyi kritériumának meghatározásában megjelenő kettősség a jogtörténet során a 
közönséges és a kereskedelmi csőd megkülönböztetésére vezethető vissza. A XVI. századtól Európában 
általánossá váló jogintézmény először a német csődjogban, majd az egész kontinensen a korábbi szabályozástól 
eltérően a kereskedők mellett a nem kereskedőkre is kiterjedt. Az 1881. évi csődtörvény szerint: 
• A kereskedőknél a fizetés megszüntetése jogilag elegendő a csődnyitáshoz. A kereskedő nem a vagyonával, 

hanem a hitelével faktora a gazdaságnak. 

Fontos a kereskedelmi ügyletek láncolatában a kötelezettségek pontos teljesítése, hiszen a kereskedelmi 
forgalom alanyai a tevékenységük során ennek betartására rendezkednek be, az ebben bekövetkező zavarok 
az egész kereskedelmi tevékenység láncolatára rombolóan hatnak. 

Egy kereskedő esetében nem az a kérdés, hogy rendelkezik-e elég vagyonnal a kötelezettségeinek a 
kielégítéséhez, hanem, hogy képes-e a mai szóhasználattal élve a szerződés-konform – meghatározott 
összegre és időpontra vonatkozó – teljesítésére. 

Apáthy megfogalmazásában az elkésett teljesítés a nem teljesítéssel egyenlő, így a kereskedők esetén a 
fizetések megszüntetése a csődnyitás kritériumának tekintendő. 

• Nem-kereskedőkre a csődintézményt Európában a XVI. századtól kezdték kiterjeszteni. Nem-kereskedők 
esetén a csődállapot illetve a csődeljárás megindításának a kritériuma a vagyonhiány. 
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• hitelezői követelések arányában a kielégítési rangsornak megfelelő vagyonfel-

osztásra kerül sor. 

• a „csődelkerülési” eljárás keretében a fizetésképtelenség állapotába került vál-

lalatok, gazdálkodó szervezetek esetében az adósok és a hitelezők között létrejö-

het egyezség a vállalat fizetőképességének helyreállításán alapuló továbbműkö-

dés kérdésében. 

Összességében tehát a csődtörvényben használt fogalmak változásától függetle-

nül, amikor a csőd és a csődnyitás optimális gazdasági kritériumát keresem, a 

csődintézmény tartalmát alapvetően mint csődeljárást (mai szóhasználattal élve 

felszámolási eljárást) határozom meg, amely az adós felszámolásán keresztül 

történő hitelezői igény kielégítést jelent. A csődeljárást – az érvényes szabályo-

zástól függően – megelőzi, vagy annak része egy ún. „csődelkerülési” eljárás, 

amely a fizetésképtelen adós reorganizációjával a tartós fizetőképesség 

helyreállításán keresztül biztosítja a hitelezői igények kielégítését. 

 

2.1.2. A II. világháborútól az 1991-es csődtörvényig 

A csődjog II. világháború utáni fejlődését meghatározta, hogy a direkt, tervutasítá-

son alapuló gazdaságirányítás keretei között a csődintézmény szükségtelen. Ennek 

oka, hogy a gazdálkodószervezetek tevékenységének koordinációja a bürokratikus 

koordináció szabályainak megfelelően alakult, így sem a piacgazdaság mércéjével 

mért üzleti sikerek, sem az üzleti sikertelenség nem játszott lényeges szerepet a 

gazdasági szereplők helyzetének alakulásában, annak megítélésében. A pénzügyi 

nehézségek rendezésére, nem a piaci szabályozás intézményeinek megfelelően a 

nyilvánosság előtt, a jogi szabályozás kritériumának megfelelően, hanem gazdaság-

politikai megfontolások, hatósági utasítások formájában került sor. 

Az 1968-as gazdasági reform, amely a felülről vezérelt gazdaság modelljébe kívánta 

integrálni a piaci modell elemeit, a csődszabályozás vonatkozásában is változást  
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hozott. Megjelentek a piacgazdaság feltételei között az adós és hitelezői viszony 

biztonságát elősegítő csődjogi szabályozás egyes elemei.* 

A csőd kifejezést kerülve a csőddel, a bukással azonos tartalmú „felszámolás” fo-

galmának megjelenése erre az időszakra tehető, ezzel máig ható zavart keltve a gaz-

dasági és csődjogi terminológiában. 

Ahogyan a reform megkísérelte a felülről vezérelt gazdaság modelljébe a piaci modell 

elemeit integrálni, úgy a piacgazdaság feltételei között kialakult csődintézmény egyes 

elemeit a gazdaságpolitikai szándékok elsődlegessége mellett kísérelték meg 

beilleszteni a hazai jogrendszerbe. A rendeletek mindegyike a pénzügyi nehézségekkel 

küzdő fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek pénzügyi-gazdasági stabilitásának a 

helyreállítását, ezen szervezetek szanálását fogalmazta meg elsődleges célként, és csak 

végső esetben számolt ezek felszámolásával. A csőd elvi lehetősége fennállt, de példa 

nem volt a felszámolásra. A nagyobb vállalatok számára a pénzügyi nehézségek 

megoldását az ár- és szabályozó alku, a kisebb gazdálkodó szervezetek esetében a 

beolvasztás jelentette. 

Az 1980-as évek közepére a gazdasági folyamatok és gazdaságpolitikai szándékok 

mentén fogalmazódik meg az egységes törvényi szabályozás követelménye. A több 

éve tartó gazdasági visszaesés, a jelentős mértékű infláció terhe a gazdasági szereplők 

mindegyikét sújtotta, a tartós veszteségek állandósultak. Az állam már nem 

vállalkozhatott a növekvő számú állami vállalatok veszteségének a finanszírozására, a 

szinte menetrendszerűen ismétlődő szanálás költségének a finanszírozására, így 

elkerülhetetlenné vált a tartósan fizetésképtelen vállalatok gazdasági helyzetének az 

egységes rendezése.  

Az 1986-os szabályozás [60] a korábbi rendelkezések hiányosságát az alábbiakban 

felsoroltaknak megfelelően látta: 

• a szabályozás nem terjedt ki valamennyi gazdálkodó szervezetre; 

• a hitelezők érdekeinek egyenrangú érvényesítése nem biztosított a 

                                              
*  3/1968. (I.20.) PM rendelet az állami vállalatok veszteségrendezéséről; 25/1972. (VII.12.) PM rendelet; 
32/1972. (XI.1.) PM rendelet; 37/1978. (XII.23.) PM rendelet; 20/1978. (IX.5.) PM rendelet. 



 
52

szabályozásban; 

• a felszámolás feltételeinek meghatározására nem került sor, a jogszabályok gaz-

daságpolitikai mérlegelés tárgyává tették a felszámolás kérdését; 

• nem biztosított a döntések pártatlansága és nyilvánossága. 

Összességében nem biztosított a felszámolási eljárás során a hitelezővédelem. Az 

egységes szabályozás alapvető célja azonban a hitelezői védelem biztosítása mellett 

továbbra is az, hogy a fizetési nehézségekkel küzdő gazdálkodó szervezetek felszá-

molására csak a legvégső esetben kerüljön sor. 

A gazdaságpolitikai mérlegelés szempontjai beépültek a szabályozásba, a vállalatok 

fizetőképességének helyreállítása, a gazdálkodó szervezetek felszámolásának 

megakadályozása, mint szándék – a társadalmi érdekek (pl. az állami tulajdonnak, a 

munkához való jog gyakorlásának, a szociális biztonságnak a védelme), a 

gazdálkodás-, a belső és nemzetközi gazdasági kapcsolatok a zavartalanságának a 

fenntartása – a hitelezői védelem szem előtt tartása mellett a korábbi szabályozás 

szellemét követve még mindig meghatározó. 

Ennek biztosítása céljából a felszámolási eljárásról szóló rendelet keretében há-

romlépcsős eljárást alakítottak ki. Az eljárás szakaszai: 

I. Az adós és a hitelező között tartós fizetésképtelenség esetén a jogszabály a fel-

számolási eljárás megindítását megelőző egyeztetési eljárást ír elő. 

II. A tartós fizetőképtelenség helyreállítását szolgáló egyezség megszületésének 

hiánya esetén az arra jogosultak állami szanálás kérelmezése útján tehettek kí-

sérletet a fizetőképesség helyreállítására. 

III. Sikertelen egyezség, valamint a szanáló szervezet nemleges nyilatkozata, illetve 

az elrendelt szanálás sikertelensége esetén meginduló bírósági eljárás során a tartós 

fizetésképtelenség tényének a megállapítását követően került sor a gazdálkodó 

szervezet felszámolására. 

Az eljárás megindítása, illetve a felszámolásra vonatkozó döntés megszületésének 

gazdasági kritériuma a tartós fizetésképtelenség. 
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Az 1986. évi 11. számú törvényerejű rendelet a felszámolási eljárásról meghatá-

rozza a tartós fizetésképtelenség tartalmát: 

„Tartósan fizetésképtelennek minősül a gazdálkodó szervezet különösen akkor, ha 

hosszabb időn át 

a)  tartozásai meghaladják a vagyonát, 

b) a vele szemben támasztott követelések végrehajtása eredménytelen volt.” [60] 

A tartós fizetésképtelenség fennállását az adós vagy/és a hitelező, azaz a 

mikroszféra szereplői állapították meg. 

A tartós fizetésképtelenség mint gazdasági-pénzügyi csőd kritérium lényegében 

megegyezik az Apáthy-féle csődkritériummal, azaz a 

• vagyonhiány, vagy 

• fizetési tehetetlenség kritériumával. 

Apáthynál a kettősség a kereskedőre és nem-kereskedőre vonatkozó csődkritérium 

megfogalmazásából ered, ahol azonban a fizetési tehetetlenség mögött a vagyon-

hiány fennállására vonatkozó feltételezéssel él. 

Az 1986-os szabályozás a tartós fizetésképtelenség állapotát lényegében a vagyon-

hiánnyal azonosítja, illetve az eredménytelen végrehajtással,* ezzel a vagyonhiány 

kategóriáját operábilissá teszi.  

A gazdaságpolitikai szempontoknak, közte a csődelkerülés követelményének az 

elsődlegessége és a szabályozás szintjén történő megjelenítése miatt azonban 1986-

os törvényerejű rendelet nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 

A kis számú felszámolás mögött a csődelkerülés elsődlegességének központi szán-

déka mellett számtalan egyéb ok is meghúzódott, ezek közül a legfontosabb: 

                                              
* A római jog szerint a csőd a végrehajtás egyik fajtája. A végrehajtás [24] és a csődszabályozás különbsége és 
kapcsolata megérthető, ha a végrehajtást singuláris a csődeljárást univerzális szabályozásnak tekintjük, ahol a 
végrehajtásnál az egyén (egyes hitelező) a csődeljárásnál valamennyi hitelező egyetlen bírói aktussal, a 
csődnyitással, megszerzi a jelzálogjogot (az utóbbi esetben kollektív jelzálogról van szó). 
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• a hitelezők felszámolási eljárást kezdeményező kedve is alulmúlta a várakozá-

sokat; 

• a pénzügyi nehézségek, a tartós fizetésképtelenség állapota nem jelent meg szá-

mos esetben likviditási problémaként, az állami vállalatok pénzellátása továbbra 

is biztosított volt. 

Összességében megállapítható, hogy nem nőtt az 1986-os szabályozás eredménye-

ként a felszámolás, nem vált kivételessé a szanálás, így a vezetők a csődfenyegetett-

ség erőtlensége miatt nem éreztek kényszert a veszteség forrásának kiiktatására. 

2.1.3. A csődtörvény a piacgazdaság intézményrendszerének alapeleme, avagy 
az 1991. évi IL. törvény 

Stabil piacgazdaság feltételei között működő gazdálkodó szervezetek alapítására, 

működésére vonatkozó befektetési-, finanszírozási döntések szigorú gazdaság-

pénzügyi kritériumok szerint születnek, amelynek a középpontjában az értékterem-

tés áll. Amennyiben az erőforrások hatékony hasznosulása nem biztosított, az adott 

tevékenységi területen, gondoskodni kell az erőforrások kivonásáról, átcsoportosítá-

sáról. Ebben az esetben vagy a tevékenység megszüntetésével lép ki a vállalat a 

piacról és új tevékenységi területen hasznosítja az erőforrásokat, vagy maga a vál-

lalat szűnik meg végelszámolással, végső esetben felszámolással. 

A csődintézmény a nem tökéletes piacon létező aszimmetrikus információk, to-

vábbá az ún. „megbízó – ügynök” probléma által meghatározott piac intézmény-

rendszerének a része, amely 

• segít a tőke hatékony allokációjában, 

• erősíti a tulajdonosi jogok érvényesülését, 

• szabályozza az adós-hitelezői viszonyt. [19*] 

A stabil piacgazdaságok gyakorlatában is jelentős eltérés mutatkozik a csődtörvény 

tartalmában, az egyes országok csődelkerülése, a megegyezésre, míg mások a csőd 

 

                                              
* id. mű 21.  old. 
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egyezséghez kapcsolódó szigorú feltételek meghatározásával a hitelezők aktív vé-

delmére törekednek. 

A csődszabályozásban az összehasonlító elemzések [25] két szélsőséges megoldást 

mutatnak be: az amerikai csődintézmény erőteljesen adós, míg a német sza-

bályozás hitelező-párti. * 

A pénzügyi nehézségekkel küzdő gazdálkodó szervezetek esetében az adóst vagy a 

hitelezőt preferáló szabályozás kérdésén túl a csődintézmény az általános célok 

mellett a piac állapotától, fejlettségétől függő sajátosságokat is magán hordoz. A 

csődintézmény összehangolása a gazdaságpolitikai célokkal minden egyes 

országban elkerülhetetlen. A hazai csődszabályozás változásának gyakorisága a 

gazdaságpolitikával való összhang megteremtésén túl azonban az átmeneti gazdaság 

jellemzőiből, a piaci intézményrendszer kiépítésében megmutatkozó útkeresésből is 

eredeztethető. 

Az átalakuló közép-kelet európai gazdaságokban általánossá vált, hogy a csődin-

tézmény és az érvényes gazdaságpolitika összhangját a csődtörvény hatásainak 

korlátozásával biztosították. A magyarországi gyakorlat ettől eltérően 1991-ben a 

szokatlanul erős csődintézmény megalkotásával, szintén az érvényes gazdaságpoli-

tika megtámogatását szolgálta. 

                                              
* Az egyes országok fizetésképtelenségi törvénykezése és joggyakorlata markáns eltéréseket mutat. 
• Az amerikai csődintézmény erőteljesen adóspárti, a hangsúly a munkahelyek és eszközök megmentésén 

van. Ezt segíti a törvény 11. fejezete: 
o az új hitelekkel való ellátás biztosítása érdekében ezek a követelések a kielégítési rangsorban az első 

helyre kerülnek, 
o a reorganizációhoz az állam hathatós segítséget nyújt stb. 

Ezeknek a csődelkerülést segítő szabályoknak a bevezetését követően 1979 és 1989 között az induló 
csődelkerülő eljárások száma hatszorosára emelkedett. 

A reorganizáció ágazatoként eltérő sikerrel jár – olvashatjuk Szanyi Miklós könyvében [19] – 25-80% a 
bukás aránya. 

• A német szabályozás célja az erőforrásokat nem a hatékonysági követelménynek megfelelően allokáló, a 
gyengének bizonyuló gazdasági szereplők gyors eltávolítása a piacról, elsősorban a hitelezők védelme. 

A német szabályozásban a csődelkerülő eljárás megindítása nem jelent automatikusan moratóriumot, 
továbbá az eljárás alatt a hitelező jelzálogjogát bármikor érvényesítheti; a hitelezők követelésének 55%-át 
készpénzben fel kell ajánlani stb. 

Az egyes országok csődszabályozásáról részletes áttekintést ad a FOE által készített konferencia kötet [55]. 
A két szélsőséges megoldáshoz fontos adalék, hogy míg az amerikai és a brit vállalatok kisebb, addig a 
német vállalatok jelentős mértékben támaszkodnak idegen forrásokra. „Az UK-ban 25% volt a '80-as évek 
végén az eladósodottsági mutató, a németeknél ugyanekkor 60% fölött, Japánban 70% fölött.” [4 (150. old. 1. 
bek.)] 
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Az átmeneti gazdaságokban, köztük Magyarországon a piacgazdaság intézmény-

rendszerének megteremtésekor a csődtörvény vonatkozásában két lehetőség mu-

tatkozott. 

Az egyik lehetőség szerint – amelyet az átalakuló gazdaságok többsége követett – a 

bevezetett csődtörvény hatását gyengítve módot és időt kell adni a gazdálkodó 

szervezeteknek az alkalmazkodásra. A pénzügyi nehézségek mögött nem a vezetés 

gyengeségét, felelősségét, hanem a rendszerhibát tekintették fő oknak. Továbbá e 

mögött az érvelés mögött meghúzódó okok között szerepelt, hogy az átalakuló 

gazdaságban az erős csődintézmény tömegével sodorja a felszámolás állapotába a 

vállalatokat, így nagy vagyonok mennek veszendőbe, magas a munkanélküliség 

költsége, a piaci intézményrendszer gyengesége miatt a hatékony megoldás esélye 

kicsi stb. 

A másik megoldás a magyarországi csődtörvény által érvényesített álláspont, a 

stabil piacgazdaságok szabályozásában is szokatlanul szigorú csődintézmény 

megteremtése. 

A szigorú szabályozás bevezetésének megértéséhez tekintsük át a hazai 

gazdaságnak az 1990-es évek elejére kialakult helyzetét. 

A gazdálkodó szervezetek (állami vállalatok) transzformációs válság, a 

hagyományos piacok összeomlásának súlyától szenvedve gyors alkalmazkodás 

helyett a kivárás taktikáját követve, még mindig az állami segítségre várva 

sodródtak egyre mélyebbre. [26,27,28] A transzformációs válság és a hagyományos 

piacok összeomlása a gazdálkodó szervezetek lassan egy évtizede tartó pénzügyi 

válságát elmélyítve a kényszerhitelezés a „sorbanállások” kumulálódását 

eredményezte. [29] 

A gazdasági vezetés a szigorú csődintézmény bevezetésétől 

• a gazdaságpolitika hitelességének a megteremtését, 

• a súlyos likviditási válság megoldásának elősegítését, 

• összességében a kivárás miatt megkésett gyors alkalmazkodást, az aktív vállalati 
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válságkezelés megindulását várta.* 

A szigorú csődintézmény hazai bevezetésének koncepciója mögött a múltbeli rend-

szer hiányosságaiból eredeztethető okok, miértek helyett a jövő, a piaci 

feltételeknek megfelelő hatékony tőkeallokációra képes gazdálkodó szervezetek 

követelményének a megteremtése volt a cél, a látható súlyos veszteségek 

felvállalása mellett. 

Magyarországon az Országgyűlés az 1991. évi IL. törvény** megalkotásával tette 

meg az első lépést a piackonform, hatékony csődintézmény megalkotása felé. 

Az 1991-es csődtörvény óriási csődhullámot indított el a gazdaságban, amelynek 

oka a csődtörvénybe épített 

• kötelező „öncsőd” intézménye, amely az érintettek az adós és hitelező korábban 

megmutatkozó passzivitásának a kiiktatását szolgálta, 

• valamint a csődelkerülést szolgáló egyezség megkötéséhez szükséges teljes körű 

hitelezői egyetértés intézményének megteremtése. 

A szerzők, közöttük az 1991-es csődtörvényről legátfogóbb elemzést és irodalmi 

áttekintést adó Szanyi Miklós [19] nem említi a csődhullámot elindító okok között a 

csőd, csődnyitás kritériumának törvényi megjelenítését. A csődtörvény általános, 

alapvető, az érvényes gazdaságpolitikától független célja a megfelelő hitelezővéde-

lem. A hitelezők minden csoportja jogosult a szerződés-konform követelésének ér-

vényesítésére. Az adós gazdálkodásában bekövetkező pénzügyi veszteségek veszé-

lyeztetik a követelések szerződés-konform teljesítését, ezért fontos a csőd és csőd-

bejelentés kritériumának a hitelezők biztonságát szem előtt tartó meghatározása.  

Az 1991-es csődtörvény csődállapotként az adós fizetésképtelenségét jelöli meg. A 

törvény értelmében „fizetésképtelen az az adós, 

                                              
* Egyes vélemények szerint 
• „az eladósodott gazdaság külföldi befektetőket szinte mindenáron vonzani akaró gazdaságpolitikai 

magatartás” 
• „a privatizáció nyomán kibontakozó poszt-szocialista 'eredeti?' tőkefelhalmozási folyamat stimulálása is 

minden bizonnyal a magyarázó tényezők között van”  
(Idézet: Dr. Vigvári András – a disszertáció munkahelyi vitáján elhangzott – opponensi véleményéből) 
** 1991. évi IL. tv. A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról 
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1.  amely elismert tartozását a lejáratot követő 60 napon belül nem egyenlíti ki, 

vagy 

2.  amely a hitelező fizetési felszólítására a lejárt tartozását 30 napon belül nem 

egyenlítette ki anélkül, hogy azt érdemben vitatta, vagy annak elfogadható okáról, 

akadályáról a hitelezőt tájékoztatta volna, vagy 

3. amellyel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy 

4. amely a csődeljárás során kötött egyezségben vállalt kötelezettségét nem telje-

sítette.”[61*] 

A csődállapot gazdasági kritériuma megegyezik a csődnyitás, azaz a törvény szó-

használatával élve a felszámolás megnyitásának kritériumával. Ugyanakkor a csőd-

elkerülő eljárás (a törvény szóhasználatával élve csődeljárás), mint önálló elem be-

iktatása a csődtörvénybe, szükségessé tette a csődelkerülő eljárás megnyitásának 

meghatározását, azaz a megnyitás gazdasági-pénzügyi kritériumának a megfogal-

mazását. 

Csődelkerülő eljárás (csődeljárás) megindítására 

1. az adós jogosult, (adósnak minősül a törvény alkalmazásában az a gazdálkodó 

szervezet, amely nem tudta vagy előreláthatóan nem tudja kötelezettségeit ki-

egyenlíteni), illetve 

2. az adós (a gazdálkodó szervezet vezetője) kötelezett, ha bármely kötelezettségét 

az esedékességet követő 90 napon belül nem tudta kiegyenlíteni. 

A csőd, csődnyitás és a kötelező öncsőd gazdasági-pénzügyi kritériumának a felso-

rolását követően megállapítható, hogy ezek a kritériumok messze túlmutatnak a hi-

telezővédelem problémáján, túl a csődintézmény problémáján. A gazdasági szerep-

lők jelentős részének „elsöprésén” keresztül kialakuló sokk, gyors alkalmazkodásra 

kényszerítő hatására, mint terápia, maga a csődintézmény. 

A kötelező öncsőd, az egyezséghez szükséges 100 %-os hitelezői egyetértés mellett 

a csőd-, csődnyitás, a kötelező öncsőd megnyitásának kritériuma által meghatáro-

                                              
* 1991. évi IL. tv. id. mű 3. § (f) pont 
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zott csődintézmény bevezetése számos eredményt, óriási veszteségeket és néhány 

orvoslásra váró problémát is a felszínre hozott. 

Az 1991-es csődtörvény bevezetésének eredményei között felsorolható, hogy 

• hatására megtörtént az állam szerepének drasztikus visszaszorítása, elhárult a 

piacidegen megegyezések sorozatának a veszélye, 

• a gazdasági és pénzügyi ellehetetlenülés problémájának tovagörgetése megállt, a 

tömeges csőd miatt kialakult csődfenyegetettség a gazdálkodó szervezeteket al-

kalmazkodásra kényszeríttette, 

• elősegítette a strukturálisan lemaradó területek gyors leépítését, 

• összességében a kitűzött cél a gazdaságpolitika hitelességének a megteremtése 

megvalósult. 

Az eredmények mellett a keletkezett veszteségek és az alkalmazás során felszínre 

került problémák átvezetnek a csődtörvény 1991-et követő módosításához. 

2.1.4. Az 1991-es csődtörvénytől a jelenlegi csődintézményig vezető út 

Az 1991-es csődtörvény bevezetését követően alig másfél év múlva, majd azt kö-

vetően számos alkalommal módosításra szorult. Mint mindig, ez esetben is egy tör-

vénymódosítást a 

• törvény belső pontatlanságai 

• a gyakorlati alkalmazás során feltárt joghézagok kiküszöbölésének igénye, 

• más gazdasági tárgyú hatályba lépett törvényekkel való összhang megteremtése 

tette szükségessé. Ezek a módosítások azonban a piacgazdaság új intézményrend-

szerének a megteremtéséhez hozzájárulva a hatékony gazdasági döntések elősegíté-

sének fontos peremfeltételét jelentették. 

Az 1991-es csődtörvény bevezetésekor az aktuális gazdaságpolitikai célok említett 

megtámogatása mellett a törvényalkotók célja, hogy olyan hatékony csődin-

tézményt hozzanak létre, amelynek eredményeként: 

• a felszámolásra érett cégeknek a piacról történő gyors kiléptetése biztosított, 

• továbbá szabályozott keretek között mód nyílik az átmeneti pénzügyi nehézsé-
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gekkel küzdő, hosszú távon működésre képes cégek megmentésére – a piaci ha-

tékonyság követelményének szem előtt tartásával – az érdekeltek ellenőrzésének 

és együttműködésének eredményeként. 

Az előző pontban (2.1.3.) láttuk, hogy az 1991-es csődtörvény bevezetésének ered-

ménye elsődlegesen a gazdaságpolitika hitelességének az erősítésében mutatkozott 

meg, a hosszú távú cél, a hatékony csődintézmény megteremtésének vonatkozásá-

ban számos probléma merült fel. Ezeket a problémákat, amelyekre a későbbi tör-

vénymódosítások irányultak, a következőkben összegzem: 

 

1. Az 1991-es csődtörvény bevezetését megelőzően az adós és a hitelező által 

tanúsított passzivitás elkerülésére bevezetett kötelező öncsőd intézménye tartós 

vagy átmeneti fizetésképtelenséggel küzdő vállalatok sokaságát hozta felszínre és 

sodorta csődközeli állapotba. 

 Sokan, így elsősorban a külföldi szakemberek, kutatók, [30] néhány hazai szak-

ember egyetértésével az ún. kötelező öncsődöt a piacgazdaság intézmény-

rendszerével ellentétes eszköznek tartották.*  

 A külföldi kutatók a kényszerű öncsőd hátrányait, a hazai szakemberek ennek 

vélt és valós előnyeit hangsúlyozták. Tény azonban, hogy a kötelező öncsőd a 

csődfenyegetettség jótékony hatásán túl az érintettek szabad akaratától függetlenül, 

sok esetben a hitelezők érdekeivel, a piaci hatékonyság követelményével szemben, 

a felszámolás állapotába sodort felszámolásra nem érett vállalatokat. Ennek legfőbb 

oka a kötelező öncsőd mellett a csődegyezség létrejöttéhez szükséges teljeskörű 

hitelezői egyetértés gyakori hiánya. 

 A csődtörvény nem volt megfelelően szelektív eszköz – írja Bonin és Schaffer. 

„Egyik oldalról eltalált átmeneti pénzügyi problémákkal küzdő cégeket  

 

 

                                              
* A fizetési fegyelmet a stabil piacgazdaságokban a piaci erők hivatottak kikényszeríteni. Fizetési késedelem 
legtöbbször az erős alkupozícióval rendelkező vevő által „kikényszerített” kereskedelmi hitel miatt 
keletkezik, amelyet a kellő erővel rendelkező szállító „visszaverhet”, pl. a felszámított késedelmi kamattal, a 
szállítás szüneteltetésével, az előre fizetés követelményének érvényesítésével stb.). 
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is … másik oldalról viszont nem érte el azokat a vállalatokat, amelyek rossz hitelei 

a bankokkal szemben álltak fenn, és a bankok továbbgörgették e hiteleket…”. [30*] 

Az 1993-as törvény** elsődlegesen a csőd(elkerülő) eljárás szabályait érintve 

• eltörölte a kötelező öncsőd intézményét, 

• továbbá a csődegyezséghez szükséges teljeskörű hitelezői egyetértés helyett 

előírta a lejárt követelések 2/3-át (ill. a le nem járt követelések felét) kitevő 

hitelezők egyszerű többségének a követelményét. 

2.  Az 1991-es szabályozás nem biztosított megfelelő hitelezővédelmet 

• A csőd(elkerülő) eljárás megindításának közzétételétől az adóst 90 napos fi-

zetési haladék moratórium illette meg (amely 30 nappal meghosszabbítható). 

Ez az időtartam állt rendelkezésre az egyezségi javaslat elkészítésére és elfo-

gadtatására. Ez a vezetés számára időt és lehetőséget biztosított arra, hogy a 

tulajdonos, a hitelező érdekével ellentétes szerződéseket kössön. 

• A menedzsment számtalan esetben a felszámolásra érett cégek esetében is a 

csőd(elkerülő) eljárás megindítását választotta, ez jelentette számára a na-

gyobb mozgásteret. 

A csődtörvény 1993-as módosítása a 2. pontban felsorolt problémákra a következő 

válaszokat adta: 

• A csőd(elkerülő) eljárás megindítását követően az adósnak mindössze 15 nap 

áll rendelkezésére a fizetési haladékhoz szükséges hitelezői egyetértés meg-

szerzésére (hitelezők egyszerű többsége + követelések 2/3-a). A fizetési 

haladék megadásáról szóló bírósági végzés megnyitja az adós számára a 90 

(+60) napos moratórium időtartamát, amely alatt az adósnak el kell készíteni a 

fizetőképesség helyreállítását/megőrzését szolgáló programot és egyezségi 

javaslatot. 

• A moratórium életbe lépése esetén a törvény kötelezi a hitelezőket a hitelezői 

érdekek védelmét biztosító vagyonfelügyelő kinevezésére. 

                                              
* id. mű 107. old. 
** 1993. évi LXXXI. törvény a csődeljárásról. 
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Az 1. és 2. pontban jelzett változásokkal kapcsolatban megállapítható, hogy a 

csőd(elkerülő) eljárás vonatkozásában eszközölt változások hatására kikerültek a 

törvényből a csőd(elkerülő) eljárás indításának vonatkozásában a  

• kényszerítő és  

• ösztönző eszközök, 

így a csőd(elkerülő) eljárások szinte teljesen megszűntek.  

A kötelező öncsőd kényszere megszűnt és a moratórium automatikus megszerzésé-

nek lehetősége, mint ösztönző erő is kiiktatódott a törvényből miután a jóváhagyás 

megszerzésére mindössze 15 (majd 30) nap állt rendelkezésre. A kötelező vagyon-

felügyelő kinevezése a költségeket is megnövelte. Mindez a menedzsmentet és a 

tulajdonosokat a pénzügyi nehézségek eltitkolására készteti. 

3.  A csőd-, azaz felszámolási eljárás vonatkozásában kevesebb módosítás történt: 

• Egyrészt az 1991-es felszámolási eljárással szemben a csőd(elkerülő) eljárás 

módosításából adódóan sikertelen csődegyezség nem jelentette a felszámolási 

eljárás hivatalból történő megindítását. 1993 szeptemberét követően az adós 

vagy a hitelező kérelmére indítható felszámolási eljárás. 

• A másik jelentős változás a felszámolók díjazásában következett be, a korábbi 

fix, illetve a vagyonértékesítésből befolyó követelés százalékában meghatáro-

zott díjazás mellett, a tevékenység folytatása esetén befolyó árbevételhez kap-

csolódó díj bevezetésének következtében a felszámoló pozíciója módosult.  

4.  A csődtörvény módosításának keretében megoldásra nem kerülő, a gazdaság 

állapotából fakadó problémák számos feszültséget jelentenek az 1991-es csődin-

tézmény bevezetését követően. 

A megszületőben lévő másodlagos piacok fejletlensége miatt 

• a különböző csatornákon (privatizáció, felszámolás) piacra kerülő vállalatok 

feljavítás, újjászervezés utáni egyben történő eladása nem reális alternatíva; 

• a likvidáció másik módja a felszámolásra kerülő vállalatok feldarabolása, 

eszközönkénti értékesítése a hitelezők számára alacsony megtérülést biztosít; 

• a csőd(elkerülő) eljárásba vont vállalatok esetében a reorganizációs progra-

mok kidolgozásának gyakorlata nem megfelelő, a programok finanszírozása 
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nem biztosított. A reorganizációs programok nem képesek a tartós fizetőké-

pesség, a hatékony működés feltételeinek a feltárására és a biztosítására. 

Az 1993-as módosítást követően a csődtörvény számos további módosítására került 

sor.* 

Az 1993-as szabályozó módosítást követően fellépő problémák 

• a törvény a csőd(elkerülő) eljárás kényszerítő és ösztönző eszközeit kiiktatva ez 

a csőd(elkerülő) eljárások szinte teljes körű megszűnéséhez vezetett, továbbá 

• a csődelkerülést szolgáló egyezség a felszámolási (csőd)eljárás menetébe szo-

rítva gyengítette a felszámolás intézményét, 

máig megoldásra várnak. 

A törvény 1997-es módosításától sokan azt várták – így a jogalkalmazók is, hogy a 

csőd(elkerülő) eljárások és a felszámolási eljárások egészséges arányának kialakí-

tása felé ható változásokat hoz a szabályozás. Nem így történt. 

Csőke Andrea által szerkesztett, az 1997-es módosítást követően megjelentetett 

könyvben olvashatjuk: „Mentsük meg a csődeljárást! Igen mentsük meg, hogy arra 

érdemes adósokat menthessen meg!” [31]** 

A sorok írója úgy véli, hogy évente több ezer fizetésképtelenné vált gazdálkodó 

szervezet egy részének valószínűsíthetően helye lenne a gazdaságban, akik a csőd-

eljárás helyett (a megegyezésre való törekvéssel ellentétes rendelkezések okán) be-

lesodródnak a felszámolási eljárásba. Annak ellenére van ez így, „hogy a hitelezők 

számára még a legsoványabb csődegyezség is kedvezőbb és nagyobb arányú kielé-

gítést biztosít, mint manapság egy jónak mondott felszámolás. ... Fel kell támasztani 

halálaiból a mindenkinek és minden szempontból előnyösebb csődeljárást ... Fel-

számolni, likvidálni úgy-ahogy megtanultuk, most már … itt lenne az ideje megta-

nulni reorganizálni is.” [31**] 

                                              
* 1) 1997. évi XXVII. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. 
évi IL. törvény módosításáról. 

   2) 2000. évi CXXXVII. törvény a csődeljárásról 
** id. mű 62. old. 
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2.1.5. A csődállapot, a csőd és csődelkerülő eljárás megnyitásának jogi krité-
riuma 

Amiről a szakirodalomban keveset olvashatunk, de a disszertáció szempontjából 

fontos kérdés, hogyan alakult az 1991-es csődtörvény és annak módosítása során a 

csődállapot, a csőd és csődelkerülő eljárás megindításának jogi kritériuma. Biztosí-

tott-e a csődintézményben a jogi és gazdasági kritériumok összhangja? 

1991-ben a csődtörvény a korábban ismertetett szándékok mentén a csődhullámot 

elindító csődintézmény keretében pontosan definiálja a csődállapot, a csőd- és fel-

számolási eljárás megnyitásának gazdasági-pénzügyi kritériumát, nem bízva a 

csődnyitás kritériumának és időpontjának meghatározását az érdekeltekre. 

Az 1993-as módosítás eredményeként a hatályos csődtörvény a következő módon 

rendelkezik a vizsgált kérdésben. 

A csődtörvény a pénzügyi nehézségekkel küzdő gazdálkodó egységek újjászervezé-

sére – amennyiben ez nem lehetséges – a felszámolásra irányuló eljárás 

megindítását az adott gazdálkodó szervezet fizetésképtelenségének bekövetkezé-

séhez kapcsolja. A fizetésképtelenség tartalmát a piaci szereplők határozzák meg. 

A fizetésképtelenség tényét – felszámolási eljárás hitelező által történő megindítása 

esetén – a benyújtott iratok alapján a bíróság érdemben vizsgálja. 

„A bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha 

a) nem vitatott vagy elismert tartozását az esedékességet követő 60 napon belül 

nem egyenlítette ki, vagy 

b) a vele szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy 

c) a fizetési kötelezettséget a csődeljárásban kötött egyezség ellenére nem teljesí-

tette.”* 

                                              
* 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról. (27. § 2. bek.) 
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A 2.11. táblázat összegzi, hogy a hazai csődszabályozás változásában hogyan válto-

zott 

• a csődállapot 

• a csődnyitás 

• a csődelkerülő eljárás megnyitásának a kritériuma. 

2.1. táblázat: A csődkritérium a csőd és csődelkerülő eljárás megnyitásának kri-
tériuma a hazai csődintézmény fejlődésében 

Jogszabály Csődkritérium tartalma Csődnyitás kritéri-
umának tartalma 

Csődelkerülést szolgáló 
eljárás kritériuma 

1881. évi csőd-
törvény 

= vagyonhiány 

= fizetési tehetetlenség  
(= fizetések megszüntetése) 

ua. - 

 Σ Vagyonhiány ua.  

1986. évi 11. sz. 
tvr. 

tartós fizetésképtelenség: 
=  vagyonhiány 
=  eredménytelen végre-

hajtás 

ua. - 

 Σ Vagyonhiány ua.  

1991. évi IL. tv. fizetésképtelenség 
=  kötelezettségét 60 (fel-

szólítás esetén +30) na-
pon belül nem egyenlíti 
ki 

=  eredménytelen végrehaj-
tás 

ua. fizetésképtelenség, anti-
cipált fizetésképtelenség 
= nem, vagy előrelát-

hatóan nem tudja kö-
telezettségét kiegyen-
líteni 

= kötelező öncsőd krité-
riuma – 90 napja le-
járt kötelezettség 
esetén 

 Σ likviditáshiány ua. Σ likviditáshiány 

2001-ben ha-
tályos csődtör-
vény 

fizetésképtelenség 
= kötelezettségét 60 napon 

(felszólítás esetén 30 na-
pon) belül nem egyenlíti 
ki 

= eredménytelen végrehaj-
tás 

ua. fizetésképtelenség 

 Σ likviditáshiány Σ likviditáshiány Σ likviditáshiány 
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A hatékony csődtörvény feladata  

• a csődérett vállalatok piacról való kiléptetésének 

• az átmeneti pénzügyi nehézségekkel küzdő cégek újjászervezésének elősegítése. 

Az érdekelteknek, az adósnak, a hitelezőnek, a menedzsmentnek és a csődintéz-

mény keretében a vagyonfelügyelőnek, felszámolónak, csődbírónak a gazdaságpo-

litikai törekvésektől függetlenül látni kell, hogy a hatékony piaci megoldás meg-

születéséhez milyen kritériumok szerint kívánatos a döntést meghozni. 

Ezek a kritériumok a modern pénzügyi elméletben megszületett kritériumok, ame-

lyek – mint láttuk – nem fordíthatók le a csődintézmény keretében a jogalkotók és 

alkalmazók nyelvére, de a döntésekben útmutatásul szolgálhatnak. 

Míg az 1986-os egységes jogszabály megalkotását követően nem került sor a pénz-

ügyi nehézségekkel küzdő vállalkozások felszámolására addig az 1991-es tömeges 

csődhullámot követően bekövetkező korrekciós lépések eredményeként általánossá 

vált a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozások felszámolásának gyakorlata és 

közben „kiveszett” a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozások reorganizáció-

jára vonatkozó gyakorlat. 

Az egyensúly felé történő elmozdulásban a sikeres reorganizáció gyakorlatának ki-

alakításában elsődleges feladat a csődelkerülő eljárás időben történő megnyitásának 

törvényi és pénzügyi megalapozása, az érdekeltek esetében fennálló információs 

aszimmetria csökkentése, a mérés problémájának megoldása. 

Erre teszek javaslatot a 3. fejezetben, amely javaslat a pénzügyekben felhalmozó-

dott elméleti eredmények és a nemzetközi gyakorlat hazai adaptálásának költség-

mentes módját mutatja be. 
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2.2.  Hatékony csőd, hatékony hitelezővédelem gyakorlata 
Magyarországon 

2.2.1.  Hatékony csőd, hatékony hitelezővédelem a számok tükrében 

Az IM ügyfélforgalomra vonatkozó adatgyűjtésén kívül, a hatékony csőd, csődelke-

rülő eljárás gazdasági kritériumának követésére alkalmas, tematikusan gyűjtött 

makrogazdasági adatok nem állnak rendelkezésre. Az egyes érdekeltek által össze-

gyűjtött, valamint saját adatgyűjtésre támaszkodva készült az alábbi összegzés.* 

Az összegyűjtött adatok, elsősorban a Dr. Csőke Andrea bírónő ügyköréből kiala-

kult reprezentatív minta alapján a következő kép rajzolódik ki a hazai felszámolás 

gyakorlatára vonatkozóan: 

A) A hazai szabályozás nem biztosít megfelelő hitelezővédelmet és (a 

nemzetközi szabályozásban megjelenő másik szélsőség szerint) az adóst sem 

preferálja.  A csődelkerülő eljárás intézménye a Csődtörvény 10 éves hazai 

történetének első 2 évét követően nem működő intézmény.  

A hazai csőd (elkerülő) és csőd (felszámolási) eljárások számának alakulását 

mutatja a 2.2. táblázat, és a 2.1. ábra. 

                                              
* Az érdekeltek által gyűjtött adatok közül – az adott kutatás szempontjából – legértékesebb a Dr. Csőke 
Andrea bírónő (1. sz. melléklet) 401 (a csődtörvény 1997-es módosítását követően indult és jogerősen 
befejezett) felszámolási eljárásra vonatkozó összesített adatsora, valamint az APEH Pénzügyi- és Ellenőrzési 
Hivatala segítségével összeállított, a felszámolás alatti vagyonalakulásra vonatkozó statisztikai adatbázis (2. 
sz. melléklet). 
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2.2. táblázat: Az érkezett csőd és felszámolási eljárások számának alakulása 

Magyarország összesen (1992-2000) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1992-2000 megoszlás 
(%) 

Csődeljárás 4169 987 189 145 80 51 48 47 63 5779 7,31 

Felszámolási eljá-
rás 

9891 7242 5711 6316 7397 6897 7982 9166 12713 73315 92,69 

Összesen 14060 8229 5900 6461 7477 6948 8030 9213 12776 79094 100,00 

Forrás:  Igazságügyi statisztika, Ügyfélforgalom, IM, 1992.  
A bírósági ügyfélforgalom adatai. IM, 1993-2000. alapján 
 

2.1. ábra: A csőd és felszámolási eljárások számának alakulása 1992-2000.  

Az elmúlt 9 év alatt kezdeményezett csődelkerülő eljárások számának 89,02%-a az 

1991-es Csődtörvény életbelépése és annak 1993. évi módosítása közé esik. A kö-

telező öncsőd és az eljárás megindulásával automatikusan életbe lépő moratórium, 

mint kényszerítő és ösztönző rendszer kiiktatása a törvényből, továbbá a hitelezők 

megegyezési szándékának korlátossága a tulajdonost és a menedzsmentet a csőd 

(elkerülő) eljárás megindításában ellenérdekeltté teszi. Ennek eredményeként az 

utóbbi években országosan a csőd(elkerülő) eljárás keretében újjászervezett vál-

lalatok száma 8 és 16 között ingadozik (2.3. táblázat). 

 

 

 

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Csődeljárás
Felszámolási eljárás



 
69

2.3. táblázat: Csődeljárások számának alakulása 
Magyarország összesen, 1992-2000. 

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Érkezett  4169 987 189 145 80 51 48 47 63

Befejezett egyezség 740 510 90 21 10 17 8 8 16

 felszámolási eljárás 703 674 28 9 4 7 0 3 6

 ügyviteli befejezés 1260 740 377 175 76 42 42 1 52

Befejezett összesen 2703 1924 495 205 90 66 50 32 74

Forrás:  Igazságügyi statisztika, Ügyfélforgalom, IM, 1992 
 A bírósági ügyfélforgalom adatai, IM, 1993-2000. alapján 
 

B) A hazai felszámolások megindítása esetén a V=D állapot, a csődnyitás 

gazdasági kritériuma nem jut érvényre a hazai felszámolások esetében. A 

reprezentatív minta adatai azt mutatják, hogy a csődnyitás időpontja az esetek 

85,5%-ában V≅0 állapotban éri a felszámolásra kerülő cégeket.  

A 401 cég ellen irányuló felszámolás iránti kérelem alapján kialakult mintából 

mindössze 117 vállalat felszámolására került sor. 

2.4. táblázat: A felszámolás iránti kérelem benyújtását követő bírósági eljárás 
módja 401 vállalatból álló minta alapján, 1997-2001/I. félév 

Befejezés módja Db 
Elutasítás 65 
Az eljárás megszüntetése 201 
Felszámolás 117 
Egyezségi jóváhagyás 3 
Egyéb 15 

Összesen 401 
Forrás: 2. sz. melléklet alapján 

A táblázat alapján látható, hogy a megindított eljárások 66,3%-a az eljárás első sza-

kaszában befejeződik, ezek az úgynevezett ügyviteli eljárás keretében bejezett 

ügyek. A bíróság nem állapítja meg a fizetésképtelenség fennállását, és ennek hiá-

nyában az eljárást lezárja, a vállalat továbbműködik. 
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A mintában szereplő, 117 felszámolás alá kerülő vállalatból a rendes eljárás sza-

bályai szerint mindössze 17 esetben bonyolódott le az eljárás, a legtöbb, azaz 100 

esetben úgynevezett egyszerűsített felszámolásra került sor. 

Egyszerűsített felszámolásra a felszámoló kérésére akkor kerül a törvény értelmé-

ben sor, „ha a vagyon a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, 

vagy a nyilvántartások, illetve a könyvvezetés hiányai miatt az eljárás technikailag 

lebonyolíthatatlan, .....”.*  

A megindított eljárások lebonyolításának módját mutatja a következő 2.5. sz. táblá-

zat. 

2.5. táblázat: A felszámolási eljárások befejezésének módja 
401 vállalatból álló minta alapján, 1997-2001/I. félév 

Befejezés módja Db 

Rendes eljárás szabályai szerint 17 

Egyszerűsített eljárás szabályai szerint 100 
Ebből: 
• Elégtelen vagyon miatt 
• Irathiányos a vállalat  
• Irat és vagyonhiányos vállalat 

 
39 

6 
55 

 

Összesen 117 
Forrás: 2. sz. melléklet alapján 

Ez lényegében azt jelenti, hogy miután a felszámolásra kerülő cégek a reprezentatív 

minta alapján 85,5%-ban vagyon és/vagy irathiányosak, ahol a felszámolási eljárás 

költségeinek a megtérülése sem biztosított a vállalat vagyonából, értelemszerűen a 

hitelezők követelésére semmilyen fedezet nincs, a hitelezők kielégítési aránya a 

vállalatok 85,5%-nál nulla. 

C) A felszámolás alá eső vállalatok vagyonának és kötelezettségeinek alakulá-

sára vonatkozó kimutatások nem alkalmasak a vagyon és a hitelezői követelés  

 

                                              
* 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról. 63/A § (1) bek. 
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állomány követésére, így a teljes információhiány, illetve az aszimmetrikus in-

formációk fennállása következtében nem képesek az érdekeltek a hatékony 

döntések meghozatalára. 

A 117 vállalatból 50 ügyben volt a vagyon alakulásának követésére alkalmas ki-

mutatás, adat. A rendelkezésre álló adatok alapján a tevékenység zárómérlege az 50 

(adattal rendelkező) felszámolásra került cég esetében a következő képet mutatja: 

 

2.6. táblázat: A 117 felszámolásra kerülő vállalat vagyona a tevékenység befejezé-
sekor elkészített zárómérlegek adatainak összesítése alapján 

50 cég tevékenységének összevont zárómérlege 

Eszközök eFt Források eFt 
  Saját tőke 171 294 

  Kötelezettségek 1 554 894 

  Ebből: rövid lejáratú 1 511 200 

   hosszú lejáratú 43 694 

Eszközök össze-
sen 

1 726 188 Források összesen 1 726 188 

Forrás: 2. sz. melléklet alapján 

A reprezentatív minta alapján hosszúlejáratú kötelezettség mindössze 7 vállalat te-

vékenységet záró mérlegében jelent meg, ennek átlaga 6 242 eFt/cég. A zárómér-

legben feltüntetett rövidlejáratú kötelezettségek átlaga 30 224 eFt/cég az adattal 

rendelkező 50 vállalat figyelembevételével. 

 

Az 1 726 188 eFt összevont mérlegfőösszeggel, és a tevékenység zárómérlegében 

nyilvántartott 1 554 894 eFt követeléssel szemben 4 486 526 eFt a 117 cég eseté-

ben bejelentett hitelezői igény.  
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Eltekintve attól, hogy a kielégítési rangsorban hátul lévő hitelezők* rendszerint a 

várható nullához közelítő kielégítési arányra vonatkozó várakozások miatt jelentős 

számban nem regisztráltatják a követelésüket (miután a bejelentett követelés után 

fizetendő regisztrációs díj megfizetéséből származó további potenciális veszteség 

felvállalására nem hajlandók), a bejelentett hitelezői igény így is közel háromszo-

rosa a nyilvántartott vagyon könyv szerinti értékének. 

Az eltérés (későbbiekben vizsgált) valószínűsíthető oka: 

• a vagyon és irathiányos cégekkel szemben jelentős mértékű követelések mutat-

koznak, 

• magas a felszámolás megindítását követően – pl. az APEH revíziója által – fel-

tárt kötelezettségek aránya, 

• a tevékenység zárómérlegében az egyes tételek nem a valós piaci értékükön sze-

repelnek, 

• esetenként a bejelentett hitelezői igények is felülvizsgálatra szorulnak stb. 

D) A felszámolás előtt és alatt bekövetkező vagyon kimenekítés és vagyonvesz-

tés eredményeként a reprezentatív minta alapján a hitelezők a bejelentett kö-

veteléseknek mindössze 1,59%-át kapták vissza. Ez az adat alátámasztja azt a 

megállapítást, amely szerint a csődintézmény hitelezővédelmi funkcióját nem 

képes a jelenlegi feltételek mellett betölteni. 

A bejelentett hitelezői igénnyel a 4 486 526 eFt-tal szemben a kielégített hitelezői 

igény 71 331 eFt, azaz a mintában szereplő 117 felszámolás esetében a hitelezők 

átlagosan mindössze a bejelentett követelésük 1,59%-át kapták vissza. 

                                              
* A Csődtörvény 57. §-a szerint a gazdálkodó szervezetek felszámolás körébe tartozó vagyonából a 
tartozásokat a következő sorrend figyelembevételével kell kielégíteni: 

A) a felszámolás költségei, 
B) biztosított követelések, 
C) a gazdálkodó szervezetet terhelő tartásdíj, életjáradék stb., 
D) magánszemély nem gazdasági tevékenységből származó követelése, 
E) TB tartozások, adók, adó jellegű kötelezettségek, 
F) egyéb követelések,  
G) kamat, késedelmi pótlék, pótlék, bírság. 
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Az 1,59%-os kielégítési arány figyelembevételével érthető, hogy a kielégítési rang-

sorban hátul lévők gyakran nem jelentik be a hitelezői igényüket, nem kívánnak 

1%-os (max. 100 eFt-os) regisztrációs díjat fizetni. 

Az egyes hitelezői kategóriák szerint a kielégítés alakulását, a 2.7. táblázat mutatja. 

 

2.7. táblázat: A kielégítés* alakulása az egyes hitelezői kategóriák szerint a 
felszámolásra került vállalatoknál 401 vállalatból álló minta alapján, 

1997-2001/I. 

Kielégítés az egyes kategóriák szerint Felszámolásra került 
vállalatok száma 

Nem volt kielégítés 107 

Járadékosoknak történő kifizetés 1 

TB tartozásra történő kifizetés 3 

Adókötelezettsége történő kifizetés 4 

Egyéb hitelezői kategóriában részkielégítés 2 

Forrás: 1. sz. melléklet alapján 

A 117 vállalat esetében 107 vállalat hitelezői távoztak üres kézzel a felszámolási 

eljárás lezárását követően, ez a felszámolás alá kerülő vállalatok 91,5%-ának hitele-

zőit érinti, és mindössze a felszámolás alá kerülő vállalatok 1,7%-ában fordult elő, 

hogy az F) kategóriás egyéb nem biztosított hitelező (jellemzően), szállítók kategó-

riájában az utolsó előtti helyen is volt részkielégítés. 

Ezek az adatok rosszabb helyzetet mutatnak, mint az APEH adatgyűjtéséből szár-

mazó adatok (2. sz. melléklet), de lényegében az érdekeltek véleményével egybe-

esik az adatokból kirajzolódó összkép. 

 

 

                                              
* A kielégítés többnyire részkielégítést jelent. 
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2.8. táblázat: A befejezett felszámolások során az APEH által elért kielégítési 
arány (%) 

Év 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

% 8,7 57,3 9,4 8,8 5,6 3,3 1,8 2,7 0,2 

Forrás: 2. sz. melléklet alapján 

2.2.2. A gazdaságilag hatékony csőd és az érdekeltek pozíciója  

A jelenlegi szabályozás szintjén a csődnyitás és a vállalat továbbműködésére vo-

natkozó döntés a piacgazdaságok szabályozási elvét követve, alapvetően a piaci 

szereplők – a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalatok érdekeltjeinek – szuverén 

döntése illetve az elkülönült érdekek piaci alapú egyezetése során alakul ki. Annak 

a magyarázatát keresem, hogy miért nem vezet ez a mechanizmus hatékony hitele-

zővédelemhez, miért sikertelen a hatékony csőd kritériumának érvényre jutása a 

hazai gazdaságban. Miért terhelt a hazai csődeljárási rendszer a formális felszámo-

lás irányába mutató torzítással? A formális felszámolás mögött valójában az infor-

mális továbbműködés áll, igazolva az elméletet, mely szerint aszimmetrikus infor-

mációk következtében fennálló aszimmetrikus kockázat esetén a hatékony csőd 

helyett, a továbbműködés irányába mutató erők jutnak érvényre? 

A kérdésekre a választ az érdekeltek pozíciójából kiindulva célszerű keresni.* 

Az érdekeltek pozícióját befolyásolja a gazdaság állapotából következően a felszá-

molás alá kerülő cégek struktúrája. [32] 

A pénzügyi nehézségekkel megküzdeni képtelen vállalatok köre jól elhatárolhatóan 

5 csoportra bontható [68]: 

 

 

                                              
* A források között felsorolt, az érdekeltek reprezentáns képviselőivel készített interjúk képezik az érdekeltek 
pozíciójának meghatározásához kapcsolódó megállapítások alapját. 
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1. A lebontott állami vállalatok esetében a privatizáció során kivitt tevékenységek 

gazdasági értelemben nem bizonyultak önállóan életképesnek. Továbbá a pri-

vatizáció során megszerzett vállalatok, üzletrészek, vagyonrészek működtetésé-

hez, reorganizációjához nem állt rendelkezésre megfelelő mennyiségű tőke. 

2. A vállalatok holdudvarában tömegesen elszaporodtak a kényszervállalkozások 

– amelyek az alkalmazottak tömegét kényszerítették vállalkozói pozícióba. 

Ezek a vállalkozások egy lábon állnak, nem csak a végzett tevékenység, hanem 

a kvázi vevő, megrendelő vonatkozásában is, így a megbízások, megrendelések 

elmaradásával a vállalkozás fenntartásának fix költségeit sem képesek finanszí-

rozni.  

3. A tömegesen elszaporodó fantomcégek [33] jelentősen megnövelték a felszá-

molás alá kerülő vagyonnal nem rendelkező cégek számát. A fantomcégek el-

nevezés alatt a csalárd céllal alapított, működtetett és megszüntetett cégeket 

értjük. A fantomcégek esetében a cég székhelye, telephelye, vezetője nem 

lelhető fel, így az adós cég hivatalból történő törlésének lenne helye, azonban 

számos esetben a bíróságok ezeknél a cégeknél is elindítják a felszámolást (ill. a 

Cégbíróságok a végelszámolást).*  

4. Külön csoportot képeznek azok a felszámolás alá kerülő cégek, amelyek a banki 

források „elszivattyúzására” specializálódtak. Ezek a cégek a meglévő 

ingatlanok felülértékelése, immobil eszközállomány fedezetként történő 

felajánlása révén az eszközök piaci értékének többszörösét kitevő banki 

forrásokhoz jutva ezeket a forrásokat a továbbműködő cégeikbe átirányítva 

halmoztak fel tőkét. 

5. Végül a felszámolásba bekerültek olyan cégek, amely egy jól működő 

piacgazdaság kerete között megszokott módon, a piac beszűkülése, a rossz 

                                              
* A gazdaság megtisztítása céljából a cégbíróságok alkalmazzák az adminisztratív kizárás eszközét, amikor a 
nem működő cégeket törlik a nyilvántartásból. 1998. novemberében megkezdődött a fantomcégek kiszűrése. 
A megyei (fővárosi) bíróságok elnökei az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának, 1998. 
decemberétől havonta közlik, hogy hány fantomcég törlésére került sor. 1999-ben a cégbíróságok 9558 céget 
töröltek hivatalból, amelynek 41,67%-a (3983) fantomcégként került törlésre. [34]  
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menedzsment, a nem megfelelő üzletvezetés következtében kerültek 

felszámolás alá.  

A felszámolásra kerülő cégek fenti felosztásából látható, hogy ennek összetétele a 

fejlett piacgazdaságokban kialakult struktúrától markáns eltérést mutat, ennek kö-

vetkeztében a felszámolás folyamata sem modellezhető a fejlett piacgazdaságok 

gyakorlata alapján. 

A felszámolásba bekerülő cégek jelentős részben már megalakulásukkor az 

alulfinanszírozottság állapotát mutatták és sodródtak egyre mélyebbre.  

Az érdekeltek pozícióját – így például a hitelezők csődnyitás során tanúsított 

magatartását – jelentős mértékben meghatározza, hogy milyen a vállalkozások 

finanszírozási szerkezete. A 2.9. táblázat alapján megállapítható, hogy a társasági 

adóbevallásra kötelezett vállalkozások jelentős külső forrásbevonására támaszkodva 

végzik tevékenységüket. A külső forrás 60,82%-os átlagos mértéke mellett külön 

figyelmet érdemel az, hogy a rövidlejáratú kötelezettségek a vállalkozások 

finanszírozási forrásainak közel felét 46,30 %-át – az összes kötelezettség 76,14%-

át  adják. 

2.9. táblázat: A vállalkozások finanszírozási szerkezete az éves társasági adóbeval-
lás adatai alapján – Magyarország, 1998. 

MEGNEVEZÉS 
Kötelezett-

ségek 
Hosszú 
lejáratú 

Rövid 
lejáratú

 az összes forrás arányában (%) 
Kettős könyvvitelt vezető vállalkozás 60,71 14,46 46,25 
Pénzügyi tev. nélkül 49,34 14,84 34,51 
Egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozás 69,11 18,81 50,31 
Pénzügyi tev. nélkül 69,21 18,85 50,36 
Előtársaságok 69,95 14,85 55,10 
Pénzügyi tev. nélkül 70,04 14,82 55,22 
Összesen: 60,82 14,52 46,30 

Forrás: APEH-Gyorsjelentés. 1999. május 31. TA bevallásra kötelezett vállalkozások adataiból 
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A csőd, csődelkerülő eljárás során az érdekeltek pozícióját meghatározó további 

fontos tényező a fennálló szabályozás (ld. 2.1. fejezet) és abban a Csődtörvény által 

meghatározott kielégítési sorrend. A Csődtörvény 57. §-a szerint a gazdálkodó 

szervezetek felszámolás körébe tartozó vagyonából a tartozásokat a következő sor-

rend figyelembevételével kell kielégíteni: 

A) a felszámolás költségei, 

B) biztosított követelések, 

C) a gazdálkodó szervezetet terhelő tartásdíj, életjáradék stb., 

D) magánszemély nem gazdasági tevékenységből származó követelése, 

E) TB tartozások, adók, adó jellegű kötelezettségek, 

F) egyéb követelések,  

G) kamat, késedelmi pótlék, pótlék, bírság. 

A kielégítési rangsorban elfoglalt hely (természetesen más tényezők együttes hatá-

saként) meghatározza a csődnyitás, az egyezség során tanúsított hitelezői magatar-

tást. 

A kielégítési rangsorban az egyes követelések helyének kijelölésénél a törvény al-

kalmazza  

• az időbeliség alapján történő besorolás elvét, mely szerint az eljárás megindítását 

követően felmerülő költségek, így pl. a felszámolás lebonyolításához kapcsolódó 

kötelezettségek a kielégítési rangsorban elsőbbséget élveznek, 

• a követelések minősítése alapján történő besorolást, a biztosított és nem bizto-

sított követelések formájában, 

• továbbá a követelő személye szerinti besorolást, amikor pl. a köztartozásokat az 

egyéb hitelezők, vagy 2001-től a kis- és középvállalkozások követeléseit a kielé-

gítési rangsorban a köztartozások elé sorolja. 

A kielégítési rangsorban elfoglalt pozíció alapján markáns érdekellentétek mutat-

koznak az egyes hitelezők, hitelezői csoportok között, amelyek lehetetlenné teszik 

az egységes fellépést az adóssal szemben és a hitelezői koalíció létrejötte helyett az  
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egyes hitelezők és a tulajdonos, valamint a felszámoló lép gyakran koalícióra a hi-

telezővédelem helyett a vagyonkimentés érdekében. 

2.2.2.1. A vállalatvezetés és a tulajdonosok pozíciója  

A kötelező öncsőd intézményének eltörlését követően, valamint az adós konszo-

lidációs várakozások miatt a tv. 1993-as módosítását követően a csődelkerülő eljá-

rások száma radikálisan visszaesett (2.2. ábra). 

2.2. ábra: Csődeljárások számának alakulása 

Forrás:  Igazságügyi statisztika, Ügyfélforgalom, IM, 1992 

 A bírósági ügyfélforgalom adatai, IM, 1993-2000. alapján 

 

A vállalati vezetés és a tulajdonosok koalíciója úgy véli, hogy   

• a csőd(elkerülő)eljárás megindításának közzétételével romlik a cég piaconmara-

dásának az esélye, a vevők új beszállítókat preferálnak, a beszállítók a közzétételt 

követően jellemzően csak készpénzes ügyleteket hajlandók kötni, újabb hitelek-

hez csak jelentős garanciák mellett juthat a cég stb., 

• a hitelezők nem kívánnak az egyezség során elfogadható és gazdaságilag meg-

alapozott – a cég likvidációs értékéből kiinduló – adósság-elengedésre, így a fi-

zetőképességet helyreállító egyezség hiányában, romló piaci feltételek között 

rosszabb pozícióba kerül a csődelkerülő eljárást kezdeményező, mint az eljárás 

megindítása nélkül. 
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Megszűnt a Csődtörvény csőd(elkerülő) eljárást kényszerítő és ösztönző funkciója, 

a vállalatvezetés és a tulajdonosok koalíciója számára a csődelkerülő eljárás megin-

dítása helyett, a fizetésképtelenség, a vagyonhiány állapotának a leplezése a gya-

korlatban inkább követendő magatartás.  

A fizetésképtelenség komolyabb jeleinek a mutatkozásakor pedig a bírósági eljárást 

megkerülő, nem szabályozott egyedi fizetési alkuk rendszere vált általánossá, 

amelynek eredményeként egyes hitelezők belépnek a menedzsment és a tulajdono-

sok alkotta koalícióba, és részesévé válnak az informális reorganizációnak 

(rosszabb esetben a feldarabolt vagyon eltűntetésének). 

Fenyegető fizetésképtelenség esetén a menedzsment és a tulajdonosok gyors va-

gyonkimentésbe kezdenek. Ez az a periódus, amikor szelektálnak a magukkal vinni 

kívánt hitelezők és a leendő vesztesek között, a magukkal vinni kívánt hitelezőkkel 

egyedi alkut folytatva igyekeznek egyezségre jutni, kimentésre váró vagyon felhal-

mozásával további jelentős terheket hárítani, a leendő vesztesek rovására.  

A vagyonkimentés reális lehetőségét mutatja meg a 2.2.1. fejezet 4. pontja, és a 2.5. 

táblázat. 

Az egyszerűsített felszámolások részaránya – a reprezentatív minta alapján – a be-

fejezett felszámolási eljárások esetében hihetetlenül magas, 117 esetből, mindössze 

17 esetben fejeződött be a felszámolás rendes eljárással, a többi esetben a cég írat, 

vagy/és vagyonhiányos állapotot mutat. A vagyonhiányos állapot itt lényegében azt 

jelenti, hogy a vállalat vagyona nulla, illetve olyan alacsony, amely az A) kategó-

riában szereplő felszámolási költségekre sem jelent fedezetet. 

A vagyonhiányos cégek nagy száma azt mutatja, hogy a csődnyitás messze van 

az optimális csődnyitás kritériumától, továbbá a menedzsment és a tulajdono-

sok számára reális lehetőség a vagyonkimentés. 
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Mint ahogyan a hitelezők számára fontos a csődnyitás pénzügyi gazdasági kritériu-

mának a meghatározása úgy a menedzsment és a tulajdonosok számára fontos a 

vagyonkimentés megkezdésének időpontját meghatározni. Míg a hitelező számára a 

követelésének érvényesítésében kulcsfontosságú a megfelelő időpontban történő 

csődnyitás, addig a vállalat számára nincs végzetes következménye a vagyonki-

mentés halasztásának. Amennyiben a vállalatot nem megfelelő időpontban éri a fel-

számolási eljárás megnyitása (így még nem fejeződött be a vagyonkimentés, vagy 

az egy éves periódus még nem járt le, amely periódus alatt megkötött szerződések a 

felszámolási eljárás során felülvizsgálatra kerülnek), a vállalat az időhúzás taktiká-

ját követve kezdi meg a vagyon kimentését.  

A FOE szakmai tanácskozásán elhangzott vélemény, hogy   „ ...aki egy év alatt nem 

tudja kiüríteni a középvállalkozás szintű cégét, az tulajdonképpen elmebeteg.” [35] 

Jellemzően a nem biztosított kishitelezők indítanak a követelésük lejártakor – sok-

szor a vállalat fizetőképességétől függetlenül – felszámolási eljárást (a behajtás, 

végrehajtás legolcsóbb eszközekének tekintve az eljárást), ekkor a vállalat rendsze-

rint fizet, mert fizetőképes, vagy fizetésképtelen, de a kisebb követelések kiegyen-

lítésével tovább őrizi a fizetőképesség látszatát, vagy fellebbezést benyújtva kés-

lelteti az eljárást megindítását. A nem biztosított hitelezők, általában kishitelezők 

időben – estenként a csődállapotot megelőző időpontban – történő csődnyitása, va-

lamint a felszámolás megindításában ellenérdekelt tulajdonos, menedzsment törek-

vésének eredménye, hogy az ügyviteli befejezéssel befejezett felszámolási eljárások 

száma évről évre meghaladja, illetve megközelíti az érdemi befejezések számát 

(2.10. táblázat). 
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2.10. táblázat: A befejezett felszámolási eljárások száma és megoszlása a 

befejezés módja szerint 

A befejezés módja Magyarország  összesen (1992-2000) 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Érdemi befejezés n.a. 1140 1151 2255 2998 3761 4369 4644 5359

Ügyviteli befejezés n.a. 4007 2997 3202 3845 3893 3768 4261 5193

Összesen 4963 5147 4148 5457 6843 7654 8137 8905 10552

Forrás:  gazságügyi statisztika, Ügyfélforgalom, IM, 1992 
 A bírósági ügyfélforgalom adatai, IM, 1993-2000. alapján 
 

 

2.2.2.2. A hitelezők pozíciója a felszámolásban  

A következő 2.11. és 2.12. táblázat, valamint a 2.3. ábra bemutatja azokat a hitele-

zői csoportokat, amelyeknek a csődnyitás során mutatott aktivitását, a felszámolás 

alatti helyzetét és érdekviszonyait ebben a részben kívánom vázolni. 

2.11. táblázat: A bírósághoz benyújtott felszámolási eljárások számának megosz-
lása az eljárást kérők szerint (%) 

Az eljárást kérő 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

APEH 13.77 6.60 17.49 22.75 17.10 18.56 27.15 26.51 31.38

TB 2.36 1.78 2.36 2.88 5.16 5.55 6.06 0.19 0.08

Bank 0.94 2.20 2.10 1.77 1.53 1.12 0.35 0.36 0.21

Vám és Pénzügyőrség 0 0.03 0 0 0.123 0.33 0.66 0.15 0.09

Állami vállalat 14.13 10.20 4.43 2.07 1.64 1.13 1.20 0.88 1.27

Egyéb 51.01 60.43 56.17 55.99 60.59 59.21 51.80 60.32 55.73

A gazdálkodó önmaga 17.79 18.77 17.44 14.54 13.86 14.09 12.77 11.59 11.25

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Forrás:  Igazságügyi statisztika, Ügyfélforgalom, IM, 1992 
  A bírósági ügyfélforgalom adatai, IM, 1993-2000. alapján 
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2.3. ábra: A 2000-ben érkezett felszámolási eljárások az eljárást kérők arányában  

 

2.12. táblázat: A befejezett felszámolási eljárások száma az eljárást kérők szerinti 
bontásban 

Az eljárást kérő 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1992-
2000 

Megoszlás 
(%) 

APEH 645 64 81 234 399 762 997 1257 1650 6089 20,00

TB 138 16 35 75 103 156 258 275 193 1249 4,10

Bank 40 10 5 26 41 60 56 32 29 299 0,98

Vám és Pénzügy-
őrség 

 0 0 0 2 1 8 14 19 44 0,14

Állami vállalat 909 167 71 89 91 75 50 52 79 1583 5,20

Egyéb 2842 686 544 903 1320 1659 1892 1959 2527 14332 47,08

A gazdálkodó 
önmaga 

389 197 415 928 1042 1048 1108 1055 862 7044 23,14

Összesen 4963 943 1151 2255 2998 3761 4369 4644 5359 30443 100,00

Forrás:  Igazságügyi statisztika, Ügyfélforgalom, IM, 1992 
 A bírósági ügyfélforgalom adatai, IM, 1993-2000. alapján 

 

 

A bankok pozíciója a felszámolásban 

A bankok (jellemzően a B) kategóriába tartozó biztosított hitelezők) részaránya a 

felszámolási eljárás megnyitásában az elmúlt 10 évben alig változott, 1992-ben  
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közel 1%-át, 2000-ben 0,2%-át kezdeményezték a felszámolási eljárásoknak (2.4. 

ábra). 

2.4. ábra: A bankok által indított felszámolások részarányának alakulása  
1992-2000 között 

 
 
A bankok 90-es évek elején mutatott passzivitása, a kormány által megígért bank- 

és adóskonszolidációra, valamint nagy kereskedelmi bankok tőkehiányára vezethető 

vissza. [32*] 

A bankok tartósan fennmaradó passzivitását a csődnyitás vonatkozásában a ban-

kok tartósan fennálló alacsony veszteség-leírási képessége okozta. A bankok a 

tőkemegfelelési mutatókhoz való igazodás kényszere miatt későn meginduló fel-

számolási eljárások, és a csőd(elkerülő) eljárások esetében az egyezség során 

tanúsított magatartásuk alapján a késői csődnyitás és az elkerülhetetlen felszámolás 

felé tolták a fizetésképtelenséggel küzdő vállalatokat. 

Az utóbbi években más okok miatt maradt, sőt láthatóan nőtt a bankok passzivitása 

a csődnyitásban: 

• Egyrészt látni kell, hogy a nagy állami vállalatok lebontását követően nagymér-

tékben megnőtt a felszámolásban a közép- és kisvállalkozások száma, amelyek 

finanszírozásában alacsony a banki finanszírozás részaránya. A reprezentatív 

minta alapján látható, hogy 117 vállalatból mindössze 7 rendelkezik 

                                              
* id. mű 942-954. old. 
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hosszúlejáratú kötelezettséggel. Tehát a látszat passzivitás mögött a – felszá-

molás alá kerülő vállaltok finanszírozásában – bankok jelenlétének hiánya hú-

zódik meg. 

• Másrészt a bankok úgy vélik, hogy a felszámolásban történő kielégítettségi arány 

ismeretében, a felszámoláson kívüli követelés érvényesítés eredményessége 

messze felülmúlja a felszámolás alatti követelés érvényesítés eredményességét. 

Ennek ismeretében a bankok a követelés érvényesítés felszámolási eljáráson 

kívüli eszközeinek kimerítését követően élnek a csődnyitás eszközével.* 

A bankok magatartása a csődeljárást követően a következő módon összegezhető: A 

vállalatok felszámoláskori azonnali likvidációs értéke (VL) a tőkepiacok, az 

eszközök másodlagos piacának fejletlensége miatt olyan alacsony, hogy azt legtöbb 

esetben a vállalat továbbműködési értéke (VC), jelentősen felülmúlja. A vállaltok 

likvidációs értékét meghaladja az újjászervezés költségével csökkentet 

továbbműködési érték, ekkor a gazdaságilag hatékony megoldás a vállalat fenn-

maradásának alternatívája: 

VC – VL > T      (1) 

A pénzügyi krízissel küzdő vállalatok felszámolásának nagy aránya mögött, részben 

a gazdaságilag hatékony döntéseket háttérbe szorító banki magatartás áll. Ennek 

következtében a 

VC <(1-s)D + T     (3) 

állapot következik be, ahol az optimális adósság-elengedés mértéke alatti adósság-

elengedési hajlandóság azt eredményezi, hogy a vállalat továbbműködési értéke  

 

                                              
* Becslések szerint a biztosított hitelezők az OTP adatai szerint [41] 5-6 éves átlagban, a felszámolás 
eredményeként a követelésük 12,7%-át tudják érvényesíteni, ez a kielégítési arány a felszámolási költségek 
csökkentésével 6,7%-ra becsülhető. A reprezentatív minta alapján a 117 felszámolásból 107 esetben kielé-
gítés nem volt, amely természetesen a biztosított hitelezőket is érintette. Ezek az adatok azt igazolják, hogy a 
hitelezővédelmet nem biztosító eljárás mellett a folyósított hitelek estén a bankok által megkövetelt 
biztosítékok sem jelentenek gyakran megtérülést a kihelyezett banki hitelek esetében, ez a bankokat a 
hitelpolitikájuk felülvizsgálatára, valamint a felszámolás kapcsán az időben történő csődnyitásra 
figyelmezteti. 
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nem fedezi az újjászervezés és a fennmaradó  kötelezettségek értékét, így a 

tulajdonosok és a nem biztosított hitelezők koalíciója nem támogatja a vállalat 

fennmaradását, gazdaságilag hatékony továbbműködés esetén sem. *  

Ma is fennáll az a több mint 5 éve tett megállapítás, mely szerint „A bankok egy-

részt vonakodnak megtenni a döntő lépést az egyébként nyilvánvalóan fizetés-

képtelen ügyfeleikkel szemben. Mihelyt azonban más hitelezők csődbe kényszerítik 

azokat, éppoly vonakodóak a kilábaláshoz szükséges segítség megadásában is.” 

[32**] 

A felszámolási eljárás során az egyezség hiánya csak részben magyarázható a 

bankok adósság-elengedési hajlandóságának a korlátosságával, a megindításakor 

fennálló vagyonhiányos állapot legtöbbször már nem biztosít lehetőséget a gaz-

daságilag hatékony fennmaradásra, az erre vonatkozó egyezség megkötésére. 

Kérdés, hogy a hitelezők egyezségre vonatkozó hajlandóságának a hiányára épülő 

tapasztalat eredményez „nullás” felszámolás alá eső cégeket, vagy a vagyonnal nem 

rendelkező, továbbműködésre képtelen cégek teszik lehetetlenné az egyezségre 

vonatkozó megállapodások megszületését? 

 

Az APEH, TB és VPOP pozíciója a felszámolásban  

Az 1986-os szabályozás az adót és járulékot az egyéb követelések kategóriájába 

sorolta, egységesen kezelte az egyéb nem biztosított követelésekkel. 

Az 1991. évi csődtörvény az 1986-os szabályozáshoz képest, a kieső állami be-

vételek ellensúlyozására – a költségvetés pozíciójának javítása érdekében – az adó, 

társadalombiztosítási, valamint vám kötelezettségeket kiemelte a nem biztosított  

 

                                              
* Ezt a magatartást erősíti az APEH amely egy esetleges egyezség során a tőkekövetelés fenntartásának 
szintjén húzza meg a maximális adósság-elengedés mértékét. 
** id. mű 953. old. 
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hitelezők köréből, és a bankok, szállítók, egyéb nem biztosított hitelezők elé sorolta.  

Egyetértve Vadász Endrének [37*] a véleményével, úgy vélem a legkorrektebb, a 

szektorsemlegességet leginkább tükröző kielégítési sorrendet az 1986. évi tör-

vényerejű-rendelet határozta meg, amely szerint nem APEH, TB, pénzintézeti, 

szállítói stb. tartozás van, hanem hitelezői (biztosított és nem biztosított hitelezői) 

követelés. A jelenlegi szabályozásban a köztartozások előre sorolásának eredmé-

nyeként a jövedelemtermelésben közvetlenül résztvevő hitelezők sohasem jutnak a 

követelésül töredékéhez sem, amelynek eredményeként újratermelődik a sorban 

állás máig emlékezetes problémája. Az ellentmondás azonban nem csak a hitele-

zőket, hanem magát a csődeljárást is ellehetetleníti. 

Alapkérdés az új fizetésképtelenségi törvény kialakításában, hogy fenntartható-e az 

az állapot amikor az állam mint hitelező** saját maga számára kedvezőbb helyzetet 

teremt, „...amikor a magánjogi jogalany állam a közjogi állammal összekeveri 

magát, a költségvetési szemlélet előtérbe kerül, de az alapvető funkciót elfelejtik”. 

[35] 

Az állami „hitelezők” esetében a kivételezett pozíció ellenére is alacsony a kielé-

gítési arány. Erre jó megközelítést ad az az adat, mely szerint az APEH a felszá-

molás alatt lévő gazdálkodó szervezetekkel szemben fennálló követeléseit 4-1% 

mellett engedményezi az MKK Rt.-re. 

Erdős tanulmányában foglaltak is ezt igazolják: „Az 1992-2000. június 30. között 

befejezett felszámolási eljárásoknál – amelyek közül több mint 15 ezer esetben az 

az APEH, mint hitelező érintett volt – keletkezett hitelezői veszteség 178 milliárd  

 

                                              
* id. mű 40-41. old. 
** „A csőd- és felszámolási eljárás alatt  álló gazdálkodók 2000. június végén az APEH-nek és a VPOP-nak 
együttesen 352 milliárd Ft-tal tartoznak. A felszámolás alatt állók tartozásainak összege évről évre növekvő 
tendenciát mutatott és nőtt az egy felszámolásra jutó hátralék állománya is. Ez a tendencia 1999-től 
megfordult, amelynek oka a be nem szedhető hátralékok törlése, illetve a 48/1998/III. 18./ Korm. rendelet 
alapján az APEH, TB követelések a Magyar Követeléskezelő Rt-nek történő átadása, amelynek összege 
2000. augusztus közepéig elérte a 311 milliárd forintot.” [34; id. mű 60. old. 6. bek.]  
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Ft-ot tett ki, az átlagos kielégítési arány pedig mintegy 3%-os volt.”* [34**]  

A felszámolásban ennél is alacsonyabb (a reprezentatív minta alapján számolt 

1,59%) átlagos kielégítési arány azzal is magyarázható a felszámolók, és a többi 

hitelező véleménye szerint, hogy „az APEH „lekaszálja” az adós céget, ahogy csak 

tudja, és akkor a szegény többi hitelezőnek nem marad semmi.” [38] 

Az APEH álláspontja, hogy az adóst végrehajtás útján kell először rábírni a kö-

telezettségének a teljesítésére. (Ez egybecseng a csődbírók álláspontjával, akik csak 

eredménytelen végrehajtás estén fogadják be a felszámolási eljárás indításának a 

kérelmét az APEH-től.***) Az APEH csak akkor küld felszámolásba céget, ha már 

kimerítette minden lehetőségét (inkasszó, ingó- és ingatlanfoglalás, jelentős fizetési 

kedvezmény, önálló zálogjog alapítás stb.). Az APEH, amikor a csődnyitást 

megelőzően él minden lehetőségével, részben a beszedési terv, részben az érvényes 

jogszabályok nyomása alatt áll.**** 

Az APEH passzív magatartásának ismeretében felmerül a kérdés, hogy az APEH-

hez hasonló követelés-érvényesítési eszközzel nem rendelkező hitelezők miért 

mutatnak az APEH-nél is nagyobb passzivitást a csődnyitásban (2.12. táblázat). Az 

APEH csődnyitási ellenérdekeltségének dacára, vélhetően a be nem hajtható 

követelések törlése céljából, jelentős számban kezdeményez felszámolási eljárást 

(2.5. ábra). 

                                              
* Ezek az adatok jelentős eltérést mutatnak az APEH által rendelkezésemre bocsátott adatoktól (2.sz. 
melléklet). 
** id. mű 7. old. 
*** A Legfelsőbb Bíróság 2/99-es jogegységi döntésének értelmében. 
**** Több kötetnyi FOE anyag áttanulmányozása során egyetlen egy felvetéssel sem találkoztam, amelyben 
megjelent volna arra vonatkozó tényadat, vagy ennek igénye, mely szerint egyszer érdemes lenne 
megvizsgálni, hogy az APEH mielőtt a MKK Rt-re engedményezné a felszámolás alatt álló cégekkel 
szemben fennálló követelését, az adott céggel szemben fennálló követeléséből az APEH által indított 
felszámolási eljárás megnyitását megelőző időszakban (pl. 1 évben) milyen arányban volt képes behajtani a 
követeléseit. A véleményekből és az APEH álláspontjából kiolvasva az szélsőséges esetben az is 
vélelmezhető, hogy az APEH a vállalat vagyonának lenullázásáig érvényesíti a fennálló követelését az 
adóssal szemben (jogszerű magatartás keretében), majd a felszámolás során tapasztalható kielégítési arány 
sokszorosát elérve megindítja a felszámolási eljárást, amelyben a fennálló követelését 4-1%-ért az MKK-ra 
engedményezve összességében kiváló pozíciót képes a kétes kinnlevőségek vonatkozásában elérni. 
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2.5. ábra: Az APEH által indított felszámolások részarányának alakulása 
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A fentiek ismeretében természetes, hogy óriási feszültség a biztosított, a nem 

biztosított hitelezők, a felszámoló, és esetenként még az MKK Rt. és az APEH 

között. 

Az APEH által táplált érdekellentétek és az erre épülő koalíciók magatartásának 

hatása a felszámolásra, a következők szerint összegezhető: 

• Az APEH a cégekre vonatkozó legkiterjedtebb adatbázisára támaszkodva alkal-

mas a csődnyitás időpontjának a hatékony megválasztására. Ennek ismeretében 

érthetetlen a csődnyitáskori vagyoni állapot, valamit a kielégítési arányok 

ismeretében az APEH passzív magatartása.  

• Ugyanakkor az APEH követelés érvényesítési gyakorlatának ismeretében az idő-

ben történő csődnyitás vonatkozásában tanúsított passzív magatartása teljesen 

ésszerű. A felszámolás, a végrehajtás végső eszközeként jelenik meg a köve-

telések érvényesítéséhez felhasználható eszközök sorában. Az APEH gazdasági 

magatartása racionális. Amíg a követelések érvényesítésének minden eszközét ki 

nem használta addig nem él a felszámolási eljárás megindításának lehetőségével, 

hiszen az eljárás megnyitásával a követelések rangsorában a kivételezett helyzete 

ellenére is csak az E) kategóriában foglal helyet. 

• Az APEH követelés érvényesítési gyakorlatát, (a felszámolás megindítása előtt) a 

menedzsment, a tulajdonosok, és a hitelezők csoportja gyakran megtorpedózza, 

felszámolási eljárás iránti kérelem benyújtásával, amennyiben a 
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vagyonkimentésre, vagy a követelések érvényesítésére a vállalat vagyona még 

lehetőséget biztosít. A tulajdonosok, vagy a hitelezők által indított eljárás 

megszűnteti az APEH által a felszámolási eljáráson kívül indított végrehajtási és 

egyéb követelés-érvényesítési eljárást. Ezzel az érdekeltek elsősorban a 

menedzsment, a tulajdonosok, a hitelezők egyes csoportja időt nyer a felszá-

molásban megvalósuló vagyon kimentésre, az informális továbbműködést 

szolgáló újonnan alapított vállalkozásba történő vagyon átcsoportosításra. Az 

APEH által megindított követelés érvényesítés megakasztásában a felszámoló is 

érdekelt (bár erre vonatkozó érdekérvényesítési lehetőséggel nem rendelkezik), 

hiszen a felszámolás megindításával az APEH a felszámoláson kívüli első 

helyről a felszámolásban az 5. azaz az E) kategóriába kerül (amennyiben nem 

rendelkezik biztosítékokkal), míg a felszámoló az első, azaz az A) kategóriában 

foglal helyet. 

• A felszámolási eljárás megindulásával az APEH a követeléseit az MKK-ra 

engedményezi. Furcsa módon még az APEH és MKK Rt. esetében is fellelhetők 

érdekellentétek. Az MKK Rt. is nehezményezi a csődnyitás késői időpontját, 

amelyben hangsúlyozottan felmerül az APEH felelőssége is. [68] További 

érdekellentét a két szervezet között, hogy az APEH a felszámolási eljárás 

megindulásakor megtartott revízió során egy vagyonnal nem rendelkező cég 

esetében megállapított adóhiány, adóbírság stb., valamint ezek járulékos 

kötelezettségeinek vonatkozásában a behajtási tervteljesítésnek egy kiváló 

eszközéhez jutott. Ha feltételezzük, hogy a felszámolásban a revízió által feltárt 

kötelezettséget 500 millió Ft helyett 800 millió Ft értékben határozza meg, az 

MKK Rt. a 800 millió Ft után fizet az engedményezés címén 4-1%-ot. Ez egy 

költségvetési szerv és egy 100%-ban állami tulajdonban lévő cég között zajló 

jövedelemújraelosztási játszma, amely azonban jelentős hatással van az MKK Rt. 

felszámolási eljáráson belül elfoglalt pozíciójára [68]. Az MKK Rt. a 

felszámolási eljárás során az egyetlen szervezet, amely a követelésének fel-

számolás alatti érvényesítéséből kell, hogy megteremtse az Rt. árbevételét, így a 

saját korlátainak szem előtt tartásával törekszik a vagyonkimentés megaka-
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dályozására.* Állandó információ igényével torpedózza a felszámolót, felül-

vizsgálja az egyes hitelezői követelések besorolásának jogszerűségét, a fel-

számoló tevékenysége során elszámolt költségeket, a vagyonértékesítés gya-

korlatát, a felszámolói mérlegek kifogásolásának formájában stb., szinte minden 

érdekelttel szembefordulva törekszik a legjobb kielégítési arány elérésére. 

A nem biztosított hitelezők pozíciója 

A kielégítési rangsorban utolsóként, az egyéb követelések csoportjába sorolt nem 

biztosított, elsősorban szállítói követelések jelennek meg. 

2.6. ábra: Egyéb hitelezői kategóriába tartozó hitelezők által indított 
felszámolások száma 
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Kovács Ferenc [39] egy felszámoló szervezet adatai alapján megállapította, hogy** a 

nem biztosított hitelezők a kielégítési arányok ismeretében már be sem jelentik 

hitelezői igényeiket, nem vállalják föl a regisztrációs díj befizetésének formájában 

jelentkező további veszteséget. 

                                              
* Az MKK Rt. likviditásának a fenntartása, az APEH felé történő halasztott fizetés (1 év), és a 
felszámolásban történő követelés érvényesítés között időben keletkező finanszírozási rés, sok esetben 
visszatartja az egyébként jogos kifogásnak a benyújtásától, amellyel tovább lassítaná a felszámolás 
befejezését, a követelés érvényesítését. 
** A regisztrációs díjbefizetés 2000. január 1-jét követően, amikor az adó- és adójellegű tartozás jogosultjai, 
már nem fizettek regisztrációs díjat, a felszámolói díjfedezeti számlára történő befizetés a korábbi 150 000–
200 000 Ft-tal szemben mindössze 3000–25 000 Ft volt. 
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A nem biztosított hitelezők legnagyobb számát a szállítók adják, amelyekből ki-

emelhető két csoport a nagy beszállítók, és a kishitelezők csoportja, amelyek a 

felszámolásban markánsan eltérő magatartást tanúsítanak. 

A nem biztosított nagy, az adós szempontjából stratégiailag fontos hitelezők, mind 

a felszámolási eljárás megindításában, mind a felszámolás alatti egyezség, valamint 

a csődegyezség során a menedzsmenttel és a tulajdonosokkal alkotnak koalíciót: 

• csődnyitásban a V< D állapot bekövetkezését követően nem érdekeltek, 

• felszámolás alatti egyezség, vagy csődegyezség során számukra kedvező egyez-

ség megszületésének az esélye olyan kicsi, hogy nem támogatják a vállalt 

fennmaradását, illetve reorganizációját, 

• egyetlen esélyük, hogy a felszámolási eljárást megelőzően – formális vagy 

informális alkuk révén – érvényesítsék a követelésüket. 

Elsősorban a nagyobb beszállítóknak van esélyük arra, hogy pozíciójukon javít-

sanak a kielégítési rangsorban elöl haladók rovására. A nagyobb beszállítók, ame-

lyek fontosak a vagyon kimentést követő informális reorganizációt megvalósító 

cégek számára, felszámoláson kívüli egyedi alkuk megkötése árán csatlakozhatnak 

a vagyonkimentésben érdekeltek csoportjához, követelésük bizonyos részének 

beáldozásával megőrzik a piacukat, továbbá a felszámolásban elérhető 0 kielégítési 

szinten meghatározható pozícióhoz képest lényegesen jobb pozíciót érhetnek el. 

Az a tény hogy a csődbírók gyakran találkoznak a vagyonkimentés eredményeként 

létrejött cégekkel újabb felszámolási eljárás keretében arra utal, hogy a va-

gyonkimentés eredményeként újjáalakult cégek gyakran nem képesek a hatékony 

reorganizációra. Sok esetben a vagyon kimentéshez jelentős „kimentett” hitelállo-

mány is tartozik, amely lehetetlenné teszi a hatékony működés, valamint a fize-

tőképesség tartós biztosítását.  
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A bírósági ügyfélforgalmi adatok arra utalnak, amelyet egy csődbíró saját adat-

gyűjtése is (1. sz. melléklet) is alátámaszt, hogy a felszámolási eljárás során a 

cégek, elsősorban a kishitelezők a bíróságokat használják térítésmentes végrehajtás 

céljára. 1997 előtt az ügyek 60%-a, 1997. után az ügyek közel 80%-a fejeződött be 

a felszámolás megindítása előtt. Ezek a felszámolás indítására vonatkozó kérelmek, 

többnyire a kis, sok esetben néhány tízezer forintos követelések ki nem 

egyenlítésének következményei, amely azt igazolja, hogy a fizetésképtelenség 

problémájával küzdő cégek esetében a kielégítési rangsorban leghátul lévő 

kishitelezők, többnyire kisebb szállítók indítanak felszámolást, akiknek egy fel-

számolási eljárás során vagy egy eljáráson kívüli alkuban sincs semmi esélyük a 

követelésük érvényesítésére. A számukra leginkább járható út, ha időben élnek a 

csődnyitás lehetőségével, és amennyiben a tulajdonosoknak még időre van szüksége 

a vagyonátmentés véghezviteléhez, (illetve az ezt szolgáló szerződések fe-

lülvizsgálatának az elkerüléséhez a törvényben szabott egy évre), akkor ki fogják 

egyenlíteni a hitelezők követelését, hogy ezzel elodázzák a felszámolás megin-

dítását. 

A bíróságok ügyfélforgalmi adatai arra utalnak, hogy a felszámolási eljárás nem a 

végrehajtás végső, hanem gyakran a végrehajtás legelső eszközévé lépett elő. 

Vélhetően a szállítónak a csődnyitásban játszott aktív szerepe, a vállalatok fi-

nanszírozásában játszott meghatározó szerepén túl a kishitelezők ismertetett ma-

gatartásából is eredeztethető (2.6. ábra). 

A nem biztosított hitelezők a felszámolási eljárás megindítását követően, belátva, 

hogy az adóssal szembeni követélés érvényesítésre nincs mód, a többi előre sorolt 

hitelező rovására kívánnak követelésük egy részéhez hozzájutni. A kielégítési 

rangsorban hátrasorolt hitelezők a kifogások benyújtásának módszerével lassíthatják 

az eljárás befejezését, ezzel az előre sorolt hitelezők helyzetét rontva kényszerítik ki 

az előre sorolt hitelezők rovására történő jövedelem újraelosztást. Az előre sorolt 

hitelezők lemondanak jogos követelésük egy részéről, hogy az eljárás mielőbb  
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befejeződjön. Kisebb a jövedelem átcsoportosítás következtében elszenvedett – 

mint az eljárás elhúzódásából bekövetkező vagyonvesztés. 

2.2.2.3. A felszámoló szervezetek pozíciója  

A felszámoló szervezetek a pénzügyi krízis állapotába került vállalatok esetében 

ellátják a felszámolási eljárás során a felszámolói, a csőd(elkerülő)eljárásban, és 

végelszámolás során a vagyonfelügyelői teendőket. 

A felszámoló, mint önálló gazdasági szervezet, önálló profitérdekkel rendelkezve 

ennek szem előtt tartásával igyekszik érvényt szerezni a hitelezővédelmet és a 

gazdaságilag hatékony csődöt szolgáló törvénynek. Az elkülönült felszámolói érdek 

és a társadalmi érdek egységének megteremtése törvényi szabályozás és piaci 

fejlettség kérdése. 

A gazdaságilag hatékony csőd érdekében kiemelten fontos a felszámoló szerepe. A 

csődállapot, ahogyan az 1. fejezetben definiáltuk, az az állapot, amikor a vállalat 

vagyona éppen fedezetet jelent a hitelezők követelésére, a saját tőke értéke nulla, 

amikor a hitelezők a régi tulajdonosok helyébe lépve meghozzák a felszámolásra 

vagy továbbműködésre vonatkozó döntéseiket. A jelenlegi szabályozás a 

felszámolás alatti gazdasági döntéseket a hitelezők (mint kvázi új tulajdonosok) 

helyett a felszámolókhoz delegálja. A felszámolási eljárás megindítását követően a 

kijelölt felszámoló, a hitelezővédelem, valamint a gazdaságilag hatékony csőd 

(felszámolás) érdekében  

• felméri a gazdálkodó szervezet vagyoni helyzetét, a vele szemben támasztott kö-

veteléseket, 

• ütemtervet készít a gazdasági tevékenység ésszerű befejezéséhez, 

• gondoskodik az eljárás alatt az adós vagyonának megóvásáról, 

• értékesíti a vállalat vagyonát a lehető legmagasabb áron, 

• a hitelezői választmánnyal (ennek hiányában a legnagyobb hitelezőkkel) 

együttműködve, annak ellenőrzése és felügyelete mellett végzi munkáját,  
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• az eljárás során közbenső mérleget, majd befejezéskor felszámolási zárómérleget, 

zárójelentést, és vagyonfelosztási javaslatot készít.  

Fontos a hitelezővédelem és a hatékony csőd követelményének az érvényesítése 

miatt a felszámolók helyzetének rendezése. Mindaddig, amíg a felszámolók a 

gazdasági ellehetetlenülés állandósult veszélyével néznek szembe, nem képesek a 

feladatuk hatékony ellátására. A felszámoló, mint önálló gazdálkodó szervezet, a 

saját profittörekvésének szem előtt tartásával képviseli a hitelezői érdekeket. Ezért a 

felszámoló és valamennyi érdekelt számára fontos a felszámolás költségeinek elszá-

molására és a felszámolói díj-megállapítására valamint kifizetésre vonatkozó 

korrekt, átlátható szabályok érvényesítése. 

 

Első lépésben tekintsük át a felszámolók piacának helyzetét. 

Az első törvényi szabályozás az 1986. évi 11. sz. törvényerejű rendelet (Ftrv.) 

megszületésének időszakában egyetlen felszámoló szervezet a Pénzintézeti Központ 

működött. A Ftrv. 1986. szeptember 1-i bevezetését követően a kis létszámú fel-

számolás mögött a csőd elkerülés elsődlegességének kormányzati szándéka, a 

hitelezők eljárást kezdeményező érdektelensége, esetenként ellenérdekeltsége, az 

állami vállalatok likviditás hiány esetén is biztosított pénzellátása húzódott meg.  

1989-től bejegyzett 7 felszámoló szervezet közül a Ftrv. előírásának megfelelően a 

bíróság a gazdálkodó szervezet, az adós kérése alapján jelölte ki a felszámolót.  

Az 1991. IL. törvény 1992. évi bevezetését követő csődhullám időszakában a 

jelenleg is hatályos rendelkezés szerint a bíró a felszámolói névjegyzékből köteles 

kijelölni a felszámolót, a törvény a kijelölésre más korlátozást, vagy speciális 

szabályt nem ír elő. A felszámolói névjegyzék megnyitásakor 184 szervezet került 

fel a listára. 1998-ban már csak 132, majd 1999. szeptemberétől hatályos 

névjegyzékben mindössze 123, majd 2001-ben 122 szervezet szerepel. A felszá-

moló szervezetek számának rohamos csökkenése Kovács Ferenc [39] véleménye 

szerint még nem állt meg, miután a piac a felszámolás csökkenő számának, va 
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lamint a csődelkerülő eljárások szinte teljes hiányának köszönhetően a piac ezt a 

létszámot sem képes ellátni munkával.*  

Kérdés, hogy a szűkülő piacon kialakuló szelekció, a szakmai kritériumok mentén, 

vagy a felszámolók sokszor a törvényesség határát súroló, vagy vélelmezhetően 

azon is átlépő saját válságmenedzselési stratégiáján múlik. 

Az egyre szűkülő piacon a 123/1973. IM utasítás szerint a felszámoló, vagyon-

felügyelő kijelölése számítógépes program felhasználásával történik. A program a 

névjegyzékben meghatározott sorrend, a felszámoló leterheltsége, valamint a 

Bíróság illetékességi területén bejegyzett, működő felszámolókat ajánlja fel ki-

jelölésre.  

A kijelölés alkalmazása kapcsán felmerülő problémák egyike a piac beszűkülésével 

kapcsolatos, mely szerint a felszámolók székhelyet változtatnak és több telephelyen 

működve igyekeznek a szűkülő piacból növekvő részesedést megszerezni. A 

számítógépes program alkalmazásával kapcsolatos további probléma, hogy az, sem 

a felszámoló leterheltségének, sem az adott feladat ellátására való alkalmasságának 

megítélésére nem alkalmas.  

Lehetőség van a bírók indoklása alapján a programtól eltérő kijelölésre, de erre a 

bírók ritkán vállalkoznak. Egyes felszámolók véleménye szerint a formális sza-

bályok betartásának látszatát keltve a bírók az általuk kialakított listáról választanak 

felszámolót.**  

                                              
* Az utóbbi két év adatának ismeretében cáfolható legalábbis átmenetileg a felszámoló szervezetek számának 
folyamatos csökkenése, amelyre racionális válasz a piaci helyzet alakulásában és a felszámolók díjazásában 
nem lelhető föl. Vélhetően a felszámoló szervezetek tevékenységüket bővítve, valamint a felszámolásban el-
foglalt pozíciójuk révén képesek kivárni a helyzetük rendezését. 
** A bírói gyakorlatban van példa ettől eltérő szelekcióra, amikor a csődbíró azokat a cégeket jelöli meg, 
amelyekkel a korábbi tapasztalata alapján nem kíván szakmai okokból együtt dolgozni, ugyanakkor a listán 
fennmaradó felszámoló cégek közül a kijelölés esetleges. 
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Összességében megállapítható, hogy a számítógépes kijelölés rendszere nem 

működik. 

2.13. táblázat: A felszámolók részesedése a folyamatban lévő felszámolásokból 

Kategóriák Besorolt felszámoló cégek száma 

200 felszámolás fölött 4 

100-200 között 16 

50-100 között 50 

50 alatt 52 
Forrás:  Erdős Károllyal a FOE titkárával, sajtószóvivőjével készült interjú alapján. [67] 
 

A számítógépes kijelölés rendszere alapján nehezen magyarázható a 2.13. táblá-

zatban kialakult kép, amely szerint mindössze 4 cég rendelkezik 200 fölötti ügy-

számmal, miközben 52 felszámoló cég esetében 50 alatt van a folyamatban lévő 

ügyek száma. 

A felszámolók Országos Egyesülete (FOE) 1997-ben az Alkotmánybírósághoz 

fordult, s a beadványában többek között egy korábbi Alkotmánybírósági határozatra 

hivatkozott, amelyben az Alkotmánybíróság leszögezi, hogy a jogalkotót köti az a 

követelmény, hogy „ne alakítson ki olyan feltételrendszert, amelynek keretei között 

lehetetlenné válna a vállalkozás, s ebbe mindenfajta foglalkozás, hivatás, a munka 

megválasztásának és gyakorlásának a szabadsága beletartozik”. [39*] 

Természetesen a számítógépes kijelölés elleni tiltakozás alapja elsődlegesen az, 

hogy a kötelező eljárás lebonyolításának ellenértékét nem, illetve jelentős késéssel 

kapják meg a felszámolók. 

A beszűkülő piac problémájának feloldására a nagyobb felszámoló szervezetek 

képviselői által megfogalmazott javaslat, hogy a piacot lefedni képes 20-30 szer-

vezet kiválasztását célszerű a bírók tapasztalata, a felszámolók szakmai felké-

szültsége alapján megtenni. Ez az álláspont világlik ki Kovács Ferencnek, a 

                                              
* id. mű 158. old. 
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REORG Rt. felszámolójának a cikkéből. [39] A FOE a szorító gondok, a felszá-

molók kijelölésének, a díjazásának és a fennálló költség-elszámolási szabályok 

rendezetlensége miatt már annak a vízióját veti fel, amikor a bíróságok a felszámoló 

szervezetek számának csökkenése miatt, már nem tudnak felszámolót kijelölni, így 

a cégek tömegesen szűnnek meg az előírt hitelezővédelmi garanciák nélkül.*  

A felszámoló szervezetek piacának beszűkülése mellett lényegesen nagyobb 

problémát jelent a felszámolás alá eső cégek szélsőségesen vagyonhiányos 

állapota, amely nem teszi lehetővé a felszámolási költségek és felszámolói díjak 

érvényesítését.  

Míg 1992-ben a kötelező öncsőd intézménye vagyonhiányt nem mutató átmeneti 

fizetési zavarral küzdő vállalatokat is szélsőséges esetben csődközeli állapotba 

sodort, a felszámoló szervezetek, mint a kielégítési rangsorban az első (A) kate-

góriába tartozók rendre és időben hozzájutottak a követeléseikhez, fedezni tudták a 

felszámolás során felmerülő költségeket. 1993-at követően fennálló, egyre sú-

lyosbodó probléma (a nagy vagyonnal rendelkező nagy állami vállalatok lebontá-

sának befejezésével), hogy a felszámoló egyre kisebb vagyonnal rendelkező, vagy a 

teljes vagyonhiány állapotát mutató céget vesz át felszámoláskor. Ennek oka 

részben a felszámolásba bekerülő cégek struktúrájában bekövetkező változás, 

valamint a jelenlegi szabályozás, amely a kényszer és az ösztönzés elemeit 

kiiktatva, az információs aszimmetria következtében, a menedzsmentet és a tu-

lajdonosokat a pénzügyi krízis leplezésére, hitelezők kockázatára történő to-

vábbműködésre ösztönzi. A cégek teljes vagyonhiányát illetve kiürítését követő 

felszámolás, a felszámoló szervezetet is pénzügyi értelemben ellehetetleníti.  

                                              
* Kérdés, hogy a mai joggyakorlat eredményeként látható kielégítési arány ismeretében beszélhetünk-e 
egyáltalán hitelezővédelemről? A FOE víziója mennyiben táplálkozik a hitelezőkért és mennyiben (jogosan) 
a felszámolókért érzett felelősségből. 
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A megindított felszámolási eljárások jelentős részben vagyon és irathiányosak, 

jelentős részben (85,5%-ban) az úgynevezett egyszerűsített eljárás keretében ke-

rülnek lefolytatásra. 

Az egyszerűsített eljárások óriási száma arra utal, hogy mire felszámolásra kerül 

sor, a vagyonkimentések következtében a cégek (a reprezentatív minta alapján) 

85,5%-a, már semmilyen vagyonnal nem rendelkezik. Itt már nem pusztán a 

csődtörvény hitelezővédelmet biztosító funkciójáról nem beszélhetünk, hanem az 

ennek érvényesítésére hivatott felszámoló vagyonának a védelméről sem. 

Az állandó törvényi változtatások ellenére (2.14. táblázat) mind a mai napig 

megoldatlan a felszámolók munkájáért járó megfelelő mértékű díjazásnak, illetve 

az időben történő kiegyenlítésnek, valamint a felszámolás során felmerülő költ-

ségek finanszírozásának a kérdése. 

Az 1991-es Csődtörvény az 1986-os szabályozással egyező módon abból indult ki, 

hogy az adósnak a vagyona fedezetet jelent a kielégítési rangsorban élen haladó 

felszámolási költségek, benne a felszámolói díj kiegyenlítésére.” Ez az Ftvr. hatálya 

alatti eljárásokban többnyire igazolódott és még a csődtörvény első két évében is. 

Ezt követően azonban bizonyíthatóan megtanulták a gazdasági szereplők, hogy a 

felszámolás elől a vagyont hogyan lehet elmenekíteni, azaz mire felszámolásra 

kerül sor, addigra az adósnak annyi vagyona sincs, hogy a felszámolási költségeket 

kiegyenlítsék belőle.” [34*] 

Ennek eredményeként az 1993-as törvénymódosítás alapján létrehozták a Fel-

számolási Díjfedezeti Alapot, amelynek funkciója, a törvényalkotó szándéka szerint 

az volt, hogy a megemelt felszámolói díjakból az Alapba központosított 1%-os, 

illetve 100 eFt-os befizetés fedezetet jelent az úgynevezett üres, tehát vagyonnal 

nem rendelkező cégek felszámolói díjára. A törvény és későbbiekben  

 

 

                                              
* id. mű 8. old. 5. bek. 
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kormányrendelet sem rendelkezett az alap terhére történő kifizetés rendjéről, va-

lamint arról, hogy az alap hiánya esetén mi biztosít a felszámolói díjra fedezetet.  

2.14. táblázat: A felszámolók díjazásának alakulása 

Díjszámítás alapja Százaléka 
(%) 

Mini-
mumdíj 

(Ft) 

Felszámoló 
tényleges díja 

1991.    

=  rendes eljárás: 

 bevétel (eladott vagyontárgyak 
árbevétele, befolyt követelések 
pénzbevétele) 

 

2 

 

250 000 

 

2% vagy  

250 000 Ft 

=  egyszerűsített felszámolás:  nincs 300 000 300 000 Ft  

1993.    

=  rendes eljárás: 
• eladott vagyontárgyak árbevétele, 

befolyt követelések pénzbevétele 

 

5 

 

nincs 

 

4% 
(lehet 0 Ft is) 

• tevékenység árbevétele 2 nincs 2 % 

=  eljárás egyszerűsített módon tör-
ténő befejezése:  

nincs 500 000 400 000 Ft 

1997.    

=  rendes eljárás: 
• eladott vagyontárgyak árbevétele, 

befolyt követelések pénzbevétele 

 
5 

 
100 000 

 
4% vagy 
100 000 

• tevékenység árbevétele 2 nincs 1% 

=  eljárás egyszerűsített módon tör-
ténő befejezése:  

nincs 300 000 300 000 Ft (ha 
nincs pénz 
helytáll 300 000 
Ft-ért a 
díjkiegészítési 
számla?) 

Forrás: [31] 368.o. alapján 

Megjegyzés: 
 A felszámolás alatti egyezség során a felszámoló díja a vagyontárgyak nettó értékének 5%-a. A díj meg-

állapítás alapjának meghatározása ismételten felveti a mérés problémáját, a vagyonértékelés kérdését, 
továbbá a szakértő érdekeltségének a kérdését. 

 2001-től az egyszerűsített eljárások során a PM a kijelölt felszámoló szervezetnek felszámolói díját a 
minimálisan meghatározott 100 e. Ft-ra feltölti.) 
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A Díjfedezeti Alap  működése során 1993 és 1997 között eszközölt befizetés 24 

millió Ft volt, miközben a felszámolók díjkiegészítésként 568 millió Ft-ot igé-

nyeltek volna az alaptól. [39] A FOE becslése szerint, jelenlegi állapot szerint, a 

bíróság által megítélt 800 millió Ft-os díjnak a kifizetésétől fosztották meg a fel-

számolókat az 1997-es módosítással, amely az 1997 előtt indított eljárások befe-

jezéséig várhatóan az 1000 millió forintot is elérheti. A FOE jogorvoslatértért ebben 

a kérdésben is az Alkotmánybírósághoz fordult, azonban, az 1997-ben beadott 

kérelmükre máig nem érkezett válasz. 

Az 1997-es módosítás abból indult ki, hogy a hitelezővédelmet szolgáló eljárás 

költségét finanszírozzák meg a hitelezők. A felszámolói díj forrását a hitelezők által 

fizetett nyilvántartásbavételi (regisztrációs) díj képezi, amelynek mértéke a 

bejelentett követelés 1%-a, minimum 1 000, maximum 100 000 Ft. A felszámolás 

alá kerülő cégek vagyoni állapotából, a tapasztalt kielégítési arányokból kö-

vetkezően a hitelezők egy része nem él a regisztráció lehetőségével, nem kívánja 

egy olyan felszámolás költségeit finanszírozni, amelyben a fennálló követelésének 

töredékét sem tudja érvényesíteni. Az APEH, egyben a VPOP- és a TB járulék-

követelések kezelője 2000. január 1-jétől regisztrációs díjat nem fizet a bejelentett 

tőke és járulékainak együttes összege után.* Az 1997-es módosítást követően 

többnyire az állami hitelezők finanszírozták a felszámolási eljárásokat, ezen a 

helyzeten kívánt változtatni a törvényalkotó, ezzel ellehetetlenítve a felszámolói 

díjak kifizetésének helyzetét. Az 1999-es 420 millió Ft-os befizetéssel szemben 

2000-ben a módosítás eredményeként ennek kb. ¼-ét fizették be a hitelezők 

regisztrációs díjként (2.15. táblázat). 

 

                                              
* A FOE azt a paragrafust, amely szerint „az adóhatóság által érvényesített, az államháztartás valamely 
alrendszerét megillető követelések” után nem kell regisztrációs díjat fizetni, alkotmányellenesnek tartja és az 
Alkotmánybírósági beadványában kérte ennek felülvizsgálatát. 
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2.15. táblázat: A hitelezők által befizetett nyilvántartásbavételi díj összege 
2000.01.01.-2000.12.31. között 

Hitelezők Befizetett regisztrációs díj 
összege, eFt 

APEH 10.236 

TB 23 

Bank 1.173 

VPOP 0 

Egyéb 90.383 

Összesen 101.820 

Forrás: Fővárosi Bíróság 2001.05.04. 

Az elkülönített számláról nem finanszírozható fedezet hiányában a felszámolói díj 

az adós vagyonából kielégíthető, ennek elégtelen volta esetén a díj-kiegészítési 

számla terhére lehet kérni a felszámolói díj kiegyenlítését.  Amennyiben a rendes 

eljárás során a felszámoló részére ténylegesen kifizethető díj meghaladja a 4, illetve 

a tevékenység árbevétele után az 1%-ot, azt be kell fizetni a Fővárosi Bíróság 

Gazdasági Hivatala által vezetett díjkiegészítési számlára. Amennyiben a 

díjkiegészítési számlán a felszámolók befizetéseiből keletkezik forrás, ez a számla 

biztosít fedezetet a felszámoló díjának minimális összegére, amennyiben annak 

kielégítése más elsődleges forrás terhére nem biztosítható. A törvény előírása 

szerint a díjkiegészítési számláról az eljárás befejezésekor a bíróság értesítése 

alapján 15 napon belül megtörténik a felszámolói díjak kiegyenlítése. Fedezethiány 

esetén a kielégítés az értesítések beérkezésének sorrendjében történik, amely 

előrevetíti az 1997. előtt mutatkozó felszámolói díjkövetelés mértékének a 

felhalmozódását, amely vélelmezhetően a túlélésükét küzdő felszámoló 

szervezeteket a hitelezők- és egymás rovására történő érdekérvényesítés felé tolja. 

Dr. Csőke Andrea az 1997. évi módosítást követően megjelenő könyvében írja, 

„nem az ....  a díjkiegészítési számla feladata, hogy a nullás ügyek felszámolói díjait 
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megfinanszírozza, hanem az, hogy a nagyokban nem érvényesíthető díjakat.”* [31] 

A szerző, mint csődbíró helyesnek tartaná, ha a számla elsősorban a kicsi nullás 

ügyek felszámolói díjáért állna helyt.  

Továbbá a felszámolók gazdasági ellehetetlenülését eredményezheti az a gyakorlat, 

mely szerint a felszámolói díj felvételéig meg kell várni a felszámolási eljárás 

jogerős befejezését, amely a 90-es évek elején a nagy gazdálkodó szervezetek 

felszámolása idején a törvényben meghatározott 2 évvel szemben 6-8 évig is 

elhúzódott egy felszámolás. Miután a felszámolónak több évet kell várnia a 

felszámolói díj kifizetésére, jelentős finanszírozási forrást kell biztosítania ahhoz, 

hogy ezekben az években biztosítani tudja a működőképességét.** 

A FOE az Alkotmánybírósági beadványában alkotmányellenesnek tartja, hogy a 

csődállapotba került vállalatok felszámolásának, újjászervezésének állami fel-

adatait a felszámolói kijelölés elfogadási kényszerével a felszámolókra bízza, 

ugyanakkor nem biztosítja végső esetben a felszámoló díjazásának fedezetét. 

A fejlett piacgazdaságban a hitelező védelem, a gazdaság tisztaságának biztosítása 

az állam szerepvállalásával biztosítható, amely felveti az állami forrásból történő 

fedezetbiztosítást is, ennek szükségessége különösen fontos akkor, amikor több 

tízezres számban kerül üres vagy fantomcég felszámolás alá. A csődtörvény 2000 

végén megjelent módosításában*** megjelenik a felszámolói minimumdíjnak 

költségvetési forrásból történő 100 000 Ft-ig terjedő kiegészítési kötelezettsége, 

amelynek hatása csak évek multán lesz érzékelhető, de egyfajta minimumfeltétel 

biztosításaként tekint erre a módosításra a FOE. 

                                              
* A bírónő érvelése során betekintést nyújt a felszámolók sokszor a hitelezők mellett, egymás rovására 
történő érdekérvényesítési taktikájába. Az egyszerűsített felszámolás elrendelése nem kötelező, a felszámoló 
az ismertetett feltételek fennállása esetén kérheti azt, így megeshet, hogy miközben „hatalmas árbevételeket 
költ el felszámolási költség címén a felszámoló úgy, hogy felszámolói díjra már ne maradjon, s ezt követően 
még díjkiegészítési számláról is pénzhez jut.” [31] (372. old. 3. bek.) 

** A jelenleg hatályos csődtörvény szerint a felszámoló által elkészített közbenső mérleg lehetőséget ad a 
felszámoló által finanszírozott költségek elszámolására és érvényesítésére. 
*** 2000. évi XXXVII. Törvény a csődeljárásról. 
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A FOE sajtószóvivője a felszámolók díjazásának vonatkozásában kialakult helyzet 

hatását a felszámolásra a következő módon értékeli: „Miután az eljárásokat a 

teljesen üres cégekben is le kell folytatni, s ezen feladatokhoz is biztosítani kellett a 

fedezetet, a felszámolók, egyéb központi forrás hiányában, szükségszerűen 

„keresztfinanszírozással” enyhítették veszteségeiket. Az állam tehát kifejezetten 

rákényszerítette a felszámolókat olyan finanszírozási megoldásokra, amely egy 

átlátható és a tevékenységgel arányos díjazás esetén elkerülhető lenne.” [34] 

Nem csak a felszámolói díj mértéke és fedezete, hanem a felszámolási eljárás 

során felmerülő költségek érvényesítése és előfinanszírozása is jelentős problémát 

vet föl. A felszámolónak az illetéket, a postaköltséget, az irattározás költségét 

fedeznie kell akkor is, ha az adósnak nincsen vagyona, a köztartozások utáni 

befizetések elmaradása következtében a regisztrációs díjakból képzett alap a fel-

számolási eljárás költségeit sem fedezi.* [36] 

Cinkos összekacsintással működő megoldás, hogy a meg nem térült 

felszámolási költségek olyan felszámolásokban jelennek meg, ahol van vagyon. 

A hitelezők véleménye szerint a felszámolási eljárások vonatkozásában megjelenő 

keresztfinanszírozás problémája mellett a leglényegesebb probléma a felszámolási 

költségek túlzott mértéke. A bíróság sok esetben felhívja a hitelezők figyelmét a 

felszámolók által kifizetett költségek mértékére. A csődbírók által felvetett kérdés, 

hogy milyen lépéseket tehetnek, ha egyetlen hitelezői kifogás sincs. Fontos az aktív 

és a passzív bírók gyakorlatának megkülönböztetése az eljárások során, de még az 

 

                                              
* A felszámolási költségek becsléséhez támpontot jelenthet az OTP Faktoring Rt. megtérülési adatai. Az Rt . 
mint az OTP önálló – rossznak minősített követelések kezelésére létrejött – szervezete  1998. február elsején 
jött létre. Az Rt. megalakulását megelőzően ez a tevékenység az OTP Ingatlan Rt. keretében zajlott. 1994-95-
ben az OTP Ingatlan Rt.-hez került 13 ezer követelés, 20 md Ft-os éréken, amelynek 12,7%-a térült meg 5-6 
év alatt. Az adott követelés állománykezelésének a befejeztével kb. 13%-os megtérüléssel számolnak. Az 
OTP Faktoring Rt. másfél éves tevékenysége alatt 6,7%-os megtérülést ért el. Ebből Bruder Márton az Rt. 
vezérigazgatója [36 (21. old.)] azt a következtetést vonta le, hogy a követekések érvényesítése során befolyt 
bevétel 50%-ban került az OTP-hez, a másik fele a bevételnek az Rt. tevékenységének a működési költsége. 
Miután a rossznak minősített követelések kezelésével kapcsolatos munka már az átadást megelőzően 
megkezdődik, Dr. Bruder véleménye szerint a hitelnyújtó számára a tiszta megtérülés mindössze a 
követelésérték 3-5%-a. 
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aktív bírók is mérlegelnek (és a felszámolói alulfizetettség ismeretében) a törvényi 

előírásokhoz ragaszkodva gyakran nem vizsgálják a gazdasági ésszerűség kérdését. 

Legfeljebb kirívóan magas felszámolási költségek érvényesítése esetében, a 

felszámoló felkerül arra a „listára” amelyen a csődbíró azokat a felszámoló 

szervezeteket tartja nyilván, amelyekkel nem kíván a továbbiakban együtt 

dolgozni.*  

Felmerül az a kérdés, hogy a hitelezők a felszámolási közbenső, illetve zárómér-

legek vonatkozásában miért nem kifogásolják meg az elszámolt költségeket? 

Néhány magyarázat a passzív hitelezői magatartásra: 

• a hitelezők nem rendelkeznek megfelelő információkkal, az aszimmetrikus 

információ, az ügynök-megbízó probléma a felszámolási eljárás alatt továbbra is 

fennáll, újra strukturálódva, a hitelezők és felszámolók között. Nincs kialakult 

standardizált rendszere a felszámolás alatti vagyon alakulását bemutató nyitó, 

közbenső, és zárómérlegnek. 

• egy hitelezői kifogásolás következtében az eljárás a Legfelsőbb Bíróságra ke-

rülve évekig is elhúzódhat, így a hitelező az eljárás befejezéséig nem jut a kö-

veteléséhez, 

• a felszámolói és a hitelezői konfliktus során kialakulhat olyan helyzet, hogy a 

felszámoló annak érdekében, hogy a hitelezőt a kifogásolásban ellenérdekeltté 

tegye, esetlegesen ügyvédi letétben tartja a hitelezői követelést, így a követelés 

jelentős értékvesztésének lehetőségével kell hogy számoljon a hitelező a kifo-

gásolás megtétele esetén, 

• sokszor megfeledkezünk arról az érdekellentétről, hogy a felszámoló is hitelező, 

a felszámolási költségek megelőlegezése, a megbízási díjak vonatkozásában a 

saját fizetőképességének a megőrzése miatt érdekelt az általa befejezettnek 

minősített eljárások lezárásában, 

                                              
* A FOE álláspontja szerint, a törvény előírása szerint kell eljárni, így a csődbíró hitelezői kifogás hiányában 
nem vizsgálhatja a csődköltségek felmerülésének szükségességét, annak mértékét, gazdasági racionalitását. 
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• esetenként a hitelező a bíróság ellenérdekeltségével is szembetalálja magát, ahol 

a bírók érdeke az ügyek mielőbbi lezárásához kapcsolódik stb. 

A felszámolási költségek, és a felszámolói díjak vonatkozásában az új törvény 

kidolgozása kapcsán a felszámoló jogállásának tisztázásával a vitás kérdések körét 

szűkíteni lehetne. Fontos lenne annak a kérdésnek az eldöntése, hogy a felszámoló 

vállalkozási szerződés, vagy megbízási szerződés keretében végzi a feladatát, ezzel 

tisztázódna, hogy a bevételszerző tevékenysége folytán milyen költségeket kell a 

szolgáltatás árbevételében érvényesíteni, ennek következtében mi a szolgáltatás 

normálprofitot biztosító ára, a megbízási díj szükséges mértéke, továbbá van-e a 

felszámolónak a költségek megelőlegezése következtében kötelezettsége stb. 

Ezekre a kérdésekre adandó válasz segítene annak meghatározásában, hogy a 

felszámolónak milyen feladatokat kell ellátnia a megbízási díj terhére, hol, milyen 

esetben vehet igénybe segítséget a felszámolás során ellátandó feladatok 

megoldásához. 

A hitelezők véleménye szerint rendezetlen a felszámolásban a vagyonértékelés és 

értékesítés problémája. 

A hitelezők úgy vélik, hogy a felszámoló lényegében megfelelő hitelezői, és bírói 

kontroll nélkül értékeli és étékesíti a felszámolás alatti cégek vagyonát.* 

A felszámoló cégek gazdasági helyzetének átfogó vizsgálata mellett érdemes lenne 

feltérképezni a felszámoló cégek, illetve tulajdonosaik érdekeltségében 

(holdudvarában) lévő irattározó, értékbecslő, könyvelő, faktor és egyéb cégeket és 

megvizsgálni ezek szerepét a felszámolási eljárásban.**  

                                              
* A FOE elnökének, Molnár Györgynek a véleménye szerint kevés esetben érdekeltek a hitelezők a hitelezői 
választmány megalakításában, illetve a kontroll szerep betöltésében. 

** A vagyon elolvadásában természetesen más, jól követhető okok is szerepet játszanak. Az 1993-as 
módosítást követően részben a felszámolók díjazásának megváltozása miatt a felszámolók a működőképes, 
nagy vagyonnal rendelkező cégek felszámolás alatti működésének fenntartásához fűződött az érdeke. 
Gyakran a felszámolói érdekérvényesítés a hitelezői érdekek rovására történt. 
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Összességében megállapítható, hogy a felszámoló elkülönült önálló gazdasági 

érdekének érvényesítése során a vagyonnal rendelkező cégek felszámolás alatti 

továbbműködtetésében, a felszámolási eljárás befejezésének késleltetésében ér-

dekelt, függetlenül a kínálkozó gazdaságilag hatékony megoldásoktól, és az 

aszimmetrikus információ fennállásából származó előnyöket a felszámoló – az 

eljárás megindulásával átstrukturálódó ügynök-megbízó kapcsolatban – a hitelezők, 

a tulajdonosok kockázatára és a saját hasznára igyekszik fordítani. A felszámoló 

számára az aszimmetrikus információk fennállásából származó óriási játéktér a 

felszámolási költségek terén mutatkozik. Az a felszámoló, aki 90-95%-ban 

kiüresedett (kiürített) céget kap, ésszerűen arra törekszik, hogy az 5-10%-ban még 

vagyonnal rendelkező, esetlegesen a felszámolás alatt továbbműködtethető cég 

esetén az eljárás minél hosszabbra nyúljon. A felszámolási költségek elszámolására 

vagyonfedezettel nem rendelkező cégek felszámolása során keletkező költségek 

mellett, a felszámolói szervezet működési költségeit is – érthető módon – 

igyekeznek a felszámolók, a vagyonnal rendelkező cégek hitelezőire hárítani.  

Ma egy paradox helyzettel állunk szemben, ahol a hitelezővédelem fő letétemé-

nyese a hitelező rovására érvényesíti érdekeit, mintegy koalícióra lépve a me-

nedzsmenttel, a tulajdonosokkal.  

A paradox helyzet feloldása egyetlen módon képzelhető el, ha (első megközelí-

tésben) a csődállapot (V = D) bekövetkezésének pillanatában megtörténik a 

csődnyitás. 

Az időben történő csődnyitás, a piac szélesedésével, a felszámolói díjak fede-

zetének biztosításával visszahelyezi a felszámolót a törvény által kijelölt funk-

ciójába, hiszen nem ütközik a saját gazdasági érdekének követése a hitelezők 

érdekével, így vélhetően a felszámoló a hitelezőkkel fog koalíciót alkotni, a hi-

telezővédelem érvényesítése érdekében. 
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2.2.3. Összegzés 

A következő két ábra összegzi, hogy a vállalatok érdekeltjei milyen célok mentén, 

milyen alkalmi koalíciókat kötnek 

• a felszámolási eljárást megelőző fázisban (2.7. ábra)  

• majd a csődnyitást követően (2.8. ábra). 

Az érdekeltek között született (gyakran hallgatólagos) megállapodások ered-

ményezik a késői csődnyitást és a felszámolás alá kerülő vállalatok legális, vagy 

nem legális kiürítését.  

A megkötött és a felszámolás alatt változó koalíciók működésének eredményeként 

felszámolási eljárás alatt további vagyonvesztés, az egyes alkalmi koalíciók egymás 

rovására történő – a kielégítési rangsorral gyakran ellentétes – felszámolási 

vagyonfelosztás következik be. 
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2.7. ábra:  Érdekek és koalíciók a felszámolás előtt* 

Menedzsment Tulajdonosok  Egyes nagy, straté-
giailag fontos hi-
telezők 

APEH Bírók Nem biztosított kishite-
lezők 

MKK Rt. Felszámoló 
szervezetek 

Érdekek a felszámolás előtt 

Továbbműködés 

Vagyonkimentés  

Informális, egyedi alkun alapuló informális 
reorganizáció 

Felszámolás előtti 
követelés érvénye-
sítés egyedi infor-
mális alkuk kereté-
ben 

Formális követelés 
érvényesítés fel-
számolás megindí-
tása előtt, a többi 
hitelezőt megelőző 
első helyen 

Pontosan 
időben történő 
csődnyitás 

A felszámolás megindí-
tása előtti, követelés érvé-
nyesítése az ügyviteli 
befejezés szakaszában  

Időben történő, korai csőd-
nyitás 

 

Az érdekek mentén formálódó koalíciók 

Menedzsment és tulajdonosok koalíciója      Felszámolók 

 menedzsment, tulajdonosok és egyes hitelezők 
koalíciója 

   MKK Rt.  

  Menedzsment, tulajdonosok, egyes hitele-
zők és az APEH hallgatólagos és ingatag 
koalíciója 

 Nem biztosított hitelezők 
(Koalíció alkotási képte-
lenség, elkülönült érdekek 
önálló érvényesítési lehe-
tőséggel) 

Koalíció alkotási képtelen-
ség, elkülönült érdekek 
önálló érvényesítési lehető-
ség nélkül 

    ⇔ Bírók ⇔    
Érdekek a koalíciók mentén 

Csődnyitás késleltetése Időben tör-
ténő csődnyi-
tás 

Korai csődnyitás 

*Természetesen a koalíciókon belül gyakran kialakuló érdekellentétek miatt a partnerek felrúgják a hallgatólagos szövetséget, ez látható az egyes érdekeltek pozíciójának 
megrajzolásából. Így például az APEH csődnyitást halogató taktikájához a többi érdekelt csak az APEH követelésérvényesítésének megkezdéséig csatlakozik, a 
követelésbehajtás megkezdésével a korábbi koalíciós partnerek azonnal felmondják a koalíciót, és megindítják a felszámolási eljárást, ezzel az APEH követeléseit az első 
helyről a kielégítési rangsorban a törvény által megszabott 5. helyre szorítja stb.  
Továbbá a táblázatból látható, hogy a csődnyitás késleltetésében érdekelt erők koalíciója az erősebb, ennek eredményeként a felszámolások 80-90%-ban vagyonnal nem 
rendelkező vállalatoknál indulnak. 
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2.8. ábra: Koalíciók a felszámolás alatt 

Menedzsment, tulaj-
donosok és felszámo-
lók koalíciója 

Felszámolók és egyes 
hitelezők koalíciója 

Nem biztosított hitelezők egyéni 
akciója, esetleges koalíciója 

Közös érdek a koalíción belül 

Vagyonkimentés (elol-
vadás) 

Hitelezői pozíciók javí-
tása más hitelezők, hitele-
zői csoportok rovására 

Előresorolt hitelezőket informális 
jövedelemátcsoportosításra kény-
szeríteni 

A koalíciók működésének eredménye 

• A felszámolási vagyon gyors és jelentős mértékű leértékelődése a felszámolás alatt 
• A felszámolási vagyonnak a törvényalkotó szándékával ellentétes informális újrae-

losztása 
 
Megjegyzés: A hatályos jogszabályok alapján az adós cég akár több évig is elhúzhatja a felszámolási eljárás 
jogerős megkezdését. 

Az 1.4. fejezetben White és Miller elemzése alapján megállapításra került, hogy az 

aszimmetrikus információ, a megbízó-ügynök probléma jelenléte a vállalatot a 

továbbműködés felé tolja. Ez az összefüggés, mint láttuk, a csőd (felszámolás) és a 

csődelkerülő eljárás (reorganizációs) esetében is bizonyításra került. Így az 

információs aszimmetria fennállása, az aszimmetrikus kockázat léte miatt fennálló 

vezetői, tulajdonosi és nem biztosított hitelezői érdekek (alacsony kielégítettségi fok 

esetén), az eszközök hatékonyabb működési terület felé történő átáramlását késlelte-

tik. 

Igaz ez az állítás a hazai viszonyok ismeretében? Igen! Az ismertetett hitelezői cso-

portok magatartásának eredményeként láthatjuk, hogy bekövetkezik a hazai gazda-

ságban is a hitelezők kockázatára történő továbbműködés, ez azonban nem a 

formális egyeztetés során formálódó erők törekvésének az eredményeként 

megszülető döntés, hanem a gazdaság állapotából következő fejletlen tőkepiac, 

valamint fejletlen bankrendszer, továbbá a keresletvezérelt gazdaságban nem 

megfelelő hitelezői politikával rendelkező szállítói magatartás következtében 

fennálló passzív hitelezői politika eredményeként, hitelezői kontroll nélkül, majd 

esetenként hitelezői egyetértéssel informális alkuk keretében történik. Ennek  
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következtében a szélsőségesen vagyonhiányos állapot már nem biztosít a formális 

eljárások megindítása esetén lehetőséget a gazdaságilag hatékony 

fennmaradásra.  

A csődtörvény hatékony hitelezővédelem vonatkozásában megmutatkozó csődjét 

(benne az érdekeltek magatartását) az alábbi tényezők magyarázzák: 

• a fennálló „nem konszolidált piacgazdasági viszonyok”, 

• „a gazdasági szereplők laza jogkövető magatartása”, 

• „a transzformációból adódó speciális folyamatok elősegítésé”-nek szándéka, 

• „hogy a felszámolási eljárás a privatizációk lezajlása után a vagyon 

újraelosztásának kézenfekvő mechanizmusa”.* 

Összességében elsősorban a piac fejletlenségének állapotából, és csak másodla-

gosan a szabályozás gyengeségeiből ered az erőforrások nem hatékony átára-

moltatása a rendszeren belül. 

2.3. Adalékok az új fizetésképtelenségi törvényhez 

A csődtörvénnyel kapcsolatos változtatások eredményeként a jogalkalmazók szá-

mára elsősorban a hatályosság vonatkozásában értelmezhetetlenné váltak a 

jogszabályi előírások. Jelenleg a bíróságoknak és a felszámolóknak több különböző 

szabályozás szerint 

• az 1986. évi 11. sz. törvényerejű rendelet, 

• az 1991. évi IL. számú törvény,  

• az 1993. évi LXXXI. számú törvény,  

• az 1997. évi XXVII. számú törvény, 

• a 2000. évi CXXXVII. számú törvény rendelkezései szerint kell eljárniuk a 

folyamatban lévő ügyekben. 

                                              
* Dr. Vigvári András, a disszertáció opponense a csődtörvény csődjét magyarázó okok sokszínűségére 
figyelmeztetve adta a disszertáció munkahelyi vitáján a fenti összegzést, amely összegzéssel messzemenőleg 
egyetértek. 
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Általános az a vélemény, hogy felfogásában és hatásmechanizmusában az ezred-

fordulóra jelentősen elavult a Csődtörvény. A tízéves Csődtörvény további mó-

dosítása helyett átfogó fizetésképtelenségi törvény megalkotása szükséges. 

Az új fizetésképtelenségi törvény megalkotása során a következő kérdések újra-

gondolása szükséges: 

1.) Az új törvény megalkotása során kérdés, hogy a jogalkotó a fizetésképtelen 

cégek gyors eltakarítását, vagy a teljesen kiveszőfélben lévő formális 

reorganizációt preferálja. [41*] 

Az 1991-es szabályozás, meghatározott társadalmi-gazdasági környezetben, első-

sorban a sorban állások, a kényszerhitelezések sorozatát kívánta megszüntetni, 

továbbá szándékolt (vagy pusztán a kialakult gyakorlat eredményeként a spontán) 

privatizáció egyik eszközét adta. 

A csődtörvény célja, hogy csőd(elkerülő) eljárás keretében módot adjon a fizetés-

képtelen cégek újjászervezésére, ha erre nincs mód, a fizetésképtelen cégeket 

kivezessék a felszámolási eljárás keretében  a gazdaságból. Továbbá, mindkét 

eljárás során valósuljon meg a hitelezővédelem elsődlegessége, az eszközök ha-

tékony allokációjának a feltétele.  

A reorganizációra sor kerülhet formálisan a csőd(elkerülő) eljárás keretén belül 

minden érdekelt által ellenőrzött módon, továbbá a felszámolás során a felszámoló 

által támogatott egyezség alapján, valamint bírósági eljáráson kívül egyedi alkuk 

megkötésén alapulva. 

Magyarországon hathatós hitelezői támogatással megvalósuló reorganizáció a 

csődbíró véleménye szerint nincs. A disszertáció 1. fejezetében tárgyalt, pénz-

ügyileg hatékony továbbműködés kritériumának mérlegelésével nem találkozunk a 

hazai gyakorlatban. A Csődtörvény 1993. évi módosítása mind a kényszerítő, mind  

 

                                              
* id. mű 10-11. old. 
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az ösztönző erejétől megfosztotta a csődelkerülő eljárást. A jogi környezet 

általában nem kedvez a formális reorganizációnak, továbbá a gazdasági környezet 

sem szorítja erre az érdekelteket.  

A csőd(elkerülő) eljárások alacsony számának oka: 

• a csődelkerülő eljárás nyilvános közzétételével járó további bizalomvesztést, a 

piacról való kiszorulás kockázatát nem vállalja menedzsment és a tulajdonosok 

koalíciója, 

• a törvény által megszabott határidők nem elégségesek egy valódi reorganizációs 

program kidolgozásához, különösen egy olyan gazdasági környezetben, ahol 

jelentős az információs aszimmetria az érdekeltek között, 

• a csődegyezség során tapasztalható, hogy a hazai hitelezők megegyezésre vo-

natkozó készsége alacsony, sokan, így pl. az APEH és a bankok is legfeljebb a 

fennálló tőketartozás feletti, kamatokról, egyéb követelésekről hajlandók le-

mondani az egyezség során,  

• a hitelezők többsége az egyezségnél nem veszi figyelembe azt a likvidációs há-

nyadot, amely az esetleges felszámolás esetén megilleti, nem ezt tekinti tárgya-

lási alapnak, hanem a fennálló követelést, ezáltal nem csak a vállalat piacról való 

kilépésének társadalmi költségeit növeli, hanem a saját pozícióját is rontja, 

• a reorganizáció tetemes költségeihez történő állami hozzájárulás sem 

nélkülözhető, azt igazolják a nyugat-európai példák. 

A csőd(elkerülő) eljárás során megvalósuló kis számú egyezség mellett, a felszá-

molás alatti egyezség is elvezethet, a hitelezők és az adós közötti – a vállalat to-

vábbműködésére vonatkozó – megállapodáshoz, ezek száma azonban a jelenlegi 

hazai gyakorlatban elenyésző. 

A felszámolás alatti reorganizáció megvalósulásának további lehetséges módja a 

vállalat egyben, vagy működőképes elemenként történő értékesítése, erre is kevés 

példát találunk.  
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A csőd(elkerülő) eljárások és felszámolás alatti egyezségek hiányában a 

gazdaságban előtérbe került az informális reorganizáció: 

• a menedzsment, a tulajdonos a vállalat fizetési nehézségei esetén jellemzően 

egyedi fizetési alkuk útján rendezi a cég helyzetét, 

• a egyedi fizetési alkuk eredményeként a gazdaságban működik egy informális 

reorganizáció. A felszámolás megindítása előtt, esetenként a felszámolás alatt 

kimentett vagyonnal létrehozott cégekbe, a vagyonnal együtt azokat a hitelelőket 

is átviszik, akik a továbbműködés szempontjából számukra nélkülözhetetlenek. 

Ez a „reorganizáció” lehet gazdaságilag hatékony, azonban amellett, hogy 

törvénytelen, egy informális jövedelemújraelosztás eredményeként, az egyedi 

alkukból kimaradt hitelezők rovására történik a vagyonkimentés. Az így létrejött 

cégek gyakran akkora terhet cipelnek magukkal az újonnan létrejött 

vállalkozásba, amely az újabb fizetésképtelenség állapotát vetíti előre, 

• az egészséges piaci szelekcióval szemben a csődbíró tapasztalata, hogy 

„...visszatérő ügyfelek vannak, tehát feltehetően kötnek velük üzleteket, sőt 

visszatérően nagy összegű hitelezői igényekkel jönnek be a felszámolásba. Ebből 

következően a gazdasági ‘prés’, ami arra szorítaná rá a gazdálkodó szervezet 

vezetőjét, hogy szabályosan járjon el, nem működik.... Teljesen fölösleges 

megállapodni a hitelezőkkel, hiszen gyakorlatilag ugyanazon a néven, ugyanazon 

a székhelyen, ugyanaz az ügyvezető, egy új cégben folytathatja a tevékenységét 

úgy, hogy megszabadul a tartozásaitól.” [41]* Ebből következően, amíg a 

felszámolásból történő vagyonkimenekítés formájában megvalósuló 

„reorganizáció” működtethető, addig a reorganizáció formális módja valóban 

szükségtelen. 

A felszámolások magas részaránya, valamint az informális reorganizáció helyett a 

formális reorganizáció megteremtése az új fizetésképtelenségi törvény egyik 

sarkalatos pontja.  

                                              
* id. mű 11. old. (5. bek.) 
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A FOE javaslata szerint a hitelezőknek az új törvényben olyan jogosítványt kell 

adni, amely lehetővé teszi, hogy kellő garanciák mellett valós információhoz jus-

sanak a fizetési nehézségekkel küzdő cég valós vagyoni gazdasági helyzetéről. 

Ugyanakkor az adós cég érdekeltségét is meg kell teremteni a reorganizációs 

program kidolgozásában, megvalósításában. 

2.) Az új fizetésképtelenségi törvény másik alapkérdése, hogy mi a csődnyitás idő-

pontja, hogyan definiáljuk a fizetésképtelenséget? Mennyiben képes a törvény az 

aktuális gazdaságpolitika igényétől független, a gazdaságilag hatékony csődnyitás 

kritériumának teret adó szabályozásra? 

Véleményem szerint a csődnyitás optimális időpontjának meghatározása a mérés 

problémájához vezet. Úgy vélem amennyiben az információs aszimmetria csök-

kentésének problémája megoldásra kerül minden érdekelt számára fontossá válik a 

megfelelő időben történő kríziskezelő programok indítása, végső esetben az időben 

történő csődnyitás.  

3.) A következő kérdés az új fizetésképtelenségi törvény tervezete során, hogy a 

törvény milyen érdekek mentén fogalmazódik meg: 

• az erőforrások hatékony allokációjának a gazdaság hatékony működésének 

érdekében történik a beavatkozás, ahol az állam, mint a társadalmi, gazdasági 

hatékonyság felett őrködő jogintézmény, vagy az állam, mint önálló gazdasági 

szereplő jelenik meg, ahol az államháztartás rövidtávú finanszírozási szempontjai 

kerekednek esetenként felül a hosszú távú hatékonysági szempontokon, 

• a hitelezők érdekében, 

• avagy a tulajdonosok érdekében, 

• esetlegesen a fenti kérdés tisztázatlansága, illetve következetlen érvényesítése 

folytán a felszámoló önálló gazdasági érdeke kúszik az előtérbe, és a törvény a 

felszámolók piacépítési törekvését aktívan kiszolgáló, esetenként a felszámolói 

gazdasági pozíciók megerősítését szolgáló jövedelem-újraelosztásnak továbbra is  
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teret adó törvény születik. 

Amennyiben visszatérünk a törvény eredeti funkciójához, a fizetésképtelenségi 

törvény a hitelezővédelmet kell hogy szolgája. A vállalat fizetésképtelenségének 

felmerülését követően a régi tulajdonos helyébe gazdasági értelemben a hitelezők 

lépnek, mint kvázi tulajdonosok, ezt a tulajdonosváltást a törvénynek is 

érvényesítenie kell.  

Ehhez nélkülözhetetlen 

• az egyes hitelezői csoportok pozíciójának a tisztázása a jelenlegi fizetésképte-

lenségi gyakorlatban, továbbá a kielégítési rangsor újragondolása, 

• a hitelezők között fennálló érdekellentétek áttekintése, 

• az érdekeltek által kötött informális koalíciók szerkezetének és az érdekszövetség 

motivációinak az áttekintése (2.2. fejezet), 

• a hitelezők, mint kvázi tulajdonosok tulajdonosi jogainak szabályozása, a tu-

lajdonosi transzformációt megvalósító jogintézmény létrehozása. 

 

4.) Elkerülhetetlen a felszámoló gazdasági pozíciójának tisztázása a fizetéskép-

telenségi eljárásban. Tisztázásra vár, hogy  

• a felszámoló az állam, az adós, avagy a hitelező képviseletében jár el az eljárás 

során, 

• szabályozott, egyre szűkülő piac, tömegesen kifizetetlen felszámolói díjak, 

esetenként kiegyenlítetlen felszámolási költségek mellett életben maradók milyen 

válságmenedzselési stratégiákat alakítottak ki, 

• mint önálló elkülönült nyereségre törekvő és ő maga is likviditási kényszer alatt 

álló gazdálkodó szervezet milyen érdekérvényesítési lehetőségekkel rendelkezik, 

az önálló érdekérvényesítési törekvését, hogyan lehet hitelezői és/vagy bírói 

kontroll alatt tartani. 

Pénzügyi értelemben a fizetésképtelen, vagyonhiányos (V=D) vállalatok esetében a 

kvázi tulajdonos a hitelező. A hazai szabályozásban rendezetlen hitelezői 

választmány szabályozatlansága folytán, a bíróság felügyeleti jogának hiányában a 
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vállalat vagyona a felszámolók felügyelete alá került. A csődbírák és egyes hi-

telezők egybehangzó véleménye, hogy a felszámolók úgy kapnak esetenként je-

lentős vagyon feletti felügyeleti jogot, hogy nincs felettük ellenőrzés. 

 

5.) További kérdés, a vállalatok és eszközök másodlagos piacának fejletlenségéből 

adódó következtetések milyen módon építhetők be a törvénybe? 

Lehet, hogy a ma zajló informális reorganizáció jelenti a legkisebb társadalmi 

költségeket, még akkor is, ha ez a hitelezők egy csoportja számára biztosít csak 

kvázi hitelezővédelmet? 
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III. AZ ÉRTÉKMAXIMALIZÁLÓ 
VÁLLALATVEZETÉS PÉNZÜGYI ESZKÖZEI ÉS A 

VÁLLALATI VÁLSÁGKEZELÉS 

 

A csődtörvény módosításai rámutatnak arra a problémára, hogy akkor, amikor az 

elméleti csődkritériumoknak megfelelő döntés meghozatalában az érdekeltek által 

egyértelmű objektív mérés nem megoldott, a piaci intézményrendszer részeként mű-

ködő csődtörvény vagy hallgat, vagy irracionális mértékekhez köti a csődállapot 

bekövetkezését, a csőd és felszámolási eljárás megindításának kritériumát (ld. 2.1. 

táblázat). 

Szükséges a csődintézmény keretében megjelenő szabályozás megerősítése, vagy 

ennek hiányában a hitelezők hatékony védelme érdekében a pénzügyi innováció 

eredményeként az érdekeltek támogatása megfelelő eszközökkel. 

A javaslatom, 

• az érdekelteknek döntéseiket az elméleti csődkritériumok mentén kell meghozni, 

• ezek objektív mérése nem megoldott, így nem képezheti a csődtörvényben a 

csődkritérium meghatározásának alapját, ennek következtében marad a csőd-

kritérium megfogalmazásának legtágabb lehetősége (ld. 2.1. táblázat) – amely 

teret ad az érdekeltek szabad, a piaci hatékonyság követelményét szem előtt tartó 

döntésének, 

• a piaci hatékonyság követelményét szem előtt tartó elkülönült döntések nem 

eredményeznek szükségszerűen gazdaságilag hatékony döntést. Az információs 

aszimmetria csökkentésével azonban szűkíteni lehet az érdekeltek játékterét, 

csökkenteni lehet a hitelezők rovására történő jövedelemátcsoportosítás 

lehetőségét, 
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• úgy vélem, az információs aszimmetria csökkentésének egyik lehetősége a DCF 

alapú modellek* hatékony alkalmazásában rejlik. 

A DCF alapú modellek alkalmazása módot ad: 

⇒ a gazdasági profit alakulásának az értékteremetés és értékrombolás 

periódusának követésére, így miközben az értékmaximalizáló vállalatvezetés 

eszközeként működik, alkalmas a külső és belső érdekeltek esetében a korai 

csődelőrejelzésre, annak költségmentes eszközeként funkcionálhat, 

⇒ lehetőséget ad a pénzügyi nehézségek bekövetkezése előtt a beavatkozásra, 

⇒ a csőd bekövetkezésének esetén a hatékony csődkritériumok érvényesítésé-

hez szükséges továbbműködési és likvidációs érték meghatározásának 

eszközeként funkcionálhat, 

⇒ a reorganizációs terv elkészítéséhez, annak értékeléséhez nélkülözhetetlen 

eszköz, amely minden érdekelt számára jelentős információ többletet jelent a 

jelenlegi állapothoz képest. 

A DCF alapú modellek gyakorlati bevezetését számtalan nehézség gátolja: 

1. Az FCF meghatározásának, múltbeli mérésének és jövőbeni előrejelzésének 

problémája. 

                                              
* A DCF alapú modellek az utóbbi 20 évben elsősorban az értékmaximáló vállalatvezetés filozófiájának 
térhódításával váltak ismertté, általánosan elfogadottá [20,21,22]. 
Az értékmaximalizáló vállalatvezetés filozófiájának és módszerének terjedését az elemzők alapvetően 3 
tényezőre vezetik vissza: 

• a magántőke térhódítása, 
• a piacok globalizálódása, 
• és az információs forradalom. [22] 

Az értékmaximalizáló vállalatvezetés döntéseinek középpontjában a tulajdonosi érték, a saját tőke értékének 
a növelése áll.  
Mit tekintünk értéknek? Tökéletes piacot feltételezve a neoklasszikus értékelmélet szerint a piaci szereplők 
hosszú távon átlagos, úgynevezett normálprofitot realizálnak. Ebből következően vannak, akik normál profit 
alatti hozamhoz, vannak, akik időlegesen normál profit feletti ún. gazdasági profithoz jutnak. Piaci feltételek 
között pénzügyi döntéseket hozó szereplő természetes törekvése, hogy normálprofit feletti gazdasági 
profithoz jusson. Ennek nyomán a pénzügyek területén alkalmazott értékfogalom lényege, hogy minden 
befektetés a vizsgált időpontban annyit ér, amennyi a befektetés tartásából vagy működtetéséből származó 
jövőbeni pénzáram jelenértéke. 
A vállalat értékének meghatározására, az értékteremtő és értékromboló periódusok, valamint tevékenységek, 
diviziók meghatározására a hatékony tőkeallokáció segítésére a DCF modellek alkalmazása vált a fejlett 
piacokon általánossá. Erre épülnek az értékmaximalizáló vállalatvezetés által alkalmazott módszerek: az 
entitás DCF modellek és a gazdasági profitmodell.  
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 Kérdés, hogy a számviteli törvényben előírt szabályozott cash flow mennyiben 

alkalmas az FCF követésére, illetve milyen átalakítással tehető alkalmassá erre a 

funkcióra. 

2. A másik probléma a tőkeköltség és annak alakulására vonatkozó becslés nehéz-

sége. 

3. A harmadik probléma, hogy miként kezeljük a maradványértéket, hogyan be-

csüljük a versenyelőnyök időszakát. 

Ebben a fejezetben – módszertani ajánlásként – a harmadik felmerült kérdéshez 

kapcsolódva az első megoldására teszek javaslatot. Bemutatom, hogy jelenleg a 

gazdasági döntések meghozatalában periférikus szerepet játszó, a számviteli 

törvény által előírt cash flow kimutatás átalakításával mind az értékmaximalizáló 

vezetés, mind a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalati vezetés, valamint a 

védelemre szoruló hitelezők a gazdaságilag hatékony csődre vonatkozó döntések 

meghozatala során megfelelő eszközhöz juthatnak. 

Természetesen ez pusztán egy elem a változtatások sorozatában, de eszköze lehet a 

krízis hazai felismerésének és elősegíti az elméleti csődkritériumok érvényesítése 

felé történő elmozdulást. 

3.1. Az FCF* meghatározása 

A vállalatok értékét a vállalat működéséből származó pénzáramok diszkontált 

értéke határozza meg. A vállalat értékéből az adósság értékének a levonását 

követően a tulajdonosi értéket, a saját tőke értékét határozhatjuk meg, amely az 

értékmaximalizáló vállalatvezetés döntésének a középpontjában áll.  

A cash flow kimutatás funkciója, hogy láthatóvá tegye a vállalat működéséből 

származó, a tulajdonosok és hitelezők között felosztható szabad cash flow-t. 

                                              
* FCF = a tulajdonosok és a hitelezők között felosztható szabad pénzáram (Free Cash Flow) 
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Az angolszász típusú, az FASB útmutatása [42] alapján kimunkált cash flow kimu-

tatás az értékmaximalizáló vállalatvezetés egyik legfontosabb eszköze, információs 

forrása. Ennek szerkezetét mutatja a 3.1. és 3.2. ábra. 

3.9. ábra: Az FCF és a tulajdonosi tőke belső értéke 

A vállalati működésből származó szabad cash flow 

↓    ↓ 

Adósság értéke Saját tőke értéke 

 = 

 Tulajdonosi tőke (rész-
vénytőke) belső értéke 

3.10. ábra: A szabad cash flow meghatározására alkalmas cash flow kimutatás 
felépítése* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
* EBIT = kamat és adózás előtti eredmény (Eormings Before Interest and Taxes) 
  NOPLAT = adóval korrigált működési profit (Net Operating Profit Less Adjusted Taxes) 

Kamat és adózás előtti működési eredmény (EBIT) 
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A 3.2. ábra fő kategóriái között fennálló összefüggés: 

Bruttó cash flow – Befektetési cash flow = Finanszírozási cash flow (FCF) 

Az FCF diszkontált értéke megadja a vállalat értékét.* 

A tulajdonosok által elérhető pénzáram az FCF-ből a maradék elv alapján hatá-

rozható meg, amelynek diszkontálásával olyan belső értéket kapunk, amely a 

tőzsdén jegyzett társaságok esetében jól működő tőkepiac és megfelelő kommu-

nikáció esetén korrelál a részvények piaci árával. 

A legelterjedtebb FCF alapú modell a gazdasági profitmodell, amely a befektetett 

tőke hozamának (ROIC) és a vállalati átlagos tőkeköltségének (WACC) össze-

vetésén alapszik.** 

Gazdasági profit*** a normál profiton felüli profit, amelyet azok a vállalatok 

realizálnak, amelyeknél a befektetett tőke hozama meghaladja a forrásszerzés 

költségét (ROIC > WACC). 
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** ROIC = befektetett tőke megtérülése (Return on Invested Capital) 
  WACC (vállalati átlagos tőkeköltség (Weighted Average Cost of Capital) 
*** EP = gazdasági profit (Economic Profit) 
A gazdasági profit alapú értékelés alkalmazása a vállalat értékelésében ugyanazt a vállalatértéket adja, mint 
az FCF alapú értékelés: 

EP = IC(ROIC – WACC) 

EP = NOPLAT – IC · WACC 
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= +

+=
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t
t

t
EP WACC
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ICV
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Gazdasági profit a befektetett tőke fölé emeli a vállalat értékét, normálprofit alatti profit esetén a vállalat 
csökkenti a befektetett tőke értékét. Amennyiben a vállalat értékeléséhez használjuk a gazdasági 
profitmodellt és a versenyelőnyök fennállásának időszakával egyező módon határozzuk meg a pénzáramok 
tervezésénél az explicit előrejelzési periódust, megoldódik a maradványérték tervezésének a problémája. 
Ebben az esetben a versenyelőnyök fennállásának időszakát követően a vállalatunk normálprofitot realizál 
(ROIC = WACC), így a tervezési periódus végét követő időszak már nem alakítja a vállalat értékét, hiszen 
annak képződése teljes mértékben az explicit periódusban történik. 
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Az értékmaximalizáló vállalatvezetés által preferált DCF alapú modellek 

gazdasági profit modell segítségével a múltra vonatkozóan éves bontásban is 

lehetőség nyílik arra, hogy megállapítsuk a ROIC és WACC összevetése alapján, 

hogy a vállalat értéknövelő vagy romboló periódusban van, több év adatának 

figyelembevételével láthatóvá válik az értékalkotás folyamata, illetve az egyes 

divíziók, tevékenységek szerepe az értékalkotás folyamatában.  

3.11. ábra: Az FCF és a ROIC összefüggése* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*A 3.3. ábra III. részének utolsó két oszlopához kapcsolódó megjegyzések: 
• Természetesen fennállhat az a kritikus helyzet, amikor a befektetett tőke hozama az idegen forrás 

tőkeköltségére sem jelent fedezetet. 
• A tulajdonosi tőke költségét meghaladó hozam a vállalati tevékenység értéknövelő hatását mutatja, 

ugyanakkor, ha a tényleges hozam a tulajdonosi tőke költsége alatt van, a tevékenység értéket rombol, 
csökkenti a tulajdonosi értéket. 
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A vállalati pénzügyi döntések során felhasznált cash flow kimutatás feladata tehát, 

hogy láthatóvá tegye a pénzáramok megragadásán keresztül a vállalatot forrással 

ellátó tulajdonosok és hitelezők számára a felosztható pénzáramot. 

Ehhez olyan felépítésű kimutatásra van szükség, amely alkalmassá teszi a DCF 

modelleket a vállalati pénzügyek terén döntést támogató eszközként történő fel-

használásra. 

Mindaddig, amíg nincs a vállalatvezetés kezében olyan cash flow kimutatás, 

amely alkalmas az FCF meghatározására, addig értelmetlen 

• az értékmaximalizáló vállalatvezetés kapcsán entitás DCF modellekről, 

• az értékteremtő tényezők azonosításáról, 

• a gazdasági profit alakulásának a krízis helyzet felismerésében játszott szerepé-

ről beszélni; 

• a DCF modelleket csődegyezséget megalapozó eszköznek, módszernek tekin-

teni. 

3.2. A szabályozott cash flow 

Az eszközök portfóliájából álló vállalatérték neoklasszikus szemléleten alapuló fel-

fogása a jövőbeni pénzáramok meghatározására épül, azonban ahhoz, hogy a jövő-

beni vállalati működésből származó pénzáramok mind a vállalatvezetés, mind a tu-

lajdonosok, valamint a külső érdekeltek, elsősorban a hitelezők számára is kontrol-

lálhatóak legyenek, kontinuitásnak kell lennie az ex ante és ex post folyamatok, 

pénzáramok között. 

A múltbeli pénzáramok alakulására vonatkozó információk legfontosabb informá-

ciós bázisa a számviteli információs rendszer. 

A számvitel értékfelfogása a múltbeli rendelkezésre álló, kontrollálható adatokra 

épít, a gazdasági teljesítmény alakulásának a teljesítmény-áramlásnak a követésére 

összpontosít, így ad egy becslést a vállalat értékére, de nem képes az érték 

meghatározásának minden elemét figyelembe venni. 
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Fontos kérdés, hogy – elsődlegesen a teljesítménymozgások követésére irányuló 

számviteli információs rendszer gerincét adó mérleg- és eredménykimutatás fel-

használására alapozott – a számviteli törvényben szabályozott cash flow kimutatás 

alapján képesek vagyunk-e egy olyan kimutatás összeállítására, amely a számviteli 

értékfogalom korlátain túllépve alkalmas a neoklasszikus értékfelfogáson alapuló 

értékfogalomnak megfelelő jövőbeni cash flow kimutatás megalapozására. Az 

elemzés első lépéseként tekintsük át a szabályozott cash flow összeállításának hazai 

gyakorlatát.* 

Magyarországon a 2000. szeptember 5-én elfogadott 2000. évi C. törvény a jelenleg 

hatályos számviteli törvény az 1991. évi XVIII. törvényre és annak módosítására 

épül. Az alapelvek 1991 óta lényegében változatlanok. A számviteli törvény az 

alkotók szándéka szerint azt a célt szolgálja, hogy megbízható és valós kép 

alakuljon ki a gazdálkodó szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, 

annak alakulásáról és ezek az információk váljanak a piaci szereplők számára 

hozzáférhetővé. 

Az 1991-es számviteli törvény azért mérföldkő a cash flow kimutatások hazai törté-

netében, mert megjeleníti a vállalat helyzetének 3-as megközelítését: 

– vagyoni, 

– jövedelemi, 

– pénzügyi szempontú bemutatását. 

                                              
* A cash flow kimutatásra vonatkozó szabályozás alapját az USA-ban 1960-ban a Számviteli Elvek 
Bizottsága (APB) által kiadott „Jelentés a pénzügyi tételek vonatkozásáról” szóló állásfoglalás teremtette 
meg. 1971-ben jelent meg a Számviteli Elvek Bizottságának az az állásfoglalása [42], amely a beszámolók 
megkövetelt részévé nyilvánította a „Pénzügyi helyzet változásai” elnevezésű kimutatást. Az Egyesült 
Királyságban 1975-ben írták elő a tőzsdére bocsátott vállalatoknak az eszközök forrásáról és azok 
felhasználásáról szóló jelentést. Ma mindkét országban „Pénzforgalmi jelentés” (Statements of Cash Flow) 
elnevezéssel része a gazdálkodó szervezetek éves beszámolójának. A német szabályozás a tőzsdére 
bevezetett társaságok kivételével nem teszi kötelezővé a kimutatás/jelentés elkészítését. A kialakult sokféle, a 
pénzügyi helyzet elemzésére vonatkozó kimutatás egységesítése érdekében a Német Könyvvizsgálók 
Intézetének Szakmai Főbizottsága az 1/1995. állásfoglalásában „Tőke forgalmi számítás” néven összegezte 
az egységesítésre vonatkozó elképzelését. 
A kimutatás alkalmazásának nemzetközi gyakorlata nem mutat még egységes képet. Ezt a törekvést 
szolgálta, hogy 1973-ban a nemzetközi számviteli szabályok kidolgozására alakult Nemzetközi Számviteli 
Standardok Bizottságának (IAS) a 7. standardja. Az IAS 1979-ben összefoglalta a „Jelentés a pénzügyi 
helyzet változására” vonatkozó szabályokat, amely standard az 1992-es módosítása óta, a „Pénzforgalmi 
jelentés” [43] elnevezést viseli. 
A történeti áttekintés során az elnevezésben megjelenő egységesítésre vonatkozó jelek a kimutatások tartalmi 
közeledését is jelentik. [44] 
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Ugyanakkor, míg ennek keretét, módját a vagyoni és jövedelmi helyzet vonatko-

zásában a törvény pontosan meghatározza, a mérleg és eredménykimutatásra vo-

natkozó előírásával, a pénzügyi helyzet bemutatására vonatkozó szabályozás meg-

reked az igény megfogalmazásának szintjén.* 

A számviteli törvény 1997. január 1-jétől kiterjeszti a gazdálkodó szervezetek je-

lentős részére a cash flow készítés kötelezettségét. Az éves beszámoló kiegészítő 

mellékletének részeként jelenik meg a tv. 7.12. mellékletében, kötelezően előírt 

tartalommal. 

A hazai szabályozás során a szakma, a törvényalkotó bizonytalanságát jelzi, hogy a 

181/1991-es kormányrendelet 4. számú melléklete, továbbá az 1991. évi XVIII. tv. 

1997-es módosításának 6. sz. melléklete pusztán a cash flow kimutatás szerkezetét 

írja elő, ennek kötelező tagolásán, szerkezeti felépítésén túl az éves beszámolók 

összeállítóit magára hagyja. Míg a számviteli törvény a mérleg és 

eredménykimutatás összeállítására az ebben szereplő tételek értelmezésére, érté-

kelésére vonatkozóan sokoldalú eligazítást ad, addig ez, a cash flow kimutatás, a 

beszámoló 3. számszaki részét jelentő kimutatás vonatkozásában elmarad. A 2000. 

évi C. törvény a számvitelről sem jelent lényeges előrelépést ebben a vo-

natkozásban. 

A hazai szakirodalom áttekintése alapján megállapítható, hogy az írások jelentős 

része a cash flow kimutatások fajtáival és összeállítások technikai részleteivel 

foglalkozik elsősorban [45, 46, 47, 48]. Többnyire rejtve marad a kimutatás funk-

ciójának, az elkészítés céljának a meghatározása, vagy az a pénzáramlások je-

lentőségének a hangsúlyozásában kimerül.** 

                                              
* Ez a megállapítás annyiban szorul pontosításra, hogy a 181/1991. (XII.30.) kormányrendelet a 
pénzintézetek esetében előírja a 4. sz. mellékletben meghatározott szerkezetben a pénzforrások keletkezését 
és azok felhasználását bemutató cash flow kimutatást. Törvényi szabályozás szintjén tehát Magyarországon 
1991-ben jelenik meg a gazdálkodó szervezetek pénzügyi helyzetének elemzését bemutató cash flow 
kimutatás. 
** Természetesen van néhány, a cash flow kimutatások átfogó elemzésére vállalkozó szerző, így pl. Bosnyák 
János [49] vagy Nurnberg H. [50], akik azonban a számviteli értékfogalom bázisán maradva néhány fontos 
kérdésre nem adnak választ.  
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A szabályozott cash flow kimutatás hagyományos értelmezése szerint a gazdálkodó 

szervezetek pénzügyi helyzetének – az abban bekövetkezett változásnak – a 

bemutatását szolgálja. Megmutatja a gazdálkodó szervezet esetében a pénzforrások 

keletkezését és annak felhasználását, a pénzbevételek és pénzkiadások alakulását, 

annak hatását a gazdálkodó szervezet pénzállományának alakulására. 

A kimutatás láttatja a vállalati „teljesítményáramlás” és „pénzáramlás” különbségét, 

így az érdekeltek, a menedzsment, a tulajdonosok, a hitelezők képet alkothatnak a 

vállalat likviditásának, fizetőképességének az alakulásáról. 

A cash flow kimutatásnak ezzel a tartalommal történő megragadása az érdekeltek 

igényét messze alulmúlja, a cash flow kimutatás ennél szélesebb értelmezési tar-

tománnyal bír. 

3.12. ábra 

  

 

 

 

 

 

A 3.4. ábra az éves beszámoló gerincét, számszaki részét tartalmazó kimutatásokat 

tartalmazza.  

A mérleg és az eredménykimutatás tehát a vállalati vagyon alakulását, az éves 

gazdálkodás vagyont alakító szerepét, összetevőit mutatja. A mérleg és 

eredménykimutatás alapján külső és belső érdekeltek nem kapnak kellő információt 

arra vonatkozóan, hogy milyen volt a vizsgált periódusban a vállalat 

pénzeszközgeneráló képessége, a pénzeszközök keletkezése és felhasználása milyen 
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strukturális jellemzőkkel bír. Biztosított-e a vállalat pénzügyi stabilitása, rövid és 

hosszú távú likviditása, fizetőképessége. 

Egy adott időszak eredménye (nettó teljesítménye) soha nem egyezik meg a vállalat 

pénzeszközében bekövetkezett állományváltozás mértékével. Egy vállalat miközben 

nyereséges, aggasztó likviditási gondokkal küzdhet. Ezért kapott az utóbbi időben a 

teljesítményáramlás követése mellett a pénzáramlás követésére koncentráló cash 

flow kimutatás nagyobb szerepet az éves beszámolóban (3.5. ábra).  

3.13. ábra: A szabályozott cash flow kimutatás* 
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A szabályozott cash flow kimutatás hármas bontásban mutatja be a gazdasági egy-

ségbe be és onnan kiáramló pénzeszközök hatását a pénzeszközök állományára. (A 

be- és kiáramló pénzeszközök hármas tagolása megfelel az FCF levezetésére 

szolgáló cash flow kimutatás hármas tagolásának (ld. 3.2.ábrát).)  

Amennyiben a pénzeszközöket a legszűkebb tartalommal azonosítjuk, a cash flow 

kimutatás pénzeszközök változása sorában olyan adat jelenik meg, amely a 

mérlegből is kiolvasható.  

A cash flow kimutatás funkciója azonban nem az állományváltozás mértékének a 

bemutatása, hanem az, hogy az állományváltozásra ható legfontosabb tényezők 

bemutatásán keresztül az érdekeltek következtetéseket képesek levonni a gazdál-

kodó szervezet pénzügyi stabilitására vonatkozóan. 

                                              
* A 3. sz. mellékletben megtalálható a 2000. évi C. törvény által előírt cash flow kimutatás. 
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A szabályozott cash flow a 3.5. ábrán feltüntetett szerkezetben a 

• működési, 

• befektetési és 

• finanszírozási 

tevékenység hatását mutatja a pénzállomány változására. Ez a szerkezeti felépítés a 

mérleg felépítéséhez igazodva megadja a kimutatás összeállítói számára a legfon-

tosabb kapaszkodókat.* 

Az éves beszámoló részét képező cash flow kimutatás felépítését tekintve azonos az 

FCF levezetését szolgáló cash flow-val, tartalmilag a kettő között lényeges eltérés 

mutatkozik: 

• Az FCF levezetésére szolgáló cash flow összeállítását a cash flow funkciója, 

célja határozza meg.  

• Az éves beszámoló részét képező szabályozott cash flow kimutatás a 

rendelkezésre álló számviteli információs rendszer által vezérelt, a vállalati 

tevékenységet követő, a mérleg szerkezetéhez, a mérlegadatok változásához 

igazodó kimutatás. 

                                              
* A cash flow kimutatás összeállítható direkt és indirekt módszerrel.  
Direkt módszer alkalmazására kerül sor, amikor az elemi pénzmozgásokból kiindulva a tényleges pénz be- és 
kiáramlások elemeiből állítjuk össze a kimutatást. 
Indirekt, közvetett módszer alkalmazása esetén teljesítménykategóriából – adózás előtti eredményből – 
kiindulva részben forgalmi, részben állományi adatok felhasználásával készül a cash flow kimutatás. 
Miután a számviteli információs rendszer a teljesítmény áramlás követésének, illetve a vagyonváltozás 
követéséhez igazított rendszer, így az éves beszámoló részét képező cash flow kimutatás elemi 
pénzáramokból történő összeállítása nem jellemző. 
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3.14. ábra: A szabályozott cash flow kimutatás, a vállalati tevékenység és a 
mérlegszerkezet összefüggése 
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viszonyszámok, likviditási mutatók, likviditási mérlegek általnyújtott információk 

használata gyakoribb, mint a cash flow kimutatás elemzése.* 

Ennek ellenére a cash flow kimutatás törvényi szabályozása hozott néhány ered-

ményt: 

1. Egyrészt ráirányítja a figyelmet arra, hogy a teljesítmény és a pénzáramlás kö-

zött jelentős eltérés mutatkozhat, ebből részleges következtetéseket lehet le-

vonni, pl. a forgótőke menedzsment színvonalára. Láthatóvá teszi a jó vállalati 

teljesítményt rontó vállalati hitelpolitikát, vagy a készletezési politika hiányos-

ságait stb. 

2. A kimutatás hármas tagolása szerint közölt adatok alapján láthatóvá válik, hogy 

a pénzállomány változását alakító tényezők egészséges tendenciákat tükröznek-e 

a kiegyensúlyozott növekedés finanszírozásának, a tartós fizetőképesség megőr-

zésének, helyreállításának folyamatában. [51]  

A cash flow kimutatás alkalmazásának hazai gyakorlata ugyanakkor független a 

törvényi szabályozástól. A cash flow kimutatás alapvetően a tervezés és nem a 

múltra vonatkozó értékelés eszköze: 

1. Általánosan elterjedt az ún. direkt cash flow logikája alapján építkező likviditási 

terv. A folyó likviditási kényszer szorításában lévő vállalatvezetés likviditási 

tervet készít, amely alapján felkészülhet a rövid távon bekövetkező 

• forráshiány megszüntetésére, 

• ill. átmeneti forrástöbblet esetén gondoskodhat a megfelelő befektetési le-

hetőségről. 

2. A cash flow kimutatások alkalmazásának másik formája a beruházási döntések 

pénzügyi megalapozása. (A beruházások kivitelezése és üzemeltetési ideje alatt 

felmerülő pénzáramok követésére szolgáló tőkeköltségvetés direkt, ill. indirekt 

módszerrel is összeállítható.) 

3. Az üzletértékelés területén is megjelent az ún. diszkontált cash flow módszere, 

ennek a hazai gyakorlata azonban okkal korlátozott. 

                                              
* Ezt a megállapítást igazolja a hazai bankok gyakorlata is. [51] 
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Az eddigi felsorolásból látható, hogy a cash flow kimutatás alapvető alkalmazási 

területe a tervezés. Ahhoz azonban, hogy a tervezés területén a beruházási döntések 

meghozatalakor, az üzletértékelés során, a vállalati válsághelyzetek feloldásának 

folyamatában, vagy akár az értékmaximalizáló vállalatvezetés kezében hasznos 

eszközként funkcionáljon, meg kell keresni a múltbeli pénzáramlások 

feltérképezésének azt az eszközét, amely lehetővé teszi a múltbeli és a jövőben 

várható pénzáramok összevetését. 

Ennek első lépése, hogy megértsük a hazai gyakorlatban alkalmazott, szabályozott 

cash flow és az FCF levezetését szolgáló cash flow különbségét, megtörténjen a 

hazai cash flow kimutatás céljának hazai újrafogalmazása, továbbá a célnak 

megfelelő struktúra kialakítása. A következő részben erre teszek javaslatot. 

3.3. A szabályozott és az FCF levezetését szolgáló kimutatás tar-
talmi különbsége 

A szabályozott cash flow és az FCF meghatározását szolgáló cash flow felépítése, 

alapvető szerkezete megegyezik. A pénzáramlások hármas tagolása  

• működési, 

• befektetési, 

• finanszírozási cash flow. 

jelenik meg mindkét kimutatásban. 

A nemzetközi szabályozásban fellelhető különbségek az egyes elemek besorolá-

sában mutatkozó bizonytalanságok megszüntethetők egy egységes céltételezés 

alapján meghatározott cash flow kimutatás vonatkozásában. A szabályozott cash 

flow és az FCF meghatározását szolgáló kimutatások céltételezésének felidézése és 

összevetése segít a besorolások során jelentkező eltérések értelmezésében. A hazai 

szabályozott cash flow – hasonlóan a számviteli értékfelfogáson alapuló 

információs rendszer bázisán összeállított nemzetközi standardoknak megfelelő 

cash flow-hoz – a pénzállomány változást előidéző tényezőket a vállalati tevé-

kenység 3.6. ábra szerinti felosztásának megfelelő módon követi. 
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A szabályozott* és az FCF levezetését szolgáló kimutatások tartalmának összevetése 

során a kimutatások céltételezéséből fakadó markáns különbségeket találunk. 

A szabályozott cash flow kimutatás a vállalati tevékenység egyes elemeinek hatá-

sát mutatja be a vállalati pénzállomány változására. Amennyiben az egyes elemek 

besorolásakor bizonytalanság mutatkozik, a számviteli besorolás határozza meg az 

egyes tételek helyét.  

Működési cash flow 

A működési cash flow-hoz azok a pénzáramok sorolandók,** amelyek: 

• legegyszerűbb megközelítésben nem tartoznak sem a befektetési, sem a finan-

szírozási tevékenységhez; 

• más megfogalmazásban: amely pénzáramok a vállalkozás eredményességét 

meghatározó teljesítményáramláshoz kapcsolódnak; 

• amelyek a vállalkozás alaptevékenységéhez, a termelő szolgáltató tevékeny-

ségéhez és egy adott termelési ciklushoz kapcsolódnak. 

A leggyakrabban a maradékelv alapján kerülnek a szabályozott cash flow kimu-

tatások esetén besorolásra a működési cash flow elemei. Ez egy lehetséges meg-

oldás, amennyiben pontosan körvonalazható a befektetési és finanszírozási cash 

flow tartalma a szabályozott cash flow kimutatások esetében. Ezt azonban nem 

igazolja a nemzetközi szabályozás alapján készített következő összefoglaló (3.4. 

pont). 

Befektetési cash flow 

A nemzetközi standard szerint a jövőbeni jövedelem- és pénzáram alakulását, 

„termelését” biztosító erőforrások miatt keletkező pénzáramok [43***] sorolhatók a 

befektetési cash flow-hoz. 

                                              
* A szabályozott cash flow tartalmának összegzéséhez az IAS. 7. standardját használtam, amely a hazai 
szabályozás alapját képezi. 
** A disszertáció 3.-5. sz. mellékletében megtalálható az FASB, IAS és a hazai szabályozott cash flow 
sémája. 
*** id. mű 16. pont 
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A nemzetközi standardok és a hazai szabályozás alapján ezek: 

• a befektetett eszközök beszerzéséhez és 

• azok értékesítéséhez kapcsolódó pénzáramok. 

Itt megjelenő első lényeges kérdés, hogy míg a közgazdaságtan a vállalati működést 

szolgáló input oldalon megjelenő erőforrások összességét befektetésnek minősíti, 

addig a szabályozott cash flow kimutatások a számviteli logika szerint a működő 

tőke elemekhez kapcsolódó pénzáramokat a működési, a befektetett tőkeelemekhez 

kapcsolódó pénzáramokat a befektetési cash flow elemnek tekintik. (Ez az IAS 16. 

pontjában meghatározott megfogalmazással sincs összhangban.) 

Finanszírozási cash flow 

A nemzetközi standard a tőkét biztosítók szempontjából hasznosnak minősített 

finanszírozási cash flow definiálását elmulasztja. [43*] A felsorolt példákból kö-

vetkeztethetünk arra, hogy míg a finanszírozási tevékenység a folyamatos műkö-

déshez és a befektetések finanszírozásához szükséges pénzáramok biztosítását 

jelenti, azaz a hosszú és rövid lejáratú forrásokhoz kapcsolódó pénzáramokat kel-

lene hogy tartalmazza a finanszírozási cash flow. A működő tőke elemként 

megjelenő források kiemelése azonban azt jelenti, hogy a finanszírozási cash flow 

alapvetően tartós forráshoz kapcsolódó pénzáram elemeket tartalmaz. 

A nemzetközi standard lényegében a 3.6. ábra logikáját követve sorolja az egyes 

pénzáramokat az egyes tevékenységek, illetve a 3-as tagolású kimutatás elemei 

közé. 

Az egyes főcsoportok pontos definiálásának elmaradása az egyes elemek beso-

rolását megnehezíti, így a számviteli logika kerül a bizonytalanságok esetén al-

kalmazásra. 

Amennyiben a fentiektől eltérően a cash flow kimutatás célja, hogy meghatározza 

a szabad cash flow-t, azaz a tulajdonosok és hitelezők között felosztható 

pénzeszközök nagyságát, az egyes pénzáramok 3-as besorolásakor annak 

                                              
* (2) id. mű 17. pont 
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függvényében döntünk, hogy az adott pénzáram az eszközök működtetéséből 

származó, vagy a nettó beruházásokat követően, a szabad pénzáramot alakító, a 

tulajdonosok és hitelezők számára felhasználható tétel. 

3.15. ábra: FCF levezetését szolgáló cash flow kimutatás hármas tagolásának a 
meghatározása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A működési cash flow a finanszírozási források szerkezetétől független vállalati 

erőforrások bevonásának és működtetésének eredményeként létrejövő teljes 

pénzáram.* 

A bruttó működési cash flow a vállalat folyamatos működéséhez és a növekedé-

séhez felhasználható, valamint a forrást biztosítók között felosztható pénzáram. 

                                              
* Nem értek egyet a cash flow alapszerkezetének meghatározása során azzal a gondolattal, amely a normál, 
szokásos és nem szokásos tevékenységből származó elemek szétválasztását szorgalmazza, ez már 
véleményem szerint a modell alkalmazásának kiszélesítéséhez az entitás DCF modellek kérdéséhez 
kapcsolódó probléma (amely megjelenik pl. T. Copeland és szerzőtársai könyvében [20]). 
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A befektetési cash flow a vállalati működő tőkébe és a befektetett eszközökbe 

történő, azaz az erőforrások megújítását, a növekedést szolgáló pénzáramok 

összegeként határozható meg.  

A működési pénzáramnak a befektetési célú felhasználását követően fennmaradó 

rész a tulajdonosok és hitelezők számára rendelkezésre álló, felosztható szabad cash 

flow FCF, az ún. finanszírozási cash flow. (Amennyiben az FCF negatív, az a 

befektetők által biztosítandó források, pénzáramok összegének felel meg.) 

Látható, hogy az FCF levezetését szolgáló cash flow kimutatás egy tiszta, könnyen 

átlátható szerkezetet tükröző, az egyes pénzáramok besorolását (a közgazdaságtan 

értékfelfogása mentén) egyértelműen meghatározó modell. Vitathatatlan azonban – 

mint ahogy a továbbiakban látni fogjuk, hogy a rendelkezésre álló számviteli 

információs rendszer megnehezíti az elméletileg jól követhető besorolási rendszer 

gyakorlati kivitelezését. 

Összegezve megállapítható, hogy a szabályozott cash flow-t a hazai gyakorlat-

ban a pénzügyi döntések megalapozására nem használják, a pénzügyi döntések 

megalapozását segítő cash flow kimutatás pedig szabályozott módon nem 

készül. 

3.4. A szabályozott cash flow mint az FCF levezetését szolgáló 
kimutatás 

A hazai és a nemzetközi szabályozásban megjelenő, az egyes tételek helyének ki-

jelölésében mutatkozó eltérések során felmerülő viták megszüntethetők amennyiben 

a szabályozott cash flow-t az FCF levezetéseként határozzuk meg. Ennek 

alátámasztására a hazai és nemzetközi szabályozásban leggyakrabban vitatott 

tételek elemzésére kerül sor. 

A hazai és nemzetközi szabályozásban fellelhető különbségek a következő pon-

tokon találhatók: 

1. pénzeszközök értelmezésében, 
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2. a nettó forgótőke elemeinek megítélésében, a nettó forgótőke besorolásában, 

3. a jövedelemáramlások (kapott és fizetett kamatok és osztalékok) besorolásában, 

4. A profitadó (nyereségadó) 3-as tagolás szerinti, jövedelemáramlásokkal egyező 

felosztásában és besorolásában.* 

A 3.1. táblázat a nemzetközi és hazai szakirodalom alapján legtöbbet vitatott tételek 

besorolását tartalmazza a 

• hazai  

• nemzetközi  

• amerikai szabályozásnak, és az 

• FCF levezetését szolgáló tartalomnak megfelelően. 

3.16. táblázat: A pénzáramlást meghatározó egyes tételek besorolása a szabályo-
zott cash flow kimutatás és az FCF-et meghatározó cash flow szerint 

Pénzáramok Hazai** Nemzetközi** 

(IAS) 

Amerikai** 

(FASB) 

FCF*** 

1. Kapott kamatok M M, B M M 

2. Kapott kamatok adója M M, B M M 

3. Fizetett kamatok M M, F M F 

4. Fizetett kamatok adója M M, F M F 

5. Kapott osztalék B M, B M M 

6. Fizetett osztalék M F F F 

7. Nettó forgótőke M M M (B,F) B 

M: Működési pénzáram; B: Befektetési pénzáram; F: Finanszírozási pénzáram 

                                              
* Ezeket a különbségeket számtalan hazai és nemzetközi cikk, tanulmány, disszertáció vizsgálja [45,52,44]. 
Legkiterjedtebb elemzését az eltéréseknek és az eltérések mögött meghúzódó értelmezési problémáknak 
Bosnyák János végezte el [49]. A nemzetközi szakirodalomban a legszélesebb körű összefoglalást az adott 
besorolási problémának Nurnberg H. [50] adja. 
** Az egyes cash flow kimutatások a 3.-5. mellékletben megtalálhatók. 
*** Az FCF levezetését szolgáló kimutatás a disszertáció keretében kimunkált, javasolt szerkezete a 6. sz. 
mellékletben kerül ismertetésre. 
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3.4.1. A pénzeszközök értelmezése 

A szabályozott cash flow kimutatás a pénzeszközök áramlását követő kimutatás, 

amely bemutatja, hogy a pénzeszközökben megmutatkozó állományváltozás a 

vizsgált periódusban milyen gazdasági tényezők hatására következett be. 

Az első és legfontosabb feladat tehát a cash flow kimutatás elemzése során a 

pénzeszközök fogalmának értelmezése. A pénzeszközök fogalmába besorolt esz-

közök likviditási fokozatának megfelelően tágíthatjuk vagy szűkíthetjük e kategória 

tartalmát. A cash flow kimutatásban a meghatározott értelmezési szintnek 

megfelelően kell a cash flow-t alakító tényezőket figyelembe venni. 

• Az 1980-as évek végéig a „pénzügyi helyzet változásai” kimutatás összeállítása 

során a pénzeszközök legtágabb értelmezésével találkozunk a nemzetközi 

gyakorlatban. Ez a gyakorlat a pénzeszközöket a nettó forgótőke (működő tőke) 

kategóriájával azonosította. 

Nettó forgótőke = Forgóeszközök – Rövid lejáratú kötelezettségek 

• Az 1980-as évek végétől az amerikai szabályozást követve (FAS 95. 1987. a 

nemzetközi gyakorlatban (a korábbi értelmezéshez képest) a pénzeszközök le-

szűkítettebb értelmezését preferálták. 

 A pénzeszközök a „Cash and Cash Equivalents” kategóriának megfelelő tartalom 

szerint a 

• készpénzt és látra szóló követeléseket, valamint 

• a készpénz egyenértékesként értelmezhető rövid lejáratú likvid követeléseket, 

azokat a piacképes értékpapírokat foglalja magába, amelyek alkalmasak a 

rövid lejáratú kötelezettségek kiegyenlítésére. 

• A hazai törvényi szabályozás nem tér ki a Cash flow kimutatás „pénzeszközök 

változása” sorának tartalmára, ugyanakkor a Cash flow kimutatást összeállító 

szakemberek számára eligazítást adó szakkönyvek [pl. 51] a pénzeszközök 

legszűkebb, a Mérleg B/IV. sorával egyező tartalmú értelmezését javasolják 

(leggyakrabban technikai megfontolásból). 

• Az FCF levezetését szolgáló cash flow kimutatás esetén a pénzeszközök nem 

jelenek meg külön kiemelt tételként, hiszen ebben az esetben nem a pénzesz-
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közök állományváltozásának követése, hanem a tulajdonosok és hitelezők között 

felosztható szabad pénzáram meghatározása a cél. Ennek értelmében  

• a pénzeszközöknek a folyamatos működést szolgáló állományváltozása a nettó 

forgótőke beruházások részeként jelenik meg,  

• a működéshez nem szükséges pénzeszközök, piacképes értékpapírok a 

finanszírozási cash flow részét képezik.  

A működéshez nem szükséges pénzeszközök, likvid követelések leválasztása a 

vállalat működési (vagy befektetési) tevékenységéről, a vállalati tevékenység 

jobb megítélését jelenti, ugyanakkor lényeges változást hozhat a felosztható 

pénzáramok nagyságrendjében. 

3.4.2. A nettó forgótőke besorolása és egyes elemeinek megítélése 

A nettó forgótőke a forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek különbségeként 

adódó, tartós forrásból finanszírozott tőke, másnéven működő tőke. 

Első megközelítésben úgy tűnik, hogy a nemzetközi és hazai szabályozás vonat-

kozásában teljes az egyetértés, így a nettó forgótőke állományváltozásának a 

számításba vételére működési cash flow elemeként kerül sor, ezzel szemben az FCF 

levezetését szolgáló cash flow kimutatás a működőtőkét, a befektetési cash flow 

elemnek tekinti. 

A számviteli megközelítésű szabályozás (a 3.13. ábrán vázolt összefüggésnek 

megfelelően), a forgóeszközöket és rövid lejáratú kötelezettségeket a vállalat 

folyamatos működésének feltételeként kezelve a működéshez sorolja. A mérleg 

szerkezetéhez igazodó cash flow kimutatás technikai, módszertani megfontolásból 

ehhez a logikához igazodik. 

Amíg a nemzetközi, az IAS és FASB szabályozásában megjelenik a nettó forgó-

tőke-elemek besorolásának a problémája [43,42], addig a hazai szabályozás a 

számviteli felfogásnak megfelelően minden nettó forgótőke elemet (a pénzeszközök 

kivételével) a működési cash flow részének tekint.  
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A cash flow kimutatáshoz bővebb magyarázattal szolgáló amerikai standard [42], 

felveti a nettó forgótőke elemek némelyikénél a besorolás megváltoztatásának a 

szükségességét. Például  

• egy új projekt esetén a nettó forgótőke-növekménynek (készletfeltöltés, pénz-

állomány-feltöltés stb.) a működési pénzáram elemeként történő figyelembe-

vételének eredményeként, „a befektetési pénz kiáramlás alul-, míg a működési 

pénzkifizetés felülértékelődik” [49*],  

• ugyanakkor a projekt befejezésekor a forgótőke állomány ugrásszerű csökkenése 

indokolatlanul megnöveli a működési pénzáramot. 

Az FAS 95. standardjában megjelenő javaslat szerint célszerű a projekt megvaló-

sításakor vagy befejezésekor a nettó forgótőke állomány változásához kapcsolódó 

pénzáramot nem rendszeres tevékenységhez kapcsolódó pénzáramlásként 

megjeleníteni. Ezzel azonos az IAS felfogása. A 7. standardhoz kapcsolódó füg-

gelékben a működési cash flow esetén találunk egy olyan tételt („cash flow a 

rendkívüli tételek előtt” [43**]), amely hasonló gondolatra utal. Ez a probléma 

azonban már túlmutat a nettó forgótőke problémáján, és az entitás DCF kérdéséhez 

vezet.  

Az FAS 95. standardjához kapcsolódó bírálatok eredményeként egyes szerzők – így 

például Nurnberg [50] –, javaslatot tesznek a nettó forgótőke elemek felosztására a 

3 cash flow kategória között. Így pl. javasolják, hogy az új projekthez kapcsolódó 

nettó forgótőke elemek a befektetési cash flow-hoz kerüljenek.  

 

Most visszatérek a nettó forgótőke besorolásának alapproblémájára. Az egyes nettó 

forgótőke elemek, így például a rövid lejáratú követelések és kötelezettségek 

besorolásával az egyes vélemények szerint azt kellene figyelembe venni, hogy a 

pénzáramlást reáláramlás előzte-e meg, vagy sem. Véleményem szerint a 

besorolásnál nem erre a szempontra kell koncentrálni. A vitás kérdéseknek a 

                                              
* id. mű 60. old. 
** id. mű 120. old. 
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megoldását segítheti az FCF meghatározásánál használt modell, amely a nettó 

forgótőke állományváltozását a Befektetési cash flow körébe sorolja. Ez a besorolás 

a 3 cash flow elem definiálásából következik (ld. 3.12.ábra). Ezzel feloldja az 

FASB-hez kapcsolódó bírálatokban felmerülő, a nettó forgótőke elemek szét-

választásához kapcsolódó problémákat, ugyanakkor új problémát vet fel. 

A nettó forgótőke, az FCF levezetését szolgáló kimutatás felfogásában [20*] a 

forgóeszközök és a kamatfizetéssel nem járó rövid lejáratú kötelezettségek kü-

lönbségeként értelmezhető, azaz tőkeköltséggel rendelkező forrásból finanszírozott 

nettó forgótőkét jelent (3.8. ábra). 

3.8. ábra: Nettó forgótőke és a cash flow kimutatás 

Nettó forgótőke 

a szabályozott CF felfogásában az FCF levezetését szabályozó CF felfogásá-

ban 

Forgóeszközök 

(Pénzeszközök 

nélkül)* 

– Rövid lejáratú 

kötelezettségek 

Forgóeszközök 

(Működéshez nem 

szükséges pénzesz-

közök és piacképes 

értékpapírok nélkül)

– Rövid lejáratú kötele-

zettségek 

(kamatfizetéssel járó 

rövid lejáratú kötele-

zettségek nélkül)** 

*  A pénzeszközök kategória tartalma a 3.4.1. pont szerint változhat. 
** Az FCF-hez kapcsoló értelmezés szerint messze kerültünk a hagyományos, nettó forgótőke kategóriá-

jától, amely indokolttá tenné egy új fogalom megalkotását. 
 

Összegezve:  

• A szabályozott cash flow készítésének nemzetközi gyakorlata a nettó forgótőkét 

a működési cash flow részének tekinti, ugyanakkor ez a besorolás felveti azt a 

problémát, hogy a nettó forgótőke elemnek vannak-e a folyamatos működést 

szolgáló, egy adott termelési ciklushoz tartozó elemeken túl tartós befektetés 

elemei, amely elemeket már a befektetési tevékenységhez kellene sorolni. 

Ezt a gondolatsort kiegészítve a finanszírozás aranyszabályával az úgynevezett 

                                              
* id. mű, 193.old. (2. bek.) lábj. 
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„illeszkedési elv”-vel – mely szerint tartós befektetést tartós forrással célszerű 

finanszírozni –, amely elvnek, mint egyszerűsítő feltételezésnek a közbeiktatá-

sával, indokoltnak tűnik még a számviteli felfogás szerint is a nettó tőke elemek 

változásához kapcsolódó pénzáramokat a befektetési cash flow részeként 

figyelembe venni. 

Egy másik felosztási lehetőség is felmerül a vitákban és a nemzetközi gya-

korlatban, mely szerint a reálmozgást követő, a működés során a termék- és 

szolgáltatás-áramláshoz kapcsolható nettó forgótőke áramlás elemeket (pl. ve-

vőkör, szállítók felé fennálló kötelezettségek) a működési cash flow részeként az 

egyéb pénzmozgásokat a befektetési ill. finanszírozási cash flow elemek között 

kell számításba venni. 

• Az FCF levezetését szolgáló modell a nettó forgótőke változásához kapcsolódó 

pénzáramokat a befektetési CF részeként veszi figyelembe. Ennek a 

megközelítésnek az előnye, hogy a szabad cash flow funkciójának megfelelő, 

azzal konzisztens megoldást választ, ugyanakkor ebben az esetben más jellegű a 

3.8. ábrából kiolvasható problémával 

• a működéshez szükséges, és nem szükséges forgóeszközök, valamint a 

• kamatfizetéssel járó, és kamatfizetési kötelezettséget nem jelentő források 

szétválaszásának a problémájával kell szembe nézni. 

 

3.4.3. A jövedelemáramlások (kapott és fizetett kamatok és osztalékok) beso-
rolása 

A szabályozott cash flow kimutatások esetén a jövedelemáramlások tevékenysé-

genkénti besorolása jelenti a legtöbb problémát, a 3.1. sz. táblázatból látható, hogy 

jelentős az eltérés a hazai és nemzetközi szabályozás vonatkozásában. 

A hazai szabályozás a Számviteli törvény 7. sz. melléklete szerint a cash flow ki-

mutatás az adózás előtti eredmény kategóriájával indul, így a kapott és fizetett 

kamatok és osztalék közvetlenül ill. a nettó forgótőke állományváltozásán keresztül 

közvetett módon a működési cash flow részét képezi. 
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Ez a besorolás ellentétes a nemzetközi standardokkal, amelyek a kapott kamatot és 

osztalékot, valamint a fizetett kamatot a működési tevékenységnek a fizetett 

osztalékot a finanszírozási tevékenységhez sorolják (illetve ennek a besorolásnak a 

lehetőségét is elismerik). Ez a besorolás a számviteli eredmény meghatározásának 

logikájából indul ki, amelynek logikája szerint az eszközök működtetéséből 

(legyenek azok reál vagy pénztőke elemek) származó bevétel, így a befektetett 

pénzügyi eszközökből, értékpapírokból származó kamat, osztalék, osztalék jellegű 

jövedelem eredményt növelő tényező, míg a vállalat működését szolgáló idegen 

forrás tőkeköltsége, azaz a fizetett kamat eredményt csökkentő tétel. 

A számviteli rendszer logikája szerinti megválasztott cash flow besorolás szerint 

indokolható a kapott kamatok és osztalékok működési tevékenységhez történő 

besorolása. Alapvetően ezt követi a nemzetközi gyakorlat, és ennek a gondolat-

menetnek a folytatásaként jelenik meg – mint az eredmény meghatározásában 

szerepet nem játszó tétel – a fizetett osztalék a finanszírozási cash flow elemeként. 

A hazai szabályozás mind a számviteli, mind a későbbiekben tárgyalandó FCF 

levezetését szolgáló cash flow besorolásával ellentétesen a működési cash flow 

részeként veszi figyelembe a fizetett osztalékot. 

A fentiek alapján úgy tűnik a hazai szabályozás kivételével a nemzetközi szabályo-

zásban a jövedelemáramlás vonatkozásában egységes álláspont alakult ki. 

Ezt az egységet azonban megbontja a nemzetközi szabályozásban [43*] megjelenő 

alternatív megoldás, amely szerint a fentiek mellett megengedett 

• a kapott kamat és osztalék besorolása a befektetési cash flow-ba, 

• a fizetett kamat és osztalék besorolása a finanszírozási cash flow-ba, miután ezek 

a jövedelemáramlások jelentik a pénzügyi befektetések hozamát, illetve a 

forrásszerzés költségeit. 

                                              
* id. mű 33. pont 
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Véleményem szerint ez az alternatív megoldás, bár követi a cash flow tevékeny-

ségekhez illeszkedő, számviteli értékfelfogás alapján a 3.1. táblázatban megjelenő 

logikát, ugyanakkor nem tisztán, de keveredik benne az entitás DCF modell 

logikája, amely szerint a működési cash flow felosztható a szokásos üzemi, üzleti 

tevékenységhez, a pénzügyi tevékenységhez és a rendkívüli tevékenységhez kap-

csolódó pénzáramra. 

Ez az utóbbi gondolat – amely Bosnyák János tanulmányában [49*] is megjelenik – 

véleményem szerint a működési cash flow téves értelmezéséből fakad, mely szerint 

a működési cash flow az alaptevékenységhez kapcsolódó kategória. Ez a felfogás az 

FAS. 95. számú cash flow kimutatásra vonatkozó előírásait követően megjelenik a 

Pénzügyi Számviteli Szabvány Bizottság (FASB) egyes tagjainak nyilatkozatában.** 

Az FCF levezetését szolgáló cash flow kimutatás a feladat orientáltsága okán egy 

további besorolási rendet mutat. Ennek alapja, hogy a kimutatás segítségével a 

forrást biztosítók között felosztható pénzáramlás meghatározható legyen. 

Ennek a felosztásnak a logikája a 3.1.sz. táblázatban foglaltak szerint a kapott ka-

matot*** és osztalékot a működésből származó pénzáramok közé sorolja, hiszen az 

a vállalat működésébe bevont reál és pénztőke működéséből származó pénzáram, 

míg a fizetett kamat és osztalék a forrást juttató tulajdonos és hitelező között 

felosztandó FCF részét képezi. Ezzel a szétválasztással a működési pénzáram, a 

vállalat finanszírozási szerkezetétől független pénzáramot mutatja. 

                                              
* id. mű 65. old. 
** A bizottság 7 tagjából 4 tag – Mesirs, Lauver, Leisenning és Swieringa – véleménye eltér a standard azon 
előírásától, hogy a kapott kamatok és osztalék, valamint a fizetett kamat a működési cash flow-hoz 
sorolhatók. Szerintük a kapott kamatokat és osztalékokat, értékpapírokból származó hozamokat a befektetési 
tevékenység cash flow-jához kell számítani. Szerintük a fizetett kamatok a pénzügyi források meg-
szerzésének költségei, így a finanszírozási pénzkiáramláshoz tartoznak. [42] 
*** Meg kell azonban említeni, hogy amennyiben a pénzeszközök, illetve nettó forgótőke besorolásánál 
vizsgált működéshez szükséges piacképes értékpapírok besorolása a finanszírozási pénzáram részét képezi, a 
kapcsolódó kapott kamat és annak adó vonzata is ott kerül figyelembevételre. 
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A kamat- és osztalékáramlás besorolásának problémája megoldja a fizetett nyere-

ségadó allokálásának problémáját. Értelemszerűen a kapott és fizetett kamat és 

osztalék besorolásának megfelelően kell a nyereségadót allokálni.* 

A konzisztencia megteremtésére vonatkozó törekevéssel ellentétes az SFAS 92. 

pontjában megjelenő érvelés, mely szerint a nyereségadó felosztásának költsége 

meghaladja a felhasználók számára az allokálásból fakadó előnyöket, így ettől el 

lehet tekinteni.  

A pénzáramok besorolásával kapcsolatosan felmerülő probléma a cash flow és az 

entitás cash flow kimutatások belső szerkezetének keveredése. 

A cash flow kimutatás tagolása egy 3-as tagolás, ahol a cash flow alapértelmezé-

sében téves a működési cash flownak az „alaptevékenységből származó cash flow”-

val történő azonosítása. Az IAS 7. sz. standardjának függelékében megjelenő il-

lusztrációban a működési cash flow (cash flows from operating activities) helyett 

„alaptevékenységből származó cash flow” jelenik meg [43**] 

Ez a megfogalmazás átvezet a hazai szabályozásban megjelenő „I. szokásos tevé-

kenységből származó pénzeszköz-változás” értelmezésének problémájához, amely 

számtalan esetben eredményezi azt a tévedést, mely szerint a működési cash flow 

részeként csak az alaptevékenység, a szokásos, az üzemi (üzleti) tevékenység 

eredménykategóriához kapcsolódó pénzáram elemek vehetők figyelembe. 

Az adózás előtti eredménykategóriából történő kiindulás a működési cash flow 

meghatározása során jelzi, hogy az eszközök működtetéséből származó, a vállalat 

működése során megjelenő pénzáramok számbavétele független az eredményki-

mutatás tagolásától, azaz az eszközök működtetéséből származó pénzáramok mű-

ködési pénzáramként történő számbavétele független attól, hogy az eszközök alap-  

 

                                              
* A hazai szabályozás nem teszi szükségessé a nyereségadó allokálását a tevékenységek között, miután a 
vitatott tételek mindegyike a működési cash flow részét képezi, így a fizetett nyereségadó is ott jelenik meg. 
** id mű. (116-122. old.) 
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vagy pénzügyi tevékenységhez kapcsolódnak, hogy a pénzáramok rendszeres vagy 

rendkívüli eseményekhez kapcsolódnak. 

A működési pénzáram további tagolása már entitás DCF probléma, amelynek 

megoldása fontos akkor, amikor ezt az eszközt az értékmaximalizáló vállalatvezetés 

a szokásos, nem szokásos és rendkívüli tevékenységeknek az értékalkotásban 

betöltött szerepnek elemzésére használja, de a CF alapértelmezésénél a cash flow 

entitás alapú értelmezése, zavarja a 3-as tagolású modell szerinti besorolását a 

pénzáramoknak. 

Visszatérve a szabályozott és az FCF levezetését szolgáló cash flow modelljéhez, 

vitathatatlan, hogy – túllépve a szabályozott cash flow problémáján – az FCF 

meghatározását szolgáló cash flow kimutatás a nemzetközi szabályozás által kínált 

megoldások kombinációjából összeállítható (3.1. táblázat). 

A disszertáció 6. sz. függelékében a hazai szabályozásnak megfelelő (számviteli 

logika szerint építkező) és az FCF meghatározását szolgáló cash flow kimutatás 

sémájának megfelelő módon követhetjük egy hazai vállalat pénzáramait. A 

függelék részét képezi egy olyan tranzakciós tábla, amely összegi a két 

kimutatás között az átjárás lehetőségét, és amely bemutatja, hogy hogyan 

generálható a hazai szabályozás alapján készített cash flow kimutatás alapján 

szabad cash flow. * 

Célszerű lenne – a 6. sz. mellékletben javasolt modell alapján – olyan cash flow 

kimutatás készítésének a feltételeit a hazai szabályozás vonatkozásában is megte-

remteni, amely a pénzügyi döntések meghozatalakor a tervezésben mind a belső, 

mind a külső érdekeltek számára nélkülözhetetlen segítséget jelenthet. 

Egy FCF levezetését szolgáló cash flow kimutatás lehet az alapja olyan entitás 

DCF modellek alkalmazásának  

                                              
* Természetesen nem tekinthetünk el attól a ténytől, hogy valós adatok elemzésén alapul az ismertetett 
modell, de a vállalat szabad cash flowjáról csak megfelelő belső kiegészítő információk birtokában lehet 
pontos képet adni. 
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• amely segítheti mind az értékmaximalizáló vállalatvezetést, mind a krízis 

helyzetben lévő vállalatvezetést,  

• valamint az érdekeltek aszimmetrikus informáltságának felszámolásában 

megfelelő eszközként funkcionálhat. 

Az első lépés tehát a cash flow kimutatás céljának, feladatának újradefiniálása és 

ennek megfelelő szabályozás kialakítása.  

3.4.4. Szükséges-e a szabályozott cash flow újraértelmezése? A DCF alapú mo-
dellek és a pénzügyi krízis 

A közgazdaságtan értékfelfogása, a vállalati pénzügyek elméleti összefüggéseinek 

értelmezése és elemeinek a gyakorlatba történő átültetése feltételezi a szabályozott 

cash flow céljának, funkciójának a kiszélesítését, a hazai viszonyok között a cash 

flow újraértelmezését. 

Ennek értelmében a cash flow kimutatás alapvető feladata, hogy  

• láthatóvá tegye azt a pénzáramot, amely a tulajdonos és a hitelezők között 

felosztható, ez képezi a DCF alapú érékelések alapját, továbbá  

• a múltbeli cash flow kimutatás azon túl, hogy betekintést ad a vállalati érték-

képződés folyamatába, kijelöli azokat az értéktényezőket, amelyek felhaszná-

lásával tervezhetővé válik a jövőbeni cash flow. 

A 7. sz. Nemzetközi Számviteli Standard a cash flow kimutatás céljának megha-

tározása, a cash flow információ előnyeinek bemutatása során olyan elvárásokat 

fogalmaz meg a kimutatással kapcsolatban, amelyek túlmutatnak a hazai szabá-

lyozáson. 

Az IAS a 7. sz. standardban hangsúlyozza, hogy a cash flow kimutatás olyan elő-

nyöket hordoz, amely a vállalati készpénzgeneráló képesség bemutatásával nem 

egyszerűen a gazdálkodó szervezetek likviditásának, fizetőképességének a meg-

ítélésében segíti a felhasználókat, hanem lehetőséget ad arra, hogy a  
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• „…felhasználó … modelleket dolgozzon ki és értékelje és összehasonlítsa a 

különböző vállalkozások jövőbeni cash flowjának jelenértékét.” [43*] 

• „a múltra vonatkozó cash flow információt gyakran alkalmazzák a jövőben cash 

flow összegének, ütemezésének és biztosra-vehetőségének a jelzésére.” [43**] 

• „…ellenőrizhető vele a jövőbeni cash flow korábbi becslésének a pontossága…” 

[43**] 

Az FASB útmutatása alapján kimunkált cash flow kimutatások néhány, elsősorban 

technikai okokból történő eltérésén túl nem mutatnak lényeges eltérést az FCF 

levezetését szolgáló cash flow kimutatástól, tehát rendeltetésük, céljuk is közelít a 

pénzügyekben használatos cash flow kimutatás céljához. 

Tehát elméletileg mind az amerikai, mind a nemzetközi szabályozás céltéte-

lezése megfelel a gyakorlati pénzügyi alkalmazás kívánalmainak, azonban a 

számviteli információs rendszer nem teszi lehetővé a kiterjedtebb értelme-

zésének megfelelő cash flow kimutatás összeállítását.  Az információk további 

belső – cash flow szempontú – csoportosítása, gyűjtése a cash flow al-

kalmazhatóságának kiszélesítéséhez a nemzetközi gyakorlatban is nélkülöz-

hetetlen.  

A nemzetközi szakirodalom [20,22] alapján azt tapasztaljuk, hogy a DCF alapú 

értékelések alkalmazása általános gyakorlat a vállalatvezetésben. Nem egységes 

rendszerben, de koncepcionálisan az FCF ismertetett struktúrájának megfelelő 

rendszerben készítenek a vállalatok cash flow kimutatásokat, amelyen alapulva már 

számtalan ágazatban (így például az olajiparban a távközlési ágazatban, 

gyógyszeriparban, high-tech iparágban, stb.) megjelentek az ágazatspecifikus 

entitás DCF modelleken alapuló vállalatvezetési módszerek. 

A hazai legszűkebb cash flow értelmezés és a meglévő információs bázis alapján 

kialakult, szabályozott cash flow nem képezi, és nem is képezheti a pénzügyi 

elemzések, döntések megalapozásának bázisát. 

                                              
* id. mű 105. old. 4. pont. 
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Első lépésként a cash flow újraértelmezésére a nemzetközi standardoknak megfelelő 

legszélesebb céltételezésének megfelelő újrafogalmazására van szükség, amelyet a 

célnak megfelelő szabályozás-kimunkálásának kell követnie, amelyhez első 

lépésként úgy vélem a 3.7.sz ábra  megfelelő eligazítást adhat. 

A megfelelő szabályozás mentén kialakuló belső információgyűjtés a szabályozott 

cash flow összeállítása mellett (illetve annak részeként) lehetővé teszi azon entitás 

DCF alapú modellek alkalmazását, amely 

• tevékenységenként, 

• divíziónként stb. történő bontásban 

alkalmat adnak az értéktényezők azonosítására, az értékmaximalizáló vállalatve-

zetés segítésére. 

A disszertáció témája szempontjából fontos, hogy pénzügyi krízishelyzetekben, 

csőd, felszámolás esetén az így kidogozott modell döntést támogató eszközként 

működik minden érdekelt (adós és hitelező) kezében: 

1. A csődelőrejelzési modellek* helyett egy, a rendszerbe épített DCF alapú mo-

dell, olyan – többletköltséget az érdekeltek számára nem jelentő – eszköz, amely 

alkalmas a gazdasági profit modellen keresztül jelezni a vállalat vezetésének és 

a kívülállóknak, hogy a vállalat meddig éli a versenyelőnyök fennállásának 

időszakát, mikor következik be az a fordulópont, amelyet követően a vállalat 

befektetései már nem hoznak normálprofitot, és a vállalat az értékrombolás 

fázisába jutott.  

A ROICmax illetve az EPmax pontjának elérését követően a gazdasági profit-

csökkenés időszakában egy entitás DCF modellel meghatározhatók, szétvá-

laszthatók az értéket teremtő és értéket romboló tevékenységek divizíók. A nem 

hatékony területek kijelölésére alkalmas módszer az entitás DCF modell 

alkalmazásával, az egyes tevékenységek területéről történő kilépés, illetve új, 

gazdasági profitot hozó területekre történő belépés révén elkerülhető a vállalati 

szinten történő értékrombolás („A”). 

                                                                                                                                         
** id. mű 105. old. 5. pont 
* Részletes elemzés Virág Mikós írásaiban [53,54] . 
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A ROIC=WACC illetve az EP=0 állapot bekövetkezése megadja azt az idő-

pontot, amikor a vállalat az értékteremtés időszakából a pénzügyi krízis első 

szakaszába fordul. 

3.9. ábra: A DCF alapú gazdasági profitmodell és a pénzügyi nehézségek idősza-
kának előrejelzése 
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Az 1.1. táblázatban jelölt látens (I.) periódusa a pénzügyi krízisnek minden ér-

dekelt számára láthatóvá válik a DCF modell alkalmazásával. 

Ezzel a modell alkalmazása hozzájárul az információs aszimmetria csökkenté-

séhez, felhívja az érdekeltek figyelmét a fizetésképtelenség bekövetkezését 

megelőzően a pénzügyi nehézségek elmélyülésének, a csődállapot kialakulá-

sának a veszélyére. Így sor kerülhet az időben történő csődeljárás megindítására 

(„B”), ezzel megtörténhet a vállalat visszavezetése az értéknövelés szakaszába. 

2. A csődelkerülő eljárás során készített, a tartós fizetőképesség helyreállítását 

szolgáló reorganizációs tervekben megjelenő jövőbeni cash flow értékelése 

minden érdekelt számára a múltbeli cash flow-k ismeretében válik lehetővé. 

3. Az FCF meghatározásával a vállalat továbbműködési értékének (VC) becslésére 

alkalmas módszerhez jutva közelebb kerülünk az elméleti felszámolási, illetve 

továbbműködési kritériumok érvényesítésének gyakorlati alkalmazásához. 

Jelenleg a csődtörvényben és a gyakorlatban, amikor a vállalat értékéről, vállalati 

vagyon értékéről beszélünk nem tisztázott, hogy mi az értékfogalom tartalma. A 

vállalat könyvszerinti értékének, a piaci értékének, a vállalat azonnali 

likvidációs- és továbbműködési értékének az egybemosása – ahogyan a 2. 

fejezetben láttuk – számos gyakorlati problémát jelent. 

4. A pénzügyi krízis első jelének észlelésétől a modell alkalmazása elvezet a 

csődnyitás optimális időpontjának, a V=D állapot bekövetkezésének a meg-

határozásáig. 

Mindezen megállapítások alátámasztásául a 6. sz. mellékletben kidolgozott modell 

alkalmazhatóságát igazolja a következő ábra (3.10. ábra). Egy hazai nagyvállalat 

adatai alapján megrajzolt ábrán jól elkülöníthető, hogy miként fordul a vállalat a 

hosszantartó értékrombolás periódusából az értékmentés időszakába. 
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3.10. ábra: A befektetett tőke tényleges és elvárt hozama egy hazai vállalat 
példáján 
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A DISSZERTÁCIÓBAN LEGGYAKRABBAN 
ELŐFORDULÓ JELÖLÉSEK JEGYZÉKE 

I. fejezet  

EP gazdasági profit 

WACC vállalati átlagos tőkeköltség 

V vállalat értéke 

D vállalati adósság értéke 

VL a vállalat likvidásiós értéke 

VM a vállalat piaci értéke (ára) 

DV
L a hitelezők által meghatározott likvidációs érték 

SV
L a tulajdonosok által meghatározott likvidációs érték 

VC a vállalat továbbműködési értéke 

s a biztosított hitelezők által elengedett hitelösszeg 

Pt a továbbműködés során keletkezett termelői többlet 

B a továbbműködést biztosító új tétel 

T reorganizáció költsége 

Dt
j  egyes hitelezői pozícióban meghatározott követelések értéke 

Dt
j*  hitelek szerződés-konform értéke 

  

II. fejezet  

CFt   t időpontra vonatkozó pénzáram (cash flow) 

rt  adott pénzáramhoz tartozó diszkontráta 

FCF a tulajdonosok és a hitelező között felosztható szabad pénzáram 
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(Free Cash Flow) 

OCF működési pénzáram (Operating Cash Flow) 

NI nettó beruházás (Net Investment) 

NOPLAT adóval korrigált működési profit (Net Operating Profit Less 

Adjusted Taxes) 

EBIT kamat és adófizetés előtti eredmény (Earnings before Intrest and 

Taxes) 

IC tőkebefektetés (Invested Capital) 

ROIC befektetett tőke megtérülése (Return on Invested Capital) 

g a NOPLAT növekedési üteme 

NI új befektetés (Newly Invested) 
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adatai 
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3. A hazai szabályozott cash flow kimutatás 
4. Direkt és indirekt cash flow kimutatás az IAS 7. standardja szerint 
5. FAS 95. szabványa szerinti cash flow kimutatás 
6. A DCF és a gazdasági profitmodell során használt FCF levezetését szolgáló 

cash flow kimutatás modellje 
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Dr. Csőke Andrea bírónő adatgyűjtése. A csődtörvény 1997-es módosítását 
követően indult és jogerősen befejezett (401) felszámolási eljárás aggregált adatai 
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Dr. Csőke Andrea bírónő adatgyűjtése. A csődtörvény 1997-es módosítását 
követően indult és jogerősen befejezett (401) felszámolási eljárás 
aggregált adatai 

 

Az 1977-es Csődtörvény módosítását követően indult és jogerősen befejezett 401 

ügyre vonatkozó adatok: 
 
1/ Hogyan fejeződött be? 
65 elutasítás 
201 megszüntetés 
117 felszámolás 
3 egyezség jóváhagyás 
15 egyéb 
 
2/ A felszámolási eljárás kezdete és a felszámolás megindulása közötti átlagos időtartam 6,34 
hónap 
maximum: 43 hó (Legfelsőbb Bíróságon volt) 
minimum: 1 hó 
 
3/ Tevékenységet lezáró mérleg főösszege átlag 15.142 eFt (64 ügyben nem volt adat) 
 
4/ Rövidlejáratú tartozások (50 ügyben volt adat) átlag 30.224 eFt 
hosszúlejáratú tartozás (50 ügyben volt adat, abból 7-ben volt hosszúlejáratú tartozás) átlag 6.242 
eFt (ez a 7 ügy átlaga, nem az 50-é) 
 
5/ Eljárás befejezése egyszerűsített módon 100 ügy 
rendes eljárás szabályai 17 db 
 
6/ Egyszerűsített 39-ben azért kérték, mert nem volt pénz a felsz. Költségekre 
6-ban, mert nem volt irat 
55-ben, mert egyik sem volt 
 
7/ Nyilvántartásba vételi díjat 
senki nem fizetett – 6 ügyben 
1 hitelező volt – 20 ügyben 
2 – 30 ügyben 
3 – 19 ügyben 
4 – 16 ügyben 
5 – 7 ügyben 
6 – 5 ügyben 
7 – 2 ügyben 
8 – 2 ügyben 
9 – 1 ügyben 
10 – 2 ügyben 
11, 14 és 17 – 1-1 ügyben 
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8/ Összesen befizettek nyilvántartásba vételi díjat: 10.440.121,- Ft-ot 
 
9/ A felszámolás alatt az adós vagyonából kifizettek 27.724.369,- Ft-ot, de 76 ügyben egyáltalán 
semmilyen kifizetés nem volt 
 
10/ kielégítés 
107 ügyben egyáltalán nem volt 
1 ügyben a járadékosokat még ki lehetett fizetni 
3 ügyben a tb-tartozásra lehetett fizetni 
4 ügyben adóra is 
és 2 ügyben az egyéb (f) pontos) hitelezők is kaptak részkielégítést. 
 
11/ megállapított felszámolói díj összege: 31.425.507,- Ft 
 
12/ a fenti díjat fedezte 
díjfedezeti számla: 9.602.025,- Ft (ez azért kevesebb, mint a befizetett, mert volt olyan, hogy a 
hitelezők egy ügyben többet fizettek, mint ami a felszámolónak jár, s a különbözetet a hitelezők 
kapták vissza). 
adós vagyona: 3.581.249,- Ft 
díjkiegészítési számla 447.063,- Ft 
semmi 17.796.157,- Ft 
 
13/ összes hitelezői igény: 4.486.525.556,- Ft 
 

14/ kielégített hitelezői igény: 71.330.647,- Ft 



2. sz. melléklet 

 

Az APEH Pénzügyi Ellenőrzési Hivatala által (az összeállított 
kérdések alapján) gyűjtött és aggregált adatok a csőd- és 

felszámolási eljárás során érvényesített hitelezői követelés 
alakulására vonatkozóan 

 



 

Felszámolási eljárások alakulása 1992-2000. évben 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Közzétett eljárások (db) 2.227 2.593 2.484 2.799 3.078 3.170 3.288 3.495 4.468 

Befejezett eljárások (db) 19 66 391 1.075 2.062 2.729 3.998 3.384 3.449 

APEH által kezdeményezett 
eljárások (db) 

n.a. 594 1.092 1.763 1.210 1.172 1.890 2.090 3.518 

APEH által kezdeményezett 
eljárások (mFt) 

n.a. 6.569 11.257 23.200 28.400 30.670 29.000 54.200 53.100 
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Engedményezett követelések Ebből (csak) adó 

Év Db Összeg (eFt) Ellenérték Db Összeg (eFt) Ellenérték 

1997. 48 14.061.018 1.853.122 48 14.061.018 1.853.122 

1998. 331 36.987.095 1.016.632 331 36.897.095 1.016.632 

1999. 6.588 221.962.945 4.512.863 6.588 218.678.767 (4 %) 

2000. 5.763 116.748.498 2.922.396 5.763 41.872.779 (4 %) 



 

3. sz. melléklet 

 

A hazai szabályozott cash flow kimutatás 
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7. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez 
 
Cash flow-kimutatás 
A CASH FLOW-KIMUTATÁS TAGOLÁSA 
 
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás 
(Működési cash flow, 1-13. sorok)  
1. Adózás előtti eredmény ± 
2. Elszámolt amortizáció + 
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 
6. Szállítói kötelezettség változása ± 
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± 
8. Passzív időbeli elhatárolások változása ± 
9. Vevőkövetelés változása ± 
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± 
11. Aktív időbeli elhatárolások változása ± 
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) – 
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés – 
 
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás 
(Befektetési cash flow, 14-16. sorok) 
14. Befektetett eszközök beszerzése – 
15. Befektetett eszközök eladása + 
16. Kapott osztalék, részesedés + 
 
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás 
(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) 
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 
19. Hitel és kölcsön felvétele + 
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, 

megszüntetése, beváltása + 
21. Véglegesen kapott pénzeszköz + 
22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) – 
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése – 
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése – 
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek – 
26. Véglegesen átadott pénzeszköz – 
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± 
 
IV. Pénzeszközök változása (± I ± II ± III. sorok) ± 



 

4. sz. melléklet 

 

Direkt és indirekt cash flow kimutatás az IAS 7. standardja 
szerint 
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Cash flow kimutatás az indirekt módszer szerint (18b bekezdés) 
 
Alaptevékenységből származó cash flow 
 
Adózás és rendkívüli tételek előtti eredmény 
Korrekciók: 
 Amortizáció 
 Árfolyamveszteség 
 Befektetésből származó jövedelem 
 Kamatköltség 
A működőtőke változásai előtt működési eredmény 
 A vevő és egyéb követelések növekedése 
 Készletcsökkenés 
 Szállítói tartozások csökkenése 
Tevékenységből származó készpénz 
Fizetett kamat 
Kifizetett nyereségadók 
Cash flow a rendkívüli tételek előtt 
Földrengés miatti kár kártérítése 
 

Az alaptevékenységből származó készpénz 

 
Befektetési tevékenységekből származó cash flow 
 
X leányvállalat megvásárlása, a szerzett készpénz nélkül 
Ingatlanok, gépek és berendezések vásárlása 
Berendezések eladásából származó bevétel 
Kapott kamat 
Kapott osztalék 
 

A befektetési tevékenységhez felhasznált nettó készpénz 

 
Finanszírozási tevékenységből származó cash flow 
 
Részvénykibocsátásból származó bevétel 
Hosszú lejáratú hitelfelvételből származó bevétel 
Pénzügyi lízing kötelezettségek kiegyenlítése 
Fizetett osztalék 
 

Finanszírozási tevékenységhez felhasznált nettó készpénz 

 
Készpénz és készpénz-egyenértékes nettó növekedése 
Készpénz és készpénz-egyenértékes az időszak elején 
Készpénz és készpénz-egyenértékes az időszak végén 
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Cash flow kimutatás a direkt módszer szerint (18(a) bekezdés) 
 
Alaptevékenységből származó cash flow 
 
Készpénzbevételek vevőktől 
Szállítóknak és alkalmazottaknak kifizetett készpénz 
Tevékenységből származó készpénz 
Kifizetett kamat 
Kifizetett nyereségadók 
Cash flow a rendkívüli tételek előtt 
Földrengés miatti kár kártérítése 
 

Alaptevékenységből származó nettó készpénz 

 
Befektetési tevékenységből származó cash flow 
 
X leányvállalat megvásárlása, a szerzett készpénz nélkül 
Ingatlanok, gépek és berendezések vásárlása 
Berendezések eladásából származó bevétel 
Kapott kamat 
Kapott osztalék 
 

Befektetési tevékenységhez felhasznált nettó készpénz 

 
Finanszírozási tevékenységből származó cash flow 
 
Részvénykibocsátásból származó bevétel 
Hosszú lejáratú hitelfelvételből származó bevétel 
Pénzügyi lízing kötelezettségek kiegyenlítése 
Fizetett osztalék 
 

A finanszírozási tevékenységekhez felhasznált nettó készpénz 

 
Készpénz és készpénz-egyenértékes nettó növekedése 
 
Készpénz és készpénz-egyenértékes az időszak elején 
Készpénz és készpénz-egyenértékes az időszak végén 
 



 

5. sz. melléklet 

 

FAS 95. szabványa szerinti cash flow kimutatás 
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Cash-flow kimutatás 

A pénz és egyenértékeinek emelkedése v. csökkenése 
 
Működésből származó pénzforgalom 
 
Nettó jövedelem 
A működésből származó nettó pénzforgalom és nettó jövedelem egyezetéséhez 
szükséges helyesbítések: 
 Értékcsökkenés és amortizáció 
 Számlakövetelések veszteségeire képzett tartalékok 
 Berendezés eladásának nyeresége 
 Leányvállalat ki nem fizetett nyeresége 
 Részletre történő készletértékesítés utáni követelések 
 Fizetendő kamatok és jövedelemadó emelkedése 
 Később fizetendő adók emelkedése 
 Más források emelkedése 
 
Működésből származó nettó pénzforgalom 
 
Befektetési tevékenységből származó cash-flow 
 Berendezések értékesítéséből származó nyereség 
 Üzem értékesítéséből kapott váltó kifizetés 
 Tőkekiadások 
 „S” vállalat megvásárlására fizetett összeg, megszerzett nettó készpénz 
 
Befektetési tevékenységre felhasznált nettó pénzeszközök 
 
Finanszírozási tevékenységből származó cash-flow 
 Nettó hitelfelvétel hitelkeret megegyezés alapján 
 Tőke kölcsön kötelezettség visszafizetése 
 Hosszú lejáratú hitelkibocsátás hozama 
 Törzsrészvény kibocsátás hozama 
 Fizetett osztalék 
 

Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzforgalom 

 
Készpénz és készpénz egyenértékesek nettó növekedése 
Készpénz és készpénz egyenértékesek az év elején 
Készpénz és készpénz egyenértékesek az év végén 
 



6. sz. melléklet 

 

A DCF és a gazdasági profitmodell során használt FCF 

levezetését szolgáló cash flow kimutatás modellje 
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6. sz. Melléklet 

A következőkben egy hazai nagyvállalat, a magyar építő és szerelőipar élvona-

lába tartozó vállalat nyilvánosságra hozott, közzétett adatai alapján (mint „külső 

érdekelt”) összeállítottam 

• a 2000. évi C törvényben szereplő egyszerűsített szabályozott cash flow 

kimutatást, valamint 

• az FCF levezetését szolgáló CF kimutatást (két variációban) 

A kimutatások összeállítása olyan egyszerűsített sémák alapján történik, amely 

nem teszi lehetővé, hogy reális képet alakítsunk ki az adott vállalatokról. A válla-

lat adatai pusztán a két modell összehasonlításához szolgálnak segítségül. 

A két modell összeállítását követően a függelék részét képezi egy olyan tranzak-

ciós tábla, amelyben néhány a cash flow összeállításának elemzésekor vizsgált 

vitatott elemnek (az FCF levezetését szolgáló modell alapján történő) átsorolásá-

val rekonstruálható egy olyan, a múltbeli FCF levezetését szolgáló kimutatás, 

amely alapot teremthet a jövőbeni cash flow tervezéséhez. A tranzakciós tábla 

megmutatja, hogy kevés változtatással kiszélesíthető a jelenlegi szabályozott 

cash flow kimutatás értelmezése. 



 
I. MÉRLEG* 

Ssz.  A mérleg összevont adatai 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1. Befektetett eszközök (2+3+4) 2 411 2 437 2 091 2 487 687 2 044 2 946
2. Immateriális javak 8 9 17 13 34 108 107
3. Tárgyi eszközök 1 926 1 814 1 781 1 760 502 558 1 593
4. Befektetett pénzügyi eszközök 477 614 293 714 151 1 378 1 246
5. Forgóeszközök (6+7+8+9) 3 352 2 538 4 816 7 824 8 459 6 710 17 128
6. Készletek 573 429 978 1 143 482 472 1 225
7. Követelések  2 068 1 711 3 305 5 826 7 544 4 762 8 681
8. Értékpapírok 226 166 222 161 158 423 510
9. Pénzeszközök 485 232 311 694 275 1 053 6 712
10. Aktív időbeli elhatárolások 110 27 50 122 73 40 96
11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+5+10) 5 873 5 002 6 957 10 433 9 219 8 794 20 170
12. Saját tőke  1 340 1 495 1 704 1 831 1 923 2 041 2 924
13. Céltartalékok 953 740 727 699 913 270 266
14. Kötelezettségek (15+16)  3 328 2 692 4 221 7 788 6 173 6 284 16 727
15. Hosszú lejáratú kötelezettségek 18 5 527 483 1 347 1 045
16. Rövid lejáratú kötelezettségek  3 310 2 687 4 221 7 261 5 690 4 937 15 682
17. Ebből: kamatjellegű kötelezettségek 1 468 1 095 2 370 3 855 2 927 1 698 11 809
18. Passzív időbeli elhatárolások 252 75 305 115 210 199 253

                                              
* Kamatkötelezettséggel nem járó kötelezettségek körébe a vevőktől kapott előlegeket és a szállítókkal szemben fennálló rövid lejáratú kötelezettséget vettem, mint 
legszűkebb körét a kamatmentes kötelezettségeknek. 
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19. FORRÁSOK ÖSSZESEN (12+13+14+18) 5 873 5 002 6 957 10 433 9 219 8 794 20 170
 

 II. Eredménykimutatás*   
Sorsz. Az eredménykimutatás összevont adatai 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1. Üzemi üzleti tevékenység eredménye 670 -166 237 569 2 384 713 
2. Pénzügyi műveletek eredménye (3-4) -194 -5 -227 -154 -241 -194 -159 
3. Pézügyi műveletek bevételei 136 329 127 57 274 262 436 
4. Pénzügyi műveletek ráfordításai 330 334 354 211 515 456 595 
5. Szokásos vállalkozási tevékenység (1+2) 476 -171 10 415 -239 190 554 
6. Rendkívüli eredmény -401 411 210 -1 309 -86 339 
7. Adózás előtti eredmény (1+2+6) 75 240 220 414 70 104 893 
8. Adófizetési kötelezettség 6       
9. Adózott eredmény (7-8) 69 240 220 414 70 104 893 
10. Eredménytartalék igénybevétele        
11. Jóváhagyott osztalék részesedés 48 79      
12. Mérleg szerinti eredmény (9+10-11) 21 161 220 414 70 104 893 

 Kiegészítő adatok        
13. Amortizáció 137 134 140 139 129 141 130 
14. Kapott osztalék, részesedés        

                                              
* Az adatok besorolása a 2000. évi C. törvény kimutatásainak felhasználásával történt. 
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 III. Szabályozott cash flow  
Ssz.  A szabályozott cash flow kimutatás összevont adatai 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1. Adózás előtti eredmény   240 220 414 70 104 893
2. Elszámolt amortizáció  134 140 139 129 141 130
3. Céltartalék változása  -213 -13 -28 214 -643 -4
4. Forgóeszk.állományváltozása (pénzeszközök nékül)  -561 2 199 2 625 1 054 -2 527 4 759
5. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása   -623 1 534 3 040 -1 571 -753 10 745
6. Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása  -83 23 72 -49 -33 56
7. Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása  -177 230 -190 95 -11 54
8. Fizetett (fizetendő) adó*  
9. Fizettett (fizetendő) osztalék, részesedés  79
10. Működési cash flow  -74 -111 678 -2 068 1 398 7 003
11. Brutto működési cash flow   374 360 553 199 245 1 023
12. Forgótőke állományváltozásának hatása a CF-re  -448 -471 125 -2 267 1 153 5 980
13. Befektetési tevékenységből származó cash flow  -160 206 -535 1 671 -1 498 -1 032
14. Kapott osztalék részesedés   
15. Befektetési cash flow   -160 206 -535 1 671 -1 498 -1 032

                                              
* Fizetett és fizetendő adó ill. osztalék különbségének meghatározása a működési cash flow alakulása szempontjából lényegtelen, mert a korrekciós tételek is (a rövid 
lejáratú kötelezettségek részeként) a működési cash flow elemét képezik. 
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16. Saját tőke állományváltozása (Kivéve a mérlegszerinti 
eredményt)  

 -6 -11 -287 22 14 -10

17. Hosszúlejáratú kötelezettségek állományváltozása  -13 -5 527 -44 864 -302
18. Finanszírozási cash flow   -19 -16 240 -22 878 -312
19. Pénzeszközök állományváltozása   -93 -127 918 -419 2 276 6 691
20. Pénzeszközök nyitóállománya   485 232 311 694 275 1 053
21. Pénzeszközök záróállománya   232 311 694 275 1 053 6 712
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A szabad cash flow (FCF) meghatározását szolgáló kimutatások* 

 IV/A  
Ssz.  A befektetett tőke meghatározása1) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
1. Nettó befektetett eszközök (a befektetett pénzügyi eszközök nélkül 1 934 1 823 1 798 1 773 536 666 1 700 
2. Működéshez kapcsolható forgóeszközök2) 3 236 2 399 4 644 7 785 8 374 6 327 16 714 
3. Céltartalékok  953 740 727 699 913 270 266 
4. Kamatfizetéssel nem járó rövidlejáratú kötelezettségek 1 468 1 095 2 370 3 855 2 927 1 698 11 809 
5. Passzív időbeli elhatárolások  252 75 305 115 210 199 253 
6. Működésbe befektetett tőke3) 2 497 2 312 3 040 4 889 4 860 4 826 6 086 
7. Befektetés pénzügyi eszközökbe  477 614 293 714 151 1 378 1 246 
8. Értékpapírok 226 166 222 161 158 423 510 
9. A vállalat befektetett tőkéje4) 3 200 3 092 3 555 5 764 5 169 6 627 7 842 
10. Saját tőke  1 340 1 495 1 704 1 831 1 923 2 041 2 924 
11. Kamatkötelezettséggel járó adósság állománya 1 860 1 597 1 851 3 933 3 246 4 586 4 918 
12. Tőkeköltséggel rendelkező finanszírozási források 3 200 3 092 3 555 5 764 5 169 6 627 7 842 

Megjegyzések: 

1) Az alkalmazásra kerülő egyszerűsített kimutatás Tom Copeland és szerzőtársai által írott könyvében [22] található kimutatá-

sok alapján került összeállításra, amely felfogásában leginkább az amerikai (FASB) szabályozott cash flow kimutatásához áll a 

legközelebb. A sémában az elméleti összefoglalóval ellentétben bizonyos entitás DCF elemek is megjelennek amennyiben az 

üzemi (üzleti), pénzügyi tevékenység és rendkívüli tevékenységből származó pénzáramok a hazai teljesítményáramlás kategóri-

ának megfelelően került felosztásra. 
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2) Feltételezve, hogy a pénzeszközök minden esetben a működéshez szükséges optimális pénzeszközállományt tartalmazzák. A 

táblázatban a pénzeszközöket a legszűkebb értelmezésben a mérleg szerinti besorolásnak megfelelő tartalommal azonos módon 

használom. Ez torzítja az FCF-et miután az optimális működéshez szükséges pénzeszközök jó pénzgazdálkodást feltételezve 

nem tartózkodnak teljes mértékben a mérleg pénzeszközök kategóriájának megfelelő vagyontartási formában, hanem 

megjelennek az értékpapírok között is. (Ehhez a bontáshoz belső információk szükségesek, mint ahogyan a 3. pontba sorolt 

kamatfizetéssel nem járó rövid lejáratú kötelezettségek meghatározásánál is.) 

3)  

A működésbe befektetett tőke felosztható 1997 1998 

 Nettó befektetett eszközökre 1 773 536 

 Nettó működő tőkére 3 116 4 324 

Működésbe befektetett tőke 4 889 4 860 

A felosztásnál azonban látni kell, hogy a forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek különbségeként meghatározott nettó 

forgótőke helyett itt olyan forgótőke (működő tőke) kategória került meghatározásra, ahol a módosított forgóeszközöket kamat-

mentes forrásokkal korrigáljuk. Ez lényeges eltérést mutat a nettó forgótőke értelmezésétől, ezért teszek javaslatot egy új foga-

lom meghatározásának szükségességére. 

4) A vállalat befektetett tőkéje azokat az elemeket tartalmazza, amelyeket olyan forrásból finanszíroztak, amely után a befekte-

tők (tulajdonosok és hitelezők) hozamot várnak, azaz amely források tőkeköltséggel bírnak. 
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A szabad cash flow (FCF) meghatározását szolgáló kimutatások* 
 IV/B 

Ssz.  A befektett tőke meghatározása 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
1. Befektetett  eszközök állománya 2 411 2 437 2 091 2 487 687 2 044 2 946
2. Működéshez kapcsolható forgóeszközök**  3 126 2 372 4 594 7 663 8 301 6 287 16 618
3. Aktív időbeli elhatárolások  110 27 50 122 73 40 96
4. Céltartalékok 953 740 727 699 913 270 266
5. Kamatfizetéssel járó rövidlejáratú kötelezettségek 1 468 1 095 2 370 3 855 2 927 1 698 11 809
6. Passzív időbeli elhatárolások 252 75 305 115 210 199 253
7. Nettó forgótőke (működő tőke)*** 563 489 1 242 3 116 4 324 4 160 4 386
8. Értékpapírok  226 166 222 161 158 423 510
9. Befektetett  tőke 3 200 3 092 3 555 5 764 5 169 6 627 7 842
10. Saját tőke  1 340 1 495 1 704 1 831 1 923 2 041 2 924
11. Kamatkötelezettséggel járó adósság állománya 1 860 1 597 1 851 3 933 3 246 4 586 4 918
12. Tőkeköltséggel rendelkező finanszírozási források 3 200 3 092 3 555 5 764 5 169 6 627 7 842

                                              
* Az „A” variációban megadott modell egyszerűsített változatát mutatom be, amely a legegyszerűbb formában (minden entitás elem kizárásával) összegzi az FCF 
levezetésének a lényegét, elméleti kiindulópontnak tekinthető. 
** Feltételezve, hogy a pénzeszközök minden esetben a működéshez szükséges optimális pénzeszközállományt tartalmazzák. A táblázatban a pénzeszközöket a 
legszűkebb értelmezésben a mérleg szerinti besorolásnak megfelelő tartalommal azonos módon használom. Ez torzítja az FCF-et miután az optimális működéshez 
szükséges pénzeszközök jó pénzgazdálkodást feltételezve nem tartózkodnak teljes mértékben a mérleg pénzeszközök kategóriájának megfelelő vagyontartási 
formában, hanem megjelennek az értékpapírok között is. (Ehhez a bontáshoz belső információk szükségesek, mint ahogyan a 3. pontba sorolt kamatfizetéssel nem járó 
rövid lejáratú kötelezettségek meghatározásával is.) 
*** A felosztásnál azonban látni kell, hogy a forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek különbségeként meghatározott nettó forgótőke helyett itt olyan forgótőke 
(működő tőke) kategória került meghatározásra, ahol a módosított forgóeszközöket kamatmentes forrásokkal korrigáljuk. Ez lényeges eltérést mutat a nettó forgótőke 
értelmezésétől, ezért teszek javaslatot egy új fogalom meghatározásának szükségességére. 
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 V/A  
Ssz.  Az FCF-et meghatározó pénzáramok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1. Üzemi, üzleti tevékenység eredménye 670 -166 237 569 2 384 713
2. Üzemi, üzleti tevékenység eredménye után 

fizetendő adó 
113 -73 3 28 -12 50 -32

3. Adóval korrigált üzemi eredmény 557 -93 234 541 14 334 745
4. Pénzügyi műveletek adóval korrigált bevétele 112 270 104 47 225 215 358
5. Adóval korrigált rendkívüli eredmény  -329 337 172 -1 253 -71 278
6. NOPLAT  340 514 510 587 492 478 1 381
7. Amortizáció  137 134 140 139 129 141 130
8. Bruttó cash flow  477 648 650 726 621 619 1 511
9. Működésbe befektetett tőke -51 868 1 988 100 107 1 390

10. Befektetett pénzügyi eszközök  137 -321 421 -563 1 227 -132
11. Befektetések állományváltozása 86 547 2 409 -463 1 334 1 258
12. Szabad cashflow FCF  562 103 -1 683 1 084 -715 253
13. Működéshez nem szükséges piacképes papírok 

ÁV  
60 -56 61 3 -265 -87

14. Adózott kamat kiadás  -274 -290 -173 -422 -374 -488
15. Kamatfizetéssel járó hosszú lejáratú 

kötelezettségek állományváltozása  
 -13 -5 527 -44 864 -302

16. Osztalékkifizetés  -48 -79 
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17. Részvény kibocsátás (visszavásárlás) -6 -11 -287 22 14 -10

18. Kamatfizetéssel járó rövid lejáratú kötelezettségek 
állományváltozása  

 -250 259 1 555 -643 476 634

19. Finanszírozási cash flow  -562 -103 1 683 -1 084 715 -253
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 VI/A  
Ssz.  Az üzemi-üzleti tevékenység eredménye után (EBIT) fizetendő adó 

meghatározása 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1. Adófizetési kötelezettség összesen 6  
2. Kamatfizetésből származó adómegtakarítás*  59 60 64 38 93 82 107 

3. Kamatbevételek után  elszámolt adó**  -24 -59 -23 -10 -49 -47 -78 
4. Működéshez nem kapcsolható bevételek után fizetendő adó 72 -74 -38 0 -56 15 -61 

5. Üzemi-üzleti tevékenység után fizetendő adó***  113 -73 3 28 -12 50 -32 

 

                                              
* Belső információ nélkül azzal az egyszerűsítő feltételezéssel éltem, hogy a pénzügyi műveletek ráfordításai a tőkeköltséggel rendelkező idegen források költségeként 
merültek fel. 
** Az értékpapírokhoz és a befektetett pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó bevételeknek tekintettem a pénzügyi műveletek bevételeit és ennek megfelelően kalkuláltam 
az elszámolt adót. 
*** Amennyiben az entitás DCF modellben gondolkodunk, a vállalati adófizetési kötelezettséget mindössze a kamatfizetésből származó adómegtakarítással kellett volna 
korrigálni (eltekintve az értékpapírok tartásának következményeként felmerülő adóhatástól) (ld. „B” változat). 
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 VII/A  
Ssz.  A tranzakciós tábla az FCF meghatározása a szabályozott 

cash low kimutatás adataiból kiindulva 1998 
    

 Korrekciós tételek Működési 
CF 

Befektetési 
CF 

Finansz. 
CF 

Pénzeszk. 
ÁV 

1. A szabályozott CF pénzáramai  -2 068 1 671 -22 -419 
2. Pénzeszközök ÁV 419 419 
3. Forgóeszközök ÁV 1 054 -1 054  

3/b. Folyó források ÁV 1 571 -1 571  
4. Céltartalékok ÁV -214 214 122 
5. Aktív időbeli elhatárolások ÁV -49 49  
6. Passzív időbeli elhatárolások ÁV -95 95  
7. Működéshez nem szükséges piacképes papírok ÁV   
8. Kamatfizetéssel járó rövidlejáratú források ÁV 643 -643  
9. Adókötelezettség ÁV  
10. Adózott kamatkiadás 422 -422  
11. Osztalékfizetés  
12. Működéshez nem szükséges piacképes papírokhoz kapcsolódó 

adózott kamatbevétel 
 

13. Az FCF levezetését szolgáló CF pénzáramai 621 463 -1 084  
  +1 084 -1 084  
  Szabad CF Finansz. CE  
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 V/B  
Ssz.  A szabad cash flow (FCF) levezetését szolgáló kimutatás        

 Az FCF-et maghatározó pénzáramok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
1. Adózás előtti eredmény  240 220 414 70 104 893 
2. Kamatfizetéssel járó kötelezettségek kamatköltsége*  334 354 211 515 456 595 
3. Adózás és kamatfizetés előtti eredmény (EBIT) 574 574 625 585 560 1 488 
4. EBIT-et terhelő adó  60 64 38 93 82 107 
5. Adóval korrigált EBIT (NOPLAT)  514 510 587 492 478 1 381 
6. Amortizáció  134 140 139 129 141 130 
7. Bruttó cash flow 648 650 726 621 619 1 511 
8. Befektetett eszközök ÁV  160 -206 535 -1 671 1 498 1 032 
9. Nettó forgótőke ÁV  -74 753 1 874 1 208 -164 226 
10. Befektetési cash flow -86 -547 -2 409 463 -1 334 -1 258 
11. Szabad cash flow (FCF) 562 103 -1 683 1 084 -715 253 
12. Működéshez szükséges piacképes papírok ÁV-nak hatása a CF-re 60 -56 61 3 -265 -87 
13. Adózott kamatkiadás -274 -290 -173 -422 -374 -488 
14. Kamatfizetéssel járó hosszúlejáratú kötelezettségek ÁV-nak a hatása a CF-re  -13 -5 527 -44 864 -302 
15.  Osztalékkifizetés -79  
16. Részvénykibocsátás (visszavásárlás) -6 -11 -287 22 14 -10 
17. Kamatfizetéssel járó rövidlejáratú kötelezettségek állományváltozása   -250 259 1 555 -643 476 634 
18. Finanszírozási CF (=FCF) -562 -103 1 683 -1 084 715 253 

                                              
* Értékpapírokhoz és befektetett pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó bevételnek tekintem a pénzügyi műveletek ráfordítását. 
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 VI/B 

Ssz.  Az EBIT után fizetendő adó  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1. Adófizetési kötelezettség összesen 6

2. Kamatfizetésből származó adómegtakarítás*  59 60 64 38 93 82 107

3. Működéshez nem szükséges értékpapírok kamatbevétele 
után fizetendő adó**  

4. EBIT-et terhelő adó 59 60 64 38 93 82 107

 

                                              
* Belső információ nélkül azzal az egyszerűsítő feltételezéssel éltem, hogy a pénzügyi műveletek ráfordításai a tőkeköltséggel rendelkező idegen források költségeként 
merültek fel. 
** Az értékpapírokhoz és a befektetett pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó bevételeknek tekintve a pénzügyi művelektek bevételeit kalkuláltam az elszámolt adót. 
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 VIII  

Ssz.  A befektetett tőke tényleges és elvárt hozama 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1. ROIC 16,06 16,50 16,51 8,54 9,25 20,84 

2. WACC* 31,6 26,6 21,7 18,8 15,8 13,1 

                                              
* A WACC meghatározásának kérdése nem tárgya a disszertációnak. A WACC mértékét a vállalatoknak nyújtott éven túli bankhitelek átlagos piaci kamatának szintjén 
vettem figyelembe. 
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Összegzés: 

• A „B” variáció az elmélet szerinti logikát követve az egyszerűbb modell vázát 

mutatja.  

• Az „A” variációban bemutatott változatnál az entitás DCF modell elemei a 

NOPLAT felbontásában megjelennek. Ez a modell jelzésszerűen mutatja a DCF 

modell alkalmazásának kiterjesztési lehetőségeit.  

• Az éves teljesítmény mérésére használható mutató a ROIC és a WACC összevetése 

alapján követhető, hogy a vállalat értékteremtő vagy értéket romboló periódusban 

van. 
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I. ELŐZMÉNYEK, CÉLKITŰZÉSEK, AZ 
ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE 

Magyarországon 10 éves a Csődtörvény. A felhalmozódott tapasztalatok alapján 

időszerűnek tűnik a törvény átfogó módosítása. A disszertáció célja, hogy a pénz-

ügyi nehézségek, csőd, felszámolás témakörében, a gazdasági hatékonyság krité-

riumának a tartalmát, a érvényességét  vizsgálva egyes kérdésekben kijelölje a 

továbblépés lehetőségét, módját. 

A disszertáció I. fejezetében elsősorban a nemzetközi, továbbá a hazai szakiro-

dalomra támaszkodva összefoglalom azokat az elméleti eredményeket, amelyek 

ismeretében a piaci hatékonyság különböző szintjein meghatározható a csőd és 

csődnyitás gazdasági kritériuma. 

Ha a piac tökéletes, valamely vállalat pénzügyi krízise esetén minden érdelelt, az 

adós és a hitelező is széleskörű, azonos információs bázison hozza meg a döntést 

a vállalat felszámolására vonatkozóan. Így minden vállalat a valós értékén kel el, 

mindenki a piaci árak függvényében szenved veszteséget. Nem kell 

intézményesített hitelezővédelem. 

A létező piac azonban nem tökéletes, az aszimmetrikus információk léte és a 

megbízó – ügynök probléma miatt fennálló aszimmetrikus kockázat kö-

vetkeztében a vállalat felszámolására vonatkozó döntés messze kerülhet a haté-

kony csőd kritériumától, így fontos, hogy a csődintézmény segítse a hatékony 

tőkeallokációt. 

A csődintézmény feladata a hatékony hitelezővédelem, a felszámolással, illetve a 

csődfenyegetettség intézményével védi a hitelezők érdekeit, valamint a hitelezői 

követelések behajtásának végső eszközeként működik. 
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A hatékony csőd, csődelkerülő eljárás gazdasági kritériumának követésére alkal-

mas, tematikusan gyűjtött makrogazdasági adatok Magyarországon nincsenek. A 

pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalatok érdekeltjei által összegyűjtött informá-

ciókra, valamint saját adatgyűjtésre támaszkodva készült – II. fejezetben található 

– összegzés alapján megállapítható, hogy a csődintézmény bevezetése nem 

vezetett hatékony hitelezővédelemhez, a hatékony csőd-, csődnyitás kritériuma 

nem érvényesül Magyarországon. A csődeljárás rendszere terhelt a formális 

felszámolás irányába mutató torzítással, miközben az informális továbbműködés 

és jövedelemújraelosztás jelei mutatkoznak. 

A II. fejezetben megrajzolom azt a koalíciós térképet, amely bemutatja, hogy  

• a vállalat érdekeltjei milyen célok mentén, milyen alkalmi koalíciókat kötnek 
a felszámolási eljárást megelőző fázisban, amely a késői csődnyitást és a 
felszámolás alá kerülő vállalatok legális, vagy nem legális kiürítését 
eredményezi, 

• a megkötött és a felszámolás alatt változó koalíciók működésének 
eredményeként felszámolási eljárás során további vagyonvesztés, a kielégítési 
rangsorral gyakran ellentétes felszámolási vagyonfelosztás következik be. 

Az értékmaximalizáló vállalatvezetés által használt és a disszertációban 

bemutatott DCF modell hozzájárulhat vállalati pénzügyi krízishelyzetekben – 

csőd, felszámolás esetén – a vezetés, a tulajdonosok és a hitelezők között 

fennálló aszimmetrikus információ felszámolásához (csökkentéséhez). 

A disszertáció III. fejezetében bemutatom a hazai gyakorlatban alkalmazott, sza-

bályozott cash flow és az FCF levezetését szolgáló cash flow különbségét, javas-

latot teszek a hazai cash flow kimutatás céljának újrafogalmazása, továbbá a cél-

nak megfelelő struktúra kialakítása. 

Egy DCF alapú gazdasági profit modell alkalmazásán keresztül jelezni lehet a 

vállalat vezetésének és a kívülállóknak, hogy a vállalat meddig éli a 

versenyelőnyök fennállásának időszakát, mikor következik be az a fordulópont, 

amelyet követően már nem hoz normálprofitot, és az értékrombolás fázisába 



3 

 

jutott. A pénzügyi krízis első jelének észlelésétől a modell alkalmazása elvezet a 

csődnyitás optimális időpontjának meghatározásáig, továbbá segítségével – a 

vállalat túlélési értékének becslésére alkalmas módszerhez jutva – közelebb 

kerülünk az elméleti felszámolási, illetve továbbműködési kritériumok gyakorlati 

érvényesítéséhez. 
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II. A KUTATÁS SORÁN ALKALMAZOTT 
MÓDSZEREK 

A disszertációban a hatékony csőd, továbbműködés, az optimális csődnyitás 

kritériumainak a meghatározása a nemzetközi és hazai szakirodalomban foglaltak 

összegzésének eredményeként született.  

Magyarországon a hatékony csőd, a továbbműködés, az optimális csődnyitás 

gazdasági kritériumának érvényességét elemző – széleskörű adatbázison alapuló 

– kutatás nem folyik. A makrogazdasági elemzések, kormányzati előterjesztések 

elsősorban az IM ügyfélforgalmára vonatkozó adatgyűjtésén alapulnak. 

Az értekezésben a szerző által felkutatott, nem publikált, a csőd, csődelkerülő 

eljárás érdekeltjei által gyűjtött adatok1 képezik az elemzés bázisát az elméleti 

csődkritériumok gyakorlati érvényességének kutatásához. 

A hazai csődtörvény csődjét mutató elemzés a reprezentatív adatok feldolgozásán 

túl a csőd, csődelkerülő eljárás érintettjeivel folytatott interjúkon alapul. Ezek az 

interjúk az adósok és hitelezők reprezentáns képviselőivel készültek, rendre 

visszatérve a kutatás során felmerülő újabb, az érdekeltek által eltérően értékelt 

kérdésekre. 

Az elméleti csődkritériumok meghatározását és ezek hazai gyakorlati 

érvényesülésének elemzését követően a disszertációban egy DCF alapú modell 

bevezetésére teszek javaslatot. A modell hazai adaptálásával és gyakorlati 

alkalmazhatóságának igazolásával bemutatok egy olyan költségmentes módszert, 

amely a mérés problémájának megoldásán keresztül közelebb visz az időben 

történő csődnyitás és a hatékony csőd gyakorlati érvényesítése felé.  

                                              
1 A disszertáció 1. és 2. számú melléklete tartalmazza az elemzéshez összegyűjtött primer adatokat. 
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III. TÉZISEK. A KUTATÓMUNKA EREDMÉNYEI 
ÉS AZ ALKALMAZÁS LEHETŐSÉGEI 

1. Tézis 

A disszertáció első részében összegeztem a pénzügyi nehézségek egyes 

fokozatának, benne – a nemzetközi és hazai szakirodalomra támaszkodva – 

a csőd-, csődnyitás optimális gazdasági kritériumát. A hazai csődintézmény 

fejlődésének áttekintése alapján megállapítottam hogy a csőd, csődnyitás 

optimális gazdasági- és jogi kritériuma között jelentős eltérés tapasztalható. 
2 

 

1.1.  A pénzügyi nehézségek egyes fokozatainak elkülönítése 

Pénzügyi nehézségekről abban az esetben beszélünk, amikor a vállalat közgazda-

sági értelemben nem hatékony, azaz tartósan nem képes az erőforrásait a normál-

profit követelményének megfelelően működtetni, amikor a vállalati tőkeköltség 

az eszközök működtetéséből származó hozamot tartósan meghaladja és a vállalat 

az értékromolás stádiumába jutott: ROIC < WACC, de V > D. 

A pénzügyi nehézségek mind a külső, mind a belső érdekeltek számára akkor 

válnak egyértelműen láthatóvá, amikor a vállalat nem képes eleget tenni esedékes 

kötelezettségeinek, azaz fizetésképtelenné válik. 

                                              
2 A csődelkerülő eljárás a hazai csődeljárás fogalmával egyező tartalmú, amelynek során az adós a 
reorganizáción alapuló egyezség mellett kísérletet tesz a vállalat talpraállítására, a tartós fizetőképesség 
helyreállítására. A csőd a hazai szóhasználattal élve felszámolási eljárás, amelynek során a hitelezők – a 
vállalat jogutód nélküli megszűnésekor – a meglévő likvidációs vagyonból a törvényben meghatározott 
módon kielégítést nyernek. 
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A vállalat fizetésképtelensége lehet átmeneti likviditási probléma, ugyanakkor 

táplálkozhat a hatékonysági követelményeknek tartósan meg nem megfelelő gaz-

dálkodásból, amikor a ROIC < WACC állapot tartós fennállásának eredménye-

ként a V < D állapot áll be, azaz a fizetésképtelenség jelensége mögött 

vagyonhiány húzódik meg. 3 

A következő (1.) táblázatban összefoglaltam a pénzügyi nehézségek egyes 

fokozatainak gazdasági kritériumát. 

1. táblázat: A vállalat pénzügyi nehézségeinek egyes fokozatai 

Pénzügyi nehézségek fokozatai Az egyes fokozatok közgaz-
dasági tartalma 

I. fokozat  
(nem hatékony allokáció, a vállalat fizetőké-
pessége még fennáll) 

II. fokozat 
(nem hatékony allokáció megjelenése fize-
tésképtelenség formájában) 

 
 

ROIC < WACC, de V > D 
 

III. fokozat 
(nem hatékony allokáció mellett megmutat-
kozó fizetésképtelenség, amely mögött már 
a vagyonhiány jelentkezik) 

ROIC < WACC és V < D,  
 

 

1.2. Az értékrombolás periódusába jutott vállalat felszámolására vagy 
továbbműködésére vonatkozó döntés gazdasági kritériuma  

A pénzügyi nehézségek egyes fokozatainak elkülönítését követően a 

szakirodalmi feldolgozás során egyetlen kérdésre koncentráltam, arra hogy 

hogyan lehet a létező piac feltételei között definiálni és mérni a pénzügyi 

krízissel küzdő vállalatok továbbműködésére, vagy felszámolására vonatkozó 

kritériumokat. Az 50-es, 60-as években a vállalat értékének meghatározására, a 

                                              
3 V = vállalat értéke; D = vállalati adósság értéke; ROIC = befektetett tőke megtérülése (Return on 
Invested Capital; WACC = vállalati súlyozott átlagos tőkeköltség 
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tőkeszerkezetnek a vállalati érték alakulásában játszott szerepére irányuló 

kutatások kapcsán merültek fel a pénzügyi nehézségekkel, a csőddel kapcsolatos 

pénzügyi döntések elméleti kérdései. Ezek a kutatások a működő vállalat 

értékének maximalizálását szolgáló befektetési és finanszírozási döntések 

elemzését helyezték középpontba. Ezen az irodalmi bázison az angol nyelven 

megjelent szakirodalomból, illetve annak hazai adaptációjából építkezve 

összegeztem a hatékony csőd, illetve csődnyitás optimális pénzügyi kritérium 

rendszerét.  

Megállapítottam Haugen-Senbet4 elemzése nyomán, hogy tökéletes piac feltételei 

között a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalat fennmarad, ha értéket teremt, és 

megszűnik, ha a továbbműködés eredményeként értékvesztés, értékrombolás 

következik be. 

Tökéletes piacon a vállalat érdekeltjei az adósok és a hitelezők azonos módon 

ítéli meg a vállalat helyzetét, ennek következtében, ha a vállalat likvidációs 

értékét (VL) meghaladja a piaci értéke (VM), a vállalat fennmarad, VL > VM 

esetén a vállalat felszámolásra kerül.5 

A Haugen–Senbet-elemzés kereteiből kilépve megállapítottam, hogy 
aszimmetrikus informáltság fennállásának következtében az adós és a hitelező 
között fennálló egyetértés hiánya mind a cég likvidációs, mind a továbbműködés 
értékének vonatkozásában felmerülhet. Ebből adódóan a vállalat 
felszámolásának vagy továbbélésének a kérdése azon múlik, hogy a adott 
részvényesi vagy hitelezői pozíció biztosít nagyobb arbitrage nyereséget. 

 

 

 
                                              
4 Haugen, R. A. - Senbet, L.W.: The Insignificance of Bankruptcy Costs to the Theory of Optimal Capital 
Structure, The Journal of Finance 1978./2./május (383-393. old.) 
5 VL = a vállalat likvidációs értéke; VM = a vállalat piaci értéke (ára); VC = a vállalat továbbműködési 
értéke 
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2. táblázat: A pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalat felszámolására vagy to-
vábbműködésére vonatkozó döntés aszimmetrikus informáltság fennállása esetén6 

Cég állapota Egyetértés Különbözőség 
 VL < VC VL > VC DVL > DVC 

SVL < SVc 
DVL < DVC 
SVL > SVC 

I. Fizetőképes Nincs fel-
számolás 

Felszámolás  Felszámolás 
vagy tovább-
működés 

Felszámolás 
vagy tovább-
működés 

II. Fizetésképtelen Nincs fel-
számolás 

Felszámolás  Felszámolás 
vagy tovább-
működés 

Felszámolás 
vagy tovább-
működés 

 

A csődbejelentés időpontjának kitüntetett szerepe van a vállalat fennmaradására a 

vonatkozó döntés meghozatalánál. 

a.) A csőd bejelentését megelőzően a pénzügyi döntéseket a tulajdonos (me-

nedzsment) hozza, aki az elsőbbségi (a kielégítési sorrendben első helyen álló) 

hitelezők további forrására támaszkodva képes vagyonhiányos állapotban is 

fenntartani a cég fizetőképességét, működőképességét, ezáltal teret kap, hogy a 

hitelezők kockázatára javítson (nagy kockázatot hordozó projektek megvalósí-

tásával) a saját pénzügyi pozícióján. Így, a csődnyitás időpontjáig a részvényesek 

a működés folytatását preferálják akkor is, ha az további vagyonvesztéssel jár, és 

a felszámolás gazdaságilag hatékonyabb lenne. Ebben a tulajdonosi törekvésben 

az új elsőbbségi hitelezőkben támogatókra találhatnak. 

b.) A csőd bejelentését követően azonban a tulajdonos helyett a hitelezők és a 

tulajdonos koalíciója dönt a felszámolás kérdésében, így csökken az esélye 

annak, hogy a tulajdonosok az aszimmetrikus információkból, az aszimmetrikus 

kockázatból származó előnyüket kihasználják. A koalíciós döntés gyakran 

eredményezi a vállalat felszámolását abban az esetben is, ha a továbbműködés 

gazdaságilag hatékonyabb lenne. 

                                              
6 DVL = a hitelezők által meghatározott likvidációs érték; SVL = a tulajdonosok által meghatározott 
likvidációs érték; DVC = a hitelezők által meghatározott továbbműködési érték; SVC = a tulajdonosok által 
meghatározott továbbműködési érték 
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3. sz. táblázat: A vállalat megszűnésére vonatkozó döntés 

 

D < V 
D > V 

VC > VL VC < VL VC > VL VC < VL VC > VL VC < VL 

Csődbejelentés 
előtt 

Csődbejelentést követően 

tulajdonos dönt tulajdonos dönt hitelezői és tulajdonosi 
koalíció dönt 

Fennmaradás Végelszámolás Fennmaradás (a hitelezők 
kockázatára) 

Felszámolás 

gazdaságilag 
hatékony 

gazdaságilag 
nem hatékony 

gazdaságilag 
hatékony 

gazdaságilag 
nem hatékony 
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A 3. sz. táblázatban összegeztem a felszámolásra, illetve a vállalat 

továbbműködésére vonatkozó következtetéseket. A táblázatból kiderül, hogy 

vagyonhiányos állapotban lévő céget 

• a csődnyitást megelőzően a gazdaságilag nem hatékony fennmaradás, 
• a csődnyitást követően a gazdaságilag nem hatékony felszámolás 

veszélye fenyegeti. 

Ez az állapot szükségessé teszi 

• a gazdaságilag hatékony csőd, 
• továbbá a hitelezővédelem érdekében a csődjogi-intézmény 

megteremtését. 
 

1.3.  A hazai csődintézmény fejlődése alapján megállapítható, hogy a csőd, 
csődnyitás optimális gazdasági- és jogi kritériuma között jelentős 
eltérés mutatkozik 

 

A disszertáció második fejezetében a csődintézmény fejlődésének története – 

egyetlen – a disszertáció szempontjából fontos célt szolgált, hogy bemutassam, 

hogyan alakult Magyarországon a csőd, csődnyitás jogi kritériuma, mennyiben 

konzisztens a csőd-, csődnyitás gazdasági kritériumával.  

A 4. sz. táblázatban összefoglalom, hogy az 1991-es egységes szabályozás 

megjelenését követően hogyan jelenik meg és változik a csőd, csődnyitás 

gazdasági kritériuma. 
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4. táblázat: A csődkritérium a csőd és csődelkerülő eljárás megnyitásának 
kritériuma a hazai csődintézmény fejlődésében 

Jogszabály Csődkritérium 

tartalma 

Csődnyitás 

kritériumának 

tartalma 

Csődelkerülést 

szolgáló eljárás 

kritériuma 

1881. évi 

csődtörvény 

• vagyonhiány 

fizetési 

tehetetlenség (= 

fizetések 

megszüntetése) 

ua. - 

 Σ Vagyonhiány ua.  

1986. évi 11. sz. 

tvr. 

tartós 

fizetésképtelenség:

= vagyonhiány 

= eredménytelen 

végrehajtás 

ua. - 

 Σ Vagyonhiány ua.  

1991. évi IL. tv. fizetésképtelenség 

= 

kötelezettségét 

60 (felszólítás 

esetén 30) 

napon belül nem 

ua. • nem, vagy 
előreláthatóan 
nem tudja 
kötelezettségét 
kiegyenlíteni 

• kötelező öncsőd 
kritériuma – 90 
napja lejárt 
kötelezettség 
esetén 
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egyenlíti ki 

= eredménytelen 

végrehajtás 

 Σ Likviditáshiány ua. Σ Likviditáshiány 

2001-ben hatályos 

csődtörvény 

fizetésképtelenség 

• kötelezettségét 
60 napon 
(felszólítás 
esetén 30) belül 
nem egyenlíti ki 

• eredménytelen 
végrehajtás 

ua. fizetésképtelenség 

 Σ Likviditáshiány Σ Likviditáshiány Σ Likviditáshiány 

 

A csődtörvény módosításai rámutatnak arra a problémára, hogy amikor az elmé-

leti csődkritériumoknak megfelelő döntés meghozatalában az objektív mérés nem 

megoldott a piaci intézményrendszer részeként működő csődtörvény vagy 

hallgat, vagy irracionális mértékekhez köti a csődállapot bekövetkezésének, a 

csőd- és csődelkerülő eljárás megindításának kritériumát. 

A hatékony csődtörvény feladata  

• a csődérett vállalatok piacról való kiléptetésének, 
• az átmeneti pénzügyi nehézségekkel küzdő cégek újjászervezésének elősegí-

tése. 
Az érdekelteknek, az adósnak, a hitelezőnek, a menedzsmentnek és a csődintéz-

mény keretében a vagyonfelügyelőnek, felszámolónak, csődbírónak a gazdaság-

politikai törekvésektől függetlenül látni kell, hogy a hatékony piaci megoldás 

megszületéséhez milyen kritériumok szerint kívánatos a döntést meghozni. Ezek 
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a kritériumok a modern pénzügyi elméletben pontosan meghatározott 

kritériumok, amelyek nem fordíthatók le a csődintézmény keretében a jogalkotók 

nyelvére, de a döntésekben útmutatásul szolgálhatnak. 

2. Tézis 

A hatékony csőd, csődelkerülő eljárás hazai gyakorlatának áttekintése 

alapján megállapítható, hogy nem jutnak érvényre a hatékony csőd, 

csődnyitás elméleti kritériumai. 

 

A disszertáció második részében a hatékony tőkeallokáció és hitelezővédelem 

hazai gyakorlatát elemezve megállapítottam, hogy az IM ügyfélforgalomra 

vonatkozó adatgyűjtésén kívül, a hatékony csőd, csődelkerülő eljárás gazdasági 

kritériumának követésére alkalmas, tematikusan gyűjtött makrogazdasági adatok 

nincsenek. Az egyes érdekeltek által összegyűjtött, valamint saját adatgyűjtésre 

támaszkodva készítettem a következő összegzést.7 

Az összegyűjtött adatok alapján a következő kép rajzolódik ki a hazai felszá-

molás gyakorlatára vonatkozóan: 

a.) A hazai szabályozás nem biztosít megfelelő hitelezővédelmet (és a 
nemzetközi szabályozásban megjelenő másik szélsőség szerint) az adóst 
sem preferálja. A csődelkerülő eljárás intézménye a Csődtörvény 10 éves 
hazai történetének első 2 évét követően nem működő intézmény. 

Az elmúlt 9 év alatt kezdeményezett csődelkerülő eljárások számának 89,02%-a 

az 1991-es Csődtörvény életbelépése és annak 1993. évi módosítása közé esik. A 

kötelező öncsőd és az eljárás megindulásával automatikusan életbe lépő morató-

                                              
7 Az érdekeltek által gyűjtött adatok közül a vizsgálat szempontjából legértékesebb a Dr. Csőke Andrea 
bírónő 401 (a csődtörvény 1997-es módosítását követően indult és jogerősen befejezett) felszámolási 
eljárásra vonatkozó összesített adatsora, valamint az APEH Pénzügyi- és Ellenőrzési Hivatala 
segítségével összeállított, a felszámolás alatti vagyonalakulásra vonatkozó statisztikai adatbázis. 
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rium, mint kényszerítő és ösztönző rendszer kiiktatása a törvényből, továbbá a 

hitelezők megegyezési szándékénak korlátossága a tulajdonost és a menedzs-

mentet a csőd(elkerülő) eljárás megindításában ellenérdekeltté teszi. Ennek 

eredményeként az utóbbi években országosan a csőd(elkerülő) eljárás keretében 

újjászervezett vállalatok száma nagyon kevés, 8 és 16 között ingadozik. 

b.) A hazai felszámolások megindítása a V=D állapot, a csődnyitás 
hatékonysági kritériuma nem jut érvényre a hazai felszámolások esetében. 
A reprezentatív minta adatai azt mutatják, hogy a csődnyitás időpontja V=0 
állapotban éri a felszámolásra kerülő cégek 85,5%-át..  

A 401 cég ellen irányuló felszámolás iránti kérelem alapján kialakult mintából 

mindössze 117 vállalat felszámolására került sor. A megindított eljárások 66,3%-

a az eljárás első szakaszában befejeződik, ezek az úgynevezett ügyviteli eljárás 

keretében bejezett ügyek. A bíróság nem állapítja meg a fizetésképtelenség 

fennállását, és ennek hiányában az eljárást lezárja, a vállalat továbbműködik. 

A mintában szereplő, 117 felszámolás alá kerülő vállalatból a rendes eljárás sza-

bályai szerint mindössze 17 esetben folytatták le az eljárást, a legtöbb, azaz 100 

esetben úgynevezett egyszerűsített felszámolásra8 került sor. Ez azt jelenti, hogy 

miután a felszámolásra kerülő cégek a reprezentatív minta alapján 85,5%-ban 

vagyon és/vagy irathiányosak, ahol a felszámolási eljárás költségeinek a 

megtérülése sem biztosított a vállalat vagyonából, értelemszerűen a hitelezők 

követelésére semmilyen fedezet nincs, így a hitelezők kielégítési aránya a 

vállalatok 85,5%-nál nulla. 

c.) A felszámolás alá eső vállalatok vagyonának és kötelezettségeinek 
alakulására vonatkozó kimutatások nem alkalmasak a vagyon és a hitelezői 
követelés-állomány követésére, így a teljes információhiány, illetve az 
aszimmetrikus információk fennállása következtében nem képesek az 
érdekeltek a hatékony döntések meghozatalára. 

                                              
8 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról. 63/A § (1) 
bek.: Egyszerűsített felszámolásra a felszámoló kérésére akkor kerül a törvény értelmében sor, “ha a 
vagyon a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, vagy a nyilvántartások, illetve a 
könyvvezetés hiányai miatt az eljárás technikailag lebonyolíthatatlan, .....”. 
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A 117 vállalatból 50 ügyben volt a vagyon alakulásának követésére alkalmas 

kimutatás, adat.  

A rendelkezésre álló adatok alapján a tevékenység zárómérlege a felszámolásra 

került cég esetében a következő képet mutatja: 

Az 1,726.188 eFt összevont mérlegfőösszeggel, és a tevékenység zárómérleg-

ében nyilvántartott 1,554.894 eFt kötelezettséggel szemben 4,486.526 eFt a 117 

cég esetében bejelentett hitelezői igény.  

Eltekintve attól, hogy a kielégítési rangsorban hátul lévő hitelezők rendszerint a 

várható nullához közelítő kielégítési arányra vonatkozó várakozások miatt je-

lentős számban nem regisztráltatják a követelésüket (miután a bejelentett köve-

telés után fizetendő regisztrációs díj megfizetéséből származó további potenciális 

veszteség felvállalására nem hajlandók), a bejelentett hitelezői igény így is közel 

háromszorosa a nyilvántartott vagyon könyv szerinti értékének. 

 

d.) A felszámolás előtt és alatt bekövetkező vagyon kimenekítés és vagyon-
vesztés eredményeként a reprezentatív minta alapján a hitelezők a bejelen-
tett követeléseknek mindössze 1,59%-át kapták vissza. Ez az adat alátá-
masztja azt a megállapítást, amely szerint a csődintézmény hitelezővédelmi 
funkcióját nem képes a jelenlegi feltételek mellett betölteni. 

A bejelentett hitelezői igénnyel a 4,486.526 eFt-tal szemben a kielégített hitelezői 

igény 71.331 eFt, azaz a mintában szereplő 117 felszámolás esetében a hitelezők 

átlagosan mindössze a bejelentett követelésük 1,59%-át kapták vissza. 

Az 1,59%-os kielégítési arány figyelembevételével érthető, hogy a hitelezők 

egyes csoportjai nem kívánnak 1%-os (max. 100 eFt-os) regisztrációs díjat fi-

zetni, a kielégítési rangsorban hátul lévők legtöbbször nem jelentik be hitelezői 

igényüket. 
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A 117 vállalat esetében 107 vállalat hitelezői távoztak üres kézzel a 
felszámolási eljárás lezárását követően, ez a felszámolás alá kerülő 
vállalatok 91,5%-ának hitelezőit érinti, és mindössze a felszámolás alá 
kerülő vállalatok 1,7%-ában fordult elő, hogy az F) kategóriás9 egyéb nem 
biztosított hitelezők (jellemzően szállítók) kategóriájában az utolsó előtti 
helyen is volt részkielégítés. 
 

3. Tézis  

A csőd-, csődelkerülő eljárásban érdekelt tulajdonosok, menedzserek, felszámoló 
szervezetek, valamint a különböző hitelezői csoportok (csődnyitást megelőző, va-
lamint az azt követő) magatartását elemezve, megrajzoltam az érdekeltek koalíciós 
térképét. A koalíciós térkép segítségével bemutatom, hogy az egyes szervezetek 
egymással együttműködve, esetenként koalíciós partnereiket váltogatva mennyiben 
segítik, illetve gátolják a csőd, csődnyitás hatékonysági kritériumának érvényre 
jutását. 

A hazai csődtörténet áttekintése során megállapítható, hogy a jelenlegi szabá-

lyozás szintjén a csődnyitás és a vállalat továbbműködésére vonatkozó döntés a 

piacgazdaságok szabályozási elvét követve, alapvetően a piaci szereplők a pénz-

ügyi nehézségekkel küzdő vállalatok érdekeltjeinek a szuverén döntése illetve az 

elkülönült érdekek piaci alapú egyezetése során alakul ki. Annak a magyarázatát 

keresem, hogy miért nem vezet ez a mechanizmus hatékony hitelezővédelemhez, 

miért sikertelen a hatékony csőd kritériumának érvényre jutása a hazai gazdaság-

ban. Miért terhelt a hazai csődeljárási rendszer a formális felszámolás irányába 

mutató torzítással? A formális felszámolás mögött valójában az informális to-

vábbműködés áll, igazolva az elméletet, mely szerint aszimmetrikus információk 

következtében fennálló aszimmetrikus kockázat esetén a hatékony csőd helyett, a 

                                              
9 A Csődtörvény által meghatározott kielégítési sorrend. A Csődtörvény 57. §-a szerint a gazdálkodó 
szervezetek felszámolás körébe tartozó vagyonából a tartozásokat a következő sorrend 
figyelembevételével kell kielégíteni: 

A) a felszámolás költségei, 
B) biztosított követelések, 
C) a gazdálkodó szervezetet terhelő tartásdíj, életjáradék stb., 
D) magánszemély nem gazdasági tevékenységből származó követelése, 
E) TB tartozások, adók, adó jellegű kötelezettségek, 
F) egyéb követelések,  
G) kamat, késedelmi pótlék, pótlék, bírság. 
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továbbműködés irányába mutató erők jutnak érvényre? 

A kérdésekre a választ az érdekeltek pozíciójából kiindulva célszerű megkeresni. 

A következő két ábra összegzi, hogy a vállalatok érdekeltjei milyen célok men-

tén, milyen alkalmi koalíciókat kötnek a felszámolási eljárást megelőző fázisban, 

amely a késői csődnyitást és a felszámolás alá kerülő vállalatok legális, vagy nem 

legális kiürítését eredményezi (1. ábra). 

A megkötött és a felszámolás alatt változó koalíciók működésének eredménye-

ként a felszámolási eljárás alatt további vagyonvesztés, az egyes alkalmi koalí-

ciók egymás rovására történő – a kielégítési rangsorral gyakran ellentétes –, 

vagyonfelosztása következik be (2. ábra). 

White és Miller10 elemzése alapján az 1. fejezetben megállapításra került, hogy 

az aszimmetrikus információ, valamint a megbízó-ügynök problémának a bekap-

csolása a modellbe a vállalatot a hatékony csődkritérium fennállásától függetle-

nül a továbbműködés felé tolja. Az információs aszimmetria fennállása, az 

aszimmetrikus kockázat léte miatt fennálló vezetői, tulajdonosi és nem biztosított 

hitelezői érdekek (alacsony kielégítettségi fok esetén) az eszközök hatékonyabb 

területe felé történő áramlását késleltetik. 

Igaz ez az állítás a hazai viszonyok ismeretében? Igen! Az ismertetett hitelezői 

csoportok magatartásának eredményeként láthatjuk, hogy bekövetkezik a hazai 

gazdaságban is a hitelezők kockázatára történő továbbműködés, ez azonban nem 

a formális egyeztetés során megszülető döntés. A nem hatékony továbbműködés 

a gazdaság állapotából következő fejletlen tőkepiac, valamint fejletlen 

                                                                                                                                     
 
10 Miller, M. H.: The wealth transfers of  bankruptcy: some illustrative examples, Law and Contemporary 
Problems, Vol. 41: no.4. 
White, M. J.:Bankruptcy Costs and the New Bankrupty Code, The Journal of Finance, may1983. (447-
487) 
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bankrendszer, továbbá a keresletvezérelt gazdaságban nem megfelelő hitelezői 

politikával rendelkező szállítói magatartás következtében fennálló passzív 

hitelezői politika eredményeként, hitelezői kontroll nélkül, esetenként hitelezői 

egyetértéssel informális alkuk eredményeként történik. Ennek következtében a 

formális eljárások megindítása, a szélsőségesen vagyonhiányos állapot 

következtében már nem biztosít lehetőséget a gazdaságilag hatékony fennmara-

dásra.  
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1. ábra:  Érdekek és koalíciók a felszámolás előtt* 
 

Menedzsment Tulajdonosok  Egyes nagy, straté-
giailag fontos hi-
telezők 

APEH Bírók Nem biztosított kishite-
lezők 

MKK Rt. Felszámoló 
szervezetek 

Érdekek a felszámolás előtt 

Továbbműködés 

Vagyonkimentés  

Informális, egyedi alkun alapuló informális 
reorganizáció 

Felszámolás előtti 
követelés érvénye-
sítés egyedi infor-
mális alkuk kereté-
ben 

Formális követelés 
érvényesítés fel-
számolás megindí-
tása előtt, a többi 
hitelezőt megelőző 
első helyen 

Pontosan 
időben történő 
csődnyitás 

A felszámolás megindí-
tása előtti, követelés érvé-
nyesítése az ügyviteli 
befejezés szakaszában  

Időben történő, korai csőd-
nyitás 

 

Az érdekek mentén formálódó koalíciók 

Menedzsment és tulajdonosok koalíciója      Felszámolók 

 menedzsment, tulajdonosok és egyes hitelezők 
koalíciója 

   MKK Rt.  

  Menedzsment, tulajdonosok, egyes hitele-
zők és az APEH hallgatólagos és ingatag 
koalíciója 

 Nem biztosított hitelezők 
(Koalíció alkotási képte-
lenség, elkülönült érdekek 
önálló érvényesítési lehe-
tőséggel) 

Koalíció alkotási képtelen-
ség, elkülönült érdekek 
önálló érvényesítési lehető-
ség nélkül 

    ⇔ Bírók ⇔    
Érdekek a koalíciók mentén 

Csődnyitás késleltetése Időben tör-
ténő csődnyi-
tás 

Korai csődnyitás 

*Természetesen a koalíciókon belül gyakran kialakuló érdekellentétek miatt a partnerek felrúgják a hallgatólagos szövetséget, ez látható az egyes érdekeltek pozíciójának megrajzolásából. Így például 
az APEH Csődnyitást halogató taktikájához a többi érdekelt csak az APEH követelésérvényesítésének megkezdéséig csatlakozik, a követelésbehajtás megkezdésével a korábbi koalíciós partnerek 
azonnal felmondják a koalíciót, és megindítják a felszámolási eljárást, ezzel az APEH követeléseit az első helyről a kielégítési rangsorban a törvény által megszabott 5. helyre szorítja stb. 

Továbbá a táblázatból látható, hogy a csődnyitás késleltetésében érdekelt erők koalíciója erősebb Ennek eredményeként a felszámolások 80-90%-ban vagyonnal nem rendelkező vállalatoknál 

indulnak.
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2. ábra: Koalíciók a felszámolás alatt 

Menedzsment, tulaj-
donosok és felszámo-

lók koalíciója 

Felszámolók és egyes 
hitelezők koalíciója 

Nem biztosított hitelezők egyéni 
akciója, esetleges koalíciója 

Közös érdek a koalíción belül 

Vagyonkimentés Hitelezői pozíciók javí-
tása más hitelezők, hitele-
zői csoportok rovására 

Előresorolt hitelezőket informális 
jövedelemátcsoportosításra kény-
szeríteni 

A koalíciók működésének eredménye 

A felszámolási vagyon gyors és jelentős mértékű leértékelődése a felszámolás során 

A felszámolási vagyonnak a törvényalkotó szándékával ellentétes informális újraelosz-
tása 

 

Összességében elsősorban a piac fejletlenségének állapotából, és csak másodlagosan a 

szabályozás gyengeségeiből ered az erőforrások nem hatékony átáramoltatása a 

rendszeren belül. 

 

4. Tézis  

A hazai Csődtörvény megérett az átfogó módosításra. A disszertáció 2. 

fejezetében néhány átgondolásra váró kérdést vetettem föl, amelyekre adandó 

válasz segítheti a csődintézmény továbbfejlesztését. A hazai csődtörvény a 

hatékony tőkeallokáció és hitelezővédelem szempontjából átfogó módosításra 

szorul. 

 

A csődtörvénnyel kapcsolatos változtatások eredményeként a jogalkalmazók számára 

elsősorban a hatályosság vonatkozásában értelmezhetetlenné váltak a jogszabályi 

előírások. 

Általános az a vélemény, hogy felfogásában és hatásmechanizmusában az ezred-
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fordulóra jelentősen elavult a Csődtörvény. A tízéves Csődtörvény további módosítása 

helyett átfogó fizetésképtelenségi törvény megalkotása szükséges. 

Az új fizetésképtelenségi törvény megalkotása során a következő felvetések újra-

gondolása szükséges: 

1. Kérdés 

Az új törvény megalkotása során kérdés, hogy a jogalkotó a fizetésképtelen cégek 

gyors felszámolását, vagy a tejesen kiveszőfélben lévő formális reorganizációt 

preferálja.11  

Az 1991-es szabályozás, meghatározott társadalmi-gazdasági környezetben, első-

sorban a sorban állások, a kényszerhitelezések sorozatát kívánta megszüntetni, továbbá 

szándékolt, vagy pusztán a kialakult gyakorlat eredményeként a spontán privatizáció 

egyik elterjedt lehetséges eszközét adta. 

A csődtörvény célja, hogy csőd(elkerülő) eljárás keretében módot adjon a fize-

tésképtelen cégek újjászervezésére, ha erre nincs mód, a fizetésképtelen cégeket 

kivezessék a felszámolási eljárás (csőd) keretében a gazdaságból. Továbbá, mindkét 

eljárás során érvényesüljön a hitelezővédelem elsődlegessége, valamint megvalósuljon 

az eszközök hatékony allokációja.  

A reorganizációra sor kerülhet formálisan a (csődelkerülő) eljárás keretén belül 

minden érdekelt által ellenőrzött módon, továbbá a felszámolás során a felszámoló 

által támogatott egyezség alapján, valamint bírósági eljáráson kívül egyedi alkuk 

megkötésén alapulva. 

Magyarországon hathatós hitelezői támogatással megvalósuló reorganizáció a csődbíró 

véleménye szerint nincs. A disszertáció I. fejezetében tárgyalt, pénzügyileg hatékony 

továbbműködés kritériumának mérlegelésével nem találkozunk a hazai gyakorlatban. 

                                              
11 Csőke Andrea Dr.: A hatályos Cstv. tapasztalatai, előadás, Szakmai tanácskozások, az új hitelezővédelmi és 



22 

 

Az 1993-as módosítás mind a kényszerítő mind az ösztönző erejétől megfosztotta a 

csődelkerülő eljárást, a jogi környezet általában nem kedvez a formális 

reorganizációnak, továbbá a gazdasági környezet sem szorítja erre az érdekelteket.  

A csőd(elkerülő) eljárás során megvalósuló kis számú egyezség mellett, a felszámolás 

alatti egyezség is elvezethet, a hitelezők és az adós közötti – a vállalat 

továbbműködésére vonatkozó – megállapodáshoz, ezek száma azonban a jelenlegi 

hazai gyakorlatban elenyésző. 

A felszámolás alatti reorganizáció megvalósulásának további lehetséges módja a 

vagyonelemenkénti értékesítés helyett a vállalat egyben, vagy működőképes 

elemenként történő értékesítése, amelyre szintén kevés példát találunk.  

A csődelkerülő eljárások és felszámolás alatti egyezségek hiányában a gazdaságban 

előtérbe került az informális reorganizáció. 

2. Kérdés 
Az új fizetésképtelenségi törvény másik alapkérdése, hogy mi a csődnyitás 
időpontja, a fizetésképtelenséget hogyan definiáljuk? Mennyiben képes a 
törvény az aktuális gazdaságpolitika igényétől független, a gazdaságilag 
hatékony csődnyitás kritériumának teret adó szabályozásra? 

A csődnyitás kérdésének eldöntése a mérés problémájának kiemelt kezelését igényli. 

Úgy vélem amennyiben az információs aszimmetria csökkentésének problémája 

megoldásra kerül minden érdekelt számára fontossá válik a megfelelő időben történő 

kríziskezelő programok indítása, végső esetben az időben történő csődnyitás. A mérés 

problémájának a megoldására a disszertáció 3. fejezetében (5. tézis) teszek javaslatot. 

3. Kérdés 
A következő kérdés, hogy az új fizetésképtelenségi törvény tervezete során, a 
törvény milyen érdekek mentén fogalmazódik meg: 
• az erőforrások hatékony allokációjának, a gazdaság hatékony működésének 

érdekében történik a beavatkozás, ahol az állam, mint a társadalmi, gazdasági haté-
konyság felett őrködő jogintézmény, vagy mint önálló gazdasági szereplő jelenik 

                                                                                                                                             
fizetésképtelenségi törvény megalapozásához, FOE, 2000. 10-11. old. 
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meg, amikor az államháztartás rövidtávú finanszírozási szempontjai kerekednek 
felül a hosszú távú hatékonysági szempontokon, 

• a hitelezők érdekében, 
• avagy a tulajdonosok érdekében, 
• esetlegesen a fenti kérdés tisztázatlansága, illetve következetlen érvényesítése 

folytán a felszámoló önálló gazdasági érdeke kerül előtérbe, és a törvény a 
felszámolók piacépítési törekvését aktívan kiszolgáló, esetenként a felszámolói 
gazdasági pozíciók megerősítését biztosító jövedelem-újraelosztásnak továbbra is 
teret adó törvény születik. 

Amennyiben a törvény eredeti funkciójához visszatérve, a fizetésképtelenségi törvény 

a hitelezővédelmet szolgája, a vállalat fizetésképtelenségének felmerülését követően a 

régi tulajdonos helyébe gazdasági értelemben a hitelezők lépnek, mint kvázi 

tulajdonosok, amely tulajdonos váltást a törvénynek is érvényesítenie kell.  

4. Kérdés 
Elkerülhetetlen a felszámoló gazdasági pozíciójának tisztázása a fizetéskép-
telenségi eljárásban: 
• tisztázásra vár, hogy a felszámoló az állam, az adós, avagy a hitelező képvisele-

tében jár el az eljárás során, 
• szabályozott, egyre szűkülő piac, tömegesen kifizetetlen felszámolói díjak, 

esetenként kiegyenlítetlen felszámolási költségek mellett életben maradók milyen 
válságmenedzselési stratégiákat alakítottak ki, 

• a felszámoló, mint önálló elkülönült nyereségre törekvő-, likviditási kényszer alatt 
álló gazdálkodó szervezet milyen érdekérvényesítési lehetőségekkel rendelkezik, 

• hogyan lehet hitelezői és/vagy bírói kontroll alatt tartani a felszámoló önálló ér-
dekérvényesítési törekvését. 

Pénzügyi értelemben a fizetésképtelen, vagyonhiányos (V=D) vállalatok esetében a 

kvázi tulajdonos a hitelező. A hitelezői választmány szerepének megfelelő 

szabályozottságának hiányában, a bíróság felügyeleti jogának hiányában a vállalat 

vagyona a felszámolók felügyelete alá kerül. A csődbírák és egyes hitelezők 

egybehangzó véleménye, hogy a felszámolók úgy kapnak esetenként jelentős vagyon 

feletti felügyeleti jogot, hogy nincs felettük ellenőrzés. 

5. Kérdés 
További kérdés, a vállalatok és eszközök másodlagos piacának fejletlenségéből 
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adódó következtetések milyen módon építhetők be a törvénybe? 

Lehet, hogy a ma zajló informális reorganizáció jelenti a legkisebb társadalmi 

költségeket, még akkor is, ha ez a hitelezők egy csoportja számára biztosít csak kvázi 

hitelezővédelmet? 
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5. Tézis 

Az értékmaximalizáló vállalatvezetést segítő DCF12 alapú modellek a pénzügyi 

nehézségekkel küzdő cégek érdekeltjeinek a döntését is támogathatják. 

A DCF alapú modellek hazai adaptálási lehetőségének a bemutatása során a 
disszertációban kiemelem azokat a sajátosságokat, amelyek következtében ezek a 
modellek 
• a pénzügyi nehézségek, a pénzügyi krízis előrejelzésének költségmentes 

eszközeként funkcionálhatnak, valamint 
• a nehézségek felismerését szolgáló és a feloldás lehetőségeit feltáró pénzügyi 

elemzés során a mérés, a döntési kritériumok meghatározásának eszközéül 
szolgálhatnak.   

A hazai csődtörvény módosításai rámutatnak arra a problémára, hogy az elméleti 

csődkritériumoknak megfelelő döntés meghozatalában az egyértelmű, objektív mérés 

nem megoldott, így a piaci intézményrendszer részeként működő csődtörvény nem 

határozza meg egyértelműen, vagy irracionális mértékekhez köti a csődállapot 

bekövetkezését, a csőd és felszámolási eljárás megindításának kritériumát. 

Szükséges a csődintézmény keretében megjelenő szabályozás megerősítése, vagy 

ennek hiányában a hitelezők támogatása megfelelő eszközökkel, a hatékony védelem, 

és tőke allokáció érdekében.  

A javaslataim:  

• a döntéseket az elméleti csődkritériumok mentén kell meghozni, 
• a vállalat értékének (továbbműködési és likvidációs értékének) a mérése nem 

megoldott, így nem képezheti a csődtörvényben a csődkritérium meghatározásának 
alapját, ennek következtében a csődkritérium megfogalmazásának legtágabb 
lehetősége érvényesül, amely teret ad az érdekeltek szabad piaci hatékonyság 
követelményét szem előtt tartó –, döntésének. A piaci hatékonyság követelményét 
szem előtt tartó elkülönült döntések nem eredményeznek szükségszerűen 
gazdaságilag hatékony döntést. Az információs aszimmetria csökkentésével 
azonban szűkíteni lehet az érdekeltek játékterét, csökkenteni lehet a biztosított- és 
nem biztosított hitelezők rovására történő jövedelemátcsoportosítás lehetőségét. 

                                              
12 DCF = diszkontált cash flow 
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• az információs aszimmetria csökkentésének egyik lehetősége a múltbeli cash flow 
elemzésének hatékony alkalmazásában rejlik. 

 

A DCF alapú modellek módot adnak: 

⇒ a gazdasági profit alakulásának követésére (miközben a gazdasági profitmodell 
az értékmaximalizáló vállalatvezetés eszközeként működik, alkalmas a külső és 
belső érdekeltek esetében a korai csődelőrejelzésre), 

⇒ a pénzügyi nehézségek bekövetkezése előtt a beavatkozásra, 

⇒ csőd bekövetkezése esetén a hatékony csődkritériumok érvényesítéséhez 
szükséges továbbműködési és likvidációs érték meghatározására. 

 

Célszerű lenne olyan cash flow kimutatás készítésének a feltételeit a hazai szabályozás 

vonatkozásában is megteremteni, amely a pénzügyi döntések meghozatalakor mind a 

belső, mind a külső érdekeltek számára segítséget jelentene. 

A cash flow kimutatás alapvető feladata, hogy láthatóvá tegye azt a jövőbeni 

pénzáramot, amely a tulajdonos és a hitelezők között felosztható, ez képezi a DCF 

alapú érékelések alapját. Továbbá a múltbeli cash flow kimutatás azon túl, hogy 

betekintést ad a vállalati értékképződés folyamatába, kijelöli azokat az 

értéktényezőket, amelyek felhasználásával tervezhetővé válik a jövőbeni cash flow. 

Egy FCF levezetését szolgáló cash flow kimutatás lehet az alapja olyan entitás DCF 

modell alkalmazásának, amely segítheti mind az értékmaximalizáló vállalatvezetést, 

mind a krízis helyzetben lévő vállalatvezetést, illetve az érdekeltek aszimmetrikus 

informáltságának csökkentésében megfelelő eszközként funkcionálhat. 

A disszertáció témája szempontjából fontos, hogy az így kidogozott modell hoz-

zájárulhat krízishelyzetekben, csőd, felszámolás esetén a vezetés, a tulajdonosok és a 

hitelezők között fennálló aszimmetrikus informáltság csökkentéséhez: 

• A csőd-előrejelzési modellek13 helyett (mellett) egy, a rendszerbe épített DCF 
                                              
13 Részletes elemzés Virág Miklós írásaiban: Virág Miklós: Pénzügyi mutatószámokon alapuló csődmodell szá-
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alapú modell olyan, az érdekeltek számára többletköltséget nem jelentő eszköz, 
amely alkalmas a gazdasági profit modellen keresztül jelezni a vállalat vezetésének 
és a kívülállóknak, hogy a vállalat meddig éli a versenyelőnyök fennállásának 
időszakát. A ROIC=WACC illetve az EP=014 állapot bekövetkezése megadja azt az 
időpontot, amikor a vállalat az értékteremtés időszakából a pénzügyi krízis első 
szakaszába fordul (5. ábra). 

 

                                                                                                                                             
mítások. Bankszemle, 1996/5.; Virág Miklós: Pénzügyi elemzés, csődelőrejelzés. Kossuth, 1996. 
14 EP = Economic Profit (gazdasági profit) 
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5. ábra: A DCF alapú gazdasági profitmodell és a pénzügyi nehézségek időszakának 
előrejelzése 

 

 

A DCF alapú gazdasági profit modell felhívja az érdekeltek figyelmét a csőd 

bekövetkezését megelőző pénzügyi nehézségek elmélyülésének, a 

fizetésképtelenség kialakulásának veszélyére („A”). Így sor kerülhet megfelelő 
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időben a csődnyitásra, ezzel megtörténhet a vállalat visszavezetése az értéknövelés 

szakaszába („B”). 

 

• A csődelkerülő eljárások során készített, a tartós fizetőképesség helyreállítását 
szolgáló reorganizációs tervekben megjelenő jövőbeni cash flow értékelése minden 
érdekelt számára a múltbeli cash flow-k ismeretében lehetővé válik. 

• A vállalat továbbműködési értékének becslésére alkalmas módszerhez jutva 
közelebb kerülünk az elméleti felszámolási, illetve továbbműködési kritériumok 
érvényesítésének gyakorlati alkalmazásához.  
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