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Tanulmányok 
 

 

Acélvári Ruben Dominik* 

Szabadság és közérdek – a tulajdonhoz való jog megjelenése a magyar 

Alkotmánybíróság és az Emberi Jogok Európai Bíróságának 

joggyakorlatában 

 

Absztrakt: Dolgozatom célja, hogy a tulajdonhoz való jog természetéről ezen alapjog dogmatikai 

vizsgálatán, valamint a magyar alkotmánybírósági és az Emberi Jogok Európai Bíróságának 

(továbbiakban: Bíróság, nemzetközi bíróság, vagy EJEB) gyakorlatán keresztül nyújtsak olyan képet, 

amely feltárja ezen alapjog jellegzetességeit, tulajdonságait és szerepét a jogrendben. 

 

I. BEVEZETÉS 

A modern jogi dogmatika és jogtudomány egyik, mai napig releváns és vitatott 

kérdésköre az állam és magánautonómia konfliktusán belül a tulajdon, vagyis az egyén 

rendelkezésére álló vagyonelemeinek, javainak állammal szembeni védelme. 

Tekintettel arra, hogy mind jogi, mind társadalmi-gazdasági világfelfogásunk egyik, ha 

nem a legmeghatározóbb eleme a megélhetésünk, egzisztenciánk alapját képező tulajdon, az 

ehhez való jogunkat érintő gyakorlat vizsgálata szintén elengedhetetlen. 

Dolgozatom célja, hogy a tulajdonhoz való jog természetéről ezen alapjog dogmatikai 

vizsgálatán, valamint a magyar alkotmánybírósági és az Emberi Jogok Európai Bíróságának 

(továbbiakban: Bíróság, nemzetközi bíróság, vagy EJEB) gyakorlatán keresztül nyújtsak olyan 

képet, amely feltárja ezen alapjog jellegzetességeit, tulajdonságait és szerepét a jogrendben. 

 

II. FOGALMI ALAPVETÉS 

II.1. A TULAJDONHOZ VALÓ JOG FOGALMA, TÁRGYA, TARTALMA ÉS TERJEDELME 

A magyar jogrendszerben az Alaptörvény (továbbiakban: At.) XIII. cikke által 

intézményesített alapjog, a tulajdonhoz való jog egy, már a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (továbbiakban: Alkotmány) 13. § szerint is azonos 

 
* A Szerző az ELTE Állam – és Jogtudományi Karának végzős joghallgatója, a JÖSz Szakkollégium tagja. Jelen tanulmány egy kivonat a szerző 
ELTE ÁJK 2020/21. tanév őszi félévének TDK pályamunkájából. 
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tartalommal és lényegileg fenntartott alkotmánybírósági gyakorlattali garantált alapjog, mely 

eredetileg, a XVII.-XIX. század polgári átalakulása során a magántulajdon állami önkénnyel 

szembeni védelme érdekében vált alapvető alkotmányos követelménnyé. Bár a középkor és a 

kora újkor rendi berendezkedésében is előfordulnak már tulajdonvédelmi rendelkezések, ii 

klasszikus értelemben a tulajdonhoz való jog gyökereit a felvilágosodás jogi dokumentumaiban 

kell keresnünk. Mind a La Fayette márki tollából származó Emberi-, és polgári jogok 

nyilatkozata,iii mind pedig az Egyesült Államok alkotmányaiv említést tesz a magántulajdon 

védelmének állami kötelezettségéről, ahhoz azonban, hogy e jog tartalma meghatározható 

legyen, elsőként a tulajdon fogalmát kell megállapítani, majd azt követően a jog tartalmát és 

terjedelmét. 

A tulajdon a magyar alkotmánybíróság értelmezésében és joggyakorlatában nem 

egyezik meg a polgári jog tulajdonfogalmával. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti tulajdonjog tárgya a dolog, v  míg az alkotmányos 

értelemben vett tulajdonhoz való jog terjedelme a jogfejlődés során e fogalomkört túlnőtte, 

attól teljes mértékben elvált, autonóm értelmezést kapott. A tulajdonhoz való jog hagyományos 

meghatározása szerintvi ugyanis a tulajdonhoz való jog az egyéni cselekvési autonómia anyagi 

alapját részesíti alkotmányos védelemben. Mindez azt jelenti, hogy míg a polgári jog 

tulajdonfogalma tárgy-központú fogalomkörben mozog, vagyis azt határolja körül, min állhat 

fenn tulajdon, addig az alkotmányjog tulajdon-fogalma jogalany-központú, így a tulajdoni 

minőséget ebben az esetben az alapozza meg, hogy a jogalany cselekvési autonómiájának 

körébe vonható anyagi eszköznek minősül-e. 

A két fogalomkörben rokonítható vonásként említhető jellemző ugyanakkor a 

kizárólagosság, bár ez szintén eltérő irányú. A magánjogi tulajdon-fogalom kizárólagossága, 

vagyis abszolút, in rem jellege a tulajdonostól eltérő bármely jogalannyal szemben fennáll, míg 

az alkotmányos tulajdon-fogalom esetén – a jog alapjogi természetéből adódóan – csak az 

állammal szemben.vii Bár elsőre ezáltal úgy tűnhet, az alkotmányos jog behatárolt kötelezetti 

köre miatt szűkebb védelmet nyújt, mint a magánjogi tulajdoni konstrukció, valójában ez teszi 

lehetővé az autonóm tulajdon-fogalom értelmezést, ezáltal pedig a szélesebb tárgyi körben 

garantálható védelmet. A magánautonómia anyagi biztosítékaként rendelkezésre álló tulajdon 

fogalmi körében ugyanis nem kell más magánjogi – vagy bizonyos esetekben akár közjogi – 

jogalanyokkal szemben kizárólagosságot élvezni a vagyoni eszközön ahhoz, hogy az alapjog 

jogosultját az az állammal szemben megillesse. A gyakorlat nyelvére lefordítva, ezáltal a 

tulajdonság által nyerhetnek alapjogi védelmet olyan nem-dolog minősítésű vagyonelemek is, 
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mint a biztosítási természetű jogosultságok vagy éppen bizonyos közjog által szabályozott 

társadalombiztosítási jogosultságok, várományok. viii  Ezen jogok alapján fennálló kvázi-

biztosítási jogviszonyok vizsgálatának elvégzése közben merültek fel azonban a tulajdon 

fogalmának általános korlátai is, melyet tükröz az Alkotmánybíróság gyakorlatában foglalt 

megállapítás,ix mely szerint a tulajdonvédelem a társadalombiztosítás terén sem veszítheti el 

kapcsolatát a saját vagyonnal, illetőleg az értéktermelő munkával, amiből az következik, hogy 

a tulajdonhoz való jog keretében védett eszközök helyettesítési viszonyban kell, hogy álljanak 

a dologi jogi értelemben vett tulajdonnal, így funkciójuknak szükségképpen meg kell 

egyezniük.x  

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában a tulajdon, vagy „property” 

az Emberi Jogok Európai Egyezménye xi  (továbbiakban: EJEE, vagy Egyezmény) Első 

kiegészítő jegyzőkönyvének 1. cikke alapján a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatához 

hasonlóan szintén autonóm jelentéstartalommal bír. xii  A Bíróság gyakorlatában így a 

tulajdonhoz való jog tárgya, a „possession” fogalma magában foglalhatja nem csak a fizikailag 

létező vagyonelemeket, így a magánjogi dologfogalomba vonható korábban említett javakat,xiii 

hanem olyan eredetű követeléseket is, melyeknél legalább a tényleges jogszerzés várománya 

fennáll.xiv Az új gyakorlat szerint szűk keretek között beletartozhatnak a magyar rendszerhez 

hasonlóan közjogi természetű, szociális juttatások is, xv  de a tulajdonvédelem tárgyaként 

megjelenhetnek a személyes cselekvési autonómia biztosítékaként olyan, nem hagyományosan 

védett elemek, illetve jogos érdekek is, mint a kérelmező által kiépített ügyfélkör. xvi  A 

„possession” fogalmának ezen tág – sokszor erőteljesen áttételes – értelmezési köre 

ugyanakkor megkérdőjelezi az alapjogi (illetőleg az EJEB vonatkozásában emberi jogi) 

tulajdonkoncepciónak a klasszikus, dologi tulajdont helyettesítő funkcióját. 

A sokrétű, nehezen körülhatárolható fogalom magyarázata ugyanakkor abban is rejlik, 

hogy a tulajdon, mint alapvető, vagy emberi jogi jogosultság védelmének szerepe a mindenkori 

cselekvési autonómia biztosítása, így a fogalomnak magának is követnie kell a tulajdon 

társadalmi szerepének változását.xvii 

Közös jellemzője az EJEB és a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatának a tulajdonhoz való 

jog terjedelmének vonatkozásában ugyanakkor, hogy a tulajdon, mint cselekvési autonómia 

anyagi alapjának védelme nem terjed ki egyik jogvédő fórum gyakorlata szerint sem a tulajdon 

megszerzésére, vagyis csak a már az alapjogi jogosult rendelkezésére álló anyagilag 

realizálható javakat tekinti védett jogi tárgynak. Az Alkotmánybíróság gyakorlatábanxviii már 

viszonylag korán kikristályosodott, hogy a tulajdon megszerzése – főként bizonyos minősített 
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javakatxix érintő joggyakorlatban, ide értve tipikusan a földtulajdont – már nem tartozik a 

tulajdon alkotmányjogi garanciarendszerének hatálya alá, míg az EJEB gyakorlatában többek 

közt a Van der Mussele kontra Belgiumxx és a Kopecký kontra Szlovákia ügybenxxi is megjelent, 

hogy a tulajdon védelme csak a létező, fennálló jogosultság esetén értelmezhető, ám a 

tulajdonosi minőség megszerzését illetően nem. 

A tulajdon megszerzéséhez való jog, mint részjogosítvány hiánya jogdogmatikailag a 

tulajdonhoz való jog egy másik jellemzőjén keresztül tárható fel. E jellemző a tulajdon 

védelmének kettős funkciója,xxii melynek alapja, hogy a tulajdonhoz való jog tárgyának maga 

az a jószág minősül, amelyre vonatkoztatva alkalmazható a tulajdon fogalom, így az 

alkotmányos védelem tárgya elsődlegesen – aminek védelmére az állam pozitív 

kötelezettségei, vagyis a tulajdon élvezetének biztosítása kiterjedxxiii – maga a tulajdon állaga. 

Az állagvédelem azonban csak a konkrétan védett, illetve védendő érték meghatározásában 

releváns, hiszen amennyiben az állam beavatkozása a tulajdonba megfelel a jogszerű 

beavatkozás kritériumrendszerének – vagyis tipikusan a szükségesség és arányosság kereteinek 

– a tulajdon egy speciális jellemzője, a helyettesíthetőség kerül előtérbe. A tulajdon e jellegéből 

adódik ugyanis a tulajdonvédelem másodlagos funkciója, amely az állam – szigorúan jogszerű 

– beavatkozása esetén a tulajdonos vagyoni helyzetét, ezáltal az állammal szembeni 

autonómiáját biztosítja, vagyis az értékvédelem, vagy értékgarancia. xxiv  A magyar 

szabályozásban ugyanakkor az At. XIII. cikk (2) bekezdése szerint az értékgarancia, 

szövegszerűen „a kivételes, közérdekből eredő, törvényben meghatározott esetekben és módon 

történő, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás melletti beavatkozás” esetköre a kisajátításra 

korlátozódik, míg az Egyezményben az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikk rendelkezései 

alapján a tulajdonhoz való jog törvényben meghatározott feltételek, valamint a nemzetközi jog 

általános elvei szerinti korlátozása a tulajdonjogtól való megfosztásra, vagyis a tulajdon 

elvonására, ezáltal egy sokkal tágabb fogalmi körre terjed ki. A kodifikáció visszássága így 

ugyanis teret engedhet olyan értelmezésnek, mely alapján az At. XIII. cikkében 

megfogalmazott kártalanítás pusztán a kisajátításra, így az állam általi direkt, az állam javára 

történő elvonásra és nem a tulajdon tárgyának megterhelésére illetve indirekt elvonásáraxxv 

vonatkozik. Gyakorlati oldalról szemléltetve a legjobb példa az EJEB fogalmi rendszerében a 

tulajdonvédelem tárgya alá tartozó, vállalkozáshoz fűződő működési engedély.xxvi Az EJEB 

gyakorlatában az esetkör a tulajdonelvonás fogalmi körén belül értelmezendő, így amennyiben 

az állam jogszerűen beavatkozik a tulajdonhoz való jogba – vagyis a működési engedélyt 

korlátozza, illetve visszaveszi, esetleg koncesszió keretében újraosztja – úgy a tulajdon felett 
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korábban rendelkező jogalany jogosulttá válik a nemzetközi jog általánosan elfogadott 

szabályai szerinti azonnali, megfelelő és hatékony kártalanításra. A magyar gyakorlatban 

amennyiben az állam jogszerűen avatkozik be – tehát a szükségesség-arányosság szabályai 

szerint – egy működési engedély jogosulti körébe, úgy, mivel nem az állam javára történt 

tulajdonelvonás, a korábbi engedéllyel rendelkező csak az At. XII. cikk szerinti vállalkozási 

szabadság sérelmére hivatkozhat az Alkotmánybíróság előtt. E hivatkozási alapja – tekintettel 

arra, hogy az állam formálisan jogszerűen, a szükségesség-arányosság betartásával járt el – 

fogalmilag nem eredményezhet számára sikeres alkotmányjogi panaszeljárást, így hiába 

szenvedett az egyéni cselekvési autonómiájának anyagi alapjában hátrányt, mégsem illeti meg 

az At. XIII. cikk (2) bekezdés szerinti teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás.xxvii 

II.2. A TULAJDONHOZ VALÓ JOG JOGOSULTI ÉS KÖTELEZETTI KÖRE 

Annak meghatározásához, hogy a tulajdonhoz való jog milyen mértékben és milyen 

feltételek mellett korlátozható, a tulajdon fogalmán kívül fontos meghatározni, hogy kinek, 

illetve mely jogosulti körnek a tulajdona áll alkotmányos védelem alatt. 

A magyar Alkotmánybíróság joggyakorlatában főszabály szerint az alapjogi jogosultak 

cselekvési autonómiája az, melyet a tulajdonhoz való jog védelmez, vagyis az At. I. cikk (1) 

bekezdése az embert, így az alapjogi jogképességgel rendelkező – vagyis élveszületettxxviii – 

természetes személyt ruházza fel alapjogi jogképességgel, míg az At. I. cikk (4) bekezdése a 

jogi személyekre is kiterjeszti e védelmet, hiszen a tulajdon természetéből fakadóan 

értelmezhető e törvény által létrehozott jogalanyi körre is.xxix 

Az Egyezmény ezzel szemben más oldalról szabályozza az emberi joggal rendelkező, azt 

gyakorolni képes személyek körét. Az EJEE 1. cikke szerint a részes államok az 

Egyezményben foglalt jogokat és szabadságokat a joghatóságuk alatt álló valamennyi személy 

számára biztosítják. A személy, mint jogosulti kör ugyanakkor közvetett módon határozható 

meg, az eljárás megindítására, vagyis a kérelmezői státuszra jogosultak körülhatárolásán 

keresztül. Az Egyezmény 34. cikke szerint ugyanis egyéni kérelem beterjesztésére a részes 

állam joghatósága alatt állóxxx  életben lévő természetes személy, xxxi  személyek csoportjai, 

valamint nem-kormányzati szervezet (NGO) jogosult.xxxii Különös határterületként említhetők 

ugyanakkor a közjogi jogalanyok, valamint az állami befolyás alatt álló, illetve közfeladatot 

ellátó jogi személyek. Az EJEB gyakorlatában a közfeladatot ellátó, valamint állami befolyás 

alatt álló jogalanyok kapcsán a 34. cikk szerinti kérelmezői státusz megállapításakor vizsgálni 

kell, hogy 
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a) milyen a nemzeti jog szerinti jogállásuk,  

b) ebből a jogállásból milyen jogok fakadnak, 

c) milyen tevékenységet folytatnak, 

d) e tevékenység folytatásának milyen körülményei vannak a konkrét esetben, valamint 

azt, hogy 

e) a politikai tényezőktől való függetlenségük biztosított-e.xxxiii 

Eltérő a Bíróság általi megítélése ugyanakkor a közjog által intézményesített 

jogalanyoknak. Önmagában a tény, hogy egy jogalany a közjog által intézményesített, nem 

akadálya az egyéni kérelem előterjesztésének,xxxiv bár az EJEB joggyakorlatából egyértelműen 

kitűnik, hogy a 34. cikk értelme alatt az autonómiával rendelkező állami, illetve közhatalom 

birtokában eljáró szervek (így helyi és regionális hatóságok, önkormányzatok, vagy ezek 

közhatalom gyakorlásában résztvevő szervezeti egységei) semmilyen körülmények közt sem 

minősülhetnek NGO-nak, vagyis kérelem előterjesztésére jogosultnak, akkor sem, ha 

egyébként tulajdonosi minőségükből fakadó jogaikat a nemzeti jog szerint bírói úton 

érvényesíthetik.xxxv Mindezek ellenére expressis verbis a Bíróság nem mondja ki, hogy alanyi 

jogon e szervek ne lennének jogosultjai a tulajdonhoz való emberi jognak.xxxvi 

Az EJEB gyakorlatánál számottevően ellentmondásosabb képet mutat a közjogi jogalanyok 

kérdéskörében a magyar joggyakorlat. Az Alkotmány szerint ugyanisxxxvii az önkormányzatok 

alapjogokkal rendelkező jogi személyek voltak. Ugyanakkor az Alkotmánybíróság már 

viszonylag korán kimondta, hogy az önkormányzatok „alapvető jogai” a helyi közösség 

önkormányzáshoz való anyajogából erednek, így azok csak hasonlítanak a személyek 

alapjogaira, vagyis azonos elvek mentén korlátozhatók, de nem azonosak velük. xxxviii 

Számottevő változást hozott az At., melynek rendelkezései már nem szólnak önkormányzati 

alapjogokról, az e közigazgatási szerveket megillető jogosultságok pusztán védett hatásköri 

csoportoknak minősülnek, akárcsak a német Grundgesetz xxxix  önkormányzati 

szabályozásában.xl Ezen elvet támasztja alá a tény is, hogy az önkormányzatok – legalábbis 

2019-2020 fordulójáigxli – mivel nem rendelkeztek alapjogokkal az At. alapján, alkotmányjogi 

panaszt sem nyújthattak be önkormányzati alapjogra hivatkozással. xlii  Tovább erősítette e 

felfogást a tulajdonhoz való jog értelmezési körén belül az At. 32. cikk (6) bekezdése, valamint 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt.) 1. § (2) bekezdés 

a) pontja, mely rendelkezések alapján az önkormányzati tulajdon köztulajdon (ill. Nvt. szerint 

nemzeti vagyon), amely célvagyon, így az önkormányzat feladatellátását hivatott szolgálni, 

mint a nemzeti vagyon elkülönült alrendszere,xliii  így az nem az önkormányzat cselekvési 
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autonómiájának anyagi alapja, hanem feladat-, és hatáskörellátásának szükséges velejárója. 

Ugyanakkor az Alkotmánybíróság az önkormányzat tulajdonhoz való jogának vonatkozásában 

kimondja, hogy az At. XIII. cikk (1) bekezdés szerinti tulajdonhoz való jog szabályai az 

önkormányzatok esetében csak harmadik személyekkel szemben alkalmazhatóak, hiszen az 

önkormányzati tulajdon, annak célhoz kötött jellege miatt az állam által messzebbmenőkig 

korlátozható.xliv Nyílt kérdésként megjelenik ugyanakkor, hogy „harmadik személyek” alatt 

milyen alanyi kört érthetett az Alkotmánybíróság. 

E gondolat jegyében térek át dolgozatom e fejezetének következő kérdéskörére, vagyis 

arra, hogy kik minősülhetnek, és milyen feltételek mellett a tulajdonhoz való jog kötelezetti 

körének. 

Az alapjogok kötelezetti oldalán általában az állam, mint a szuverenitás birtokosa és 

gyakorlója áll, hiszen – akár a társadalmi-szerződéselméletek alapján is levezethető módon – 

ő az a szereplője a jogviszonynak, akinek egyrészt biztosítania kell az alapjog gyakorlását 

(pozitív oldal), másrészt magának is tartózkodnia kell az alapjogba való szükségtelen 

beavatkozástól (negatív oldal).xlv 

Az EJEB gyakorlatában az Egyezmény 1. cikkéből adódóan az államnak kell az emberi 

jogokat és szabadságokat tiszteletben tartania, így csak az államfelelősség körébe sorolható 

jogsértések terjeszthetőek a Bíróság elé, az állam felelőssége pedig csak kivételesen áll meg 

magánjogi személyek vonatkozásában, mely esetben is inkább akkor, ha az állam nem tesz 

eleget pozitív alapjogvédelmi kötelezettségeinek, ezen ügyek pedig jellemzően nem a 

tulajdonvédelem körében jelentkeznek.xlvi 

A magyar alkotmányos rendszerbe átültetett emberi jogok Alkotmánybíróság előtti 

érvényesíthetősége némely tekintetben eltérő kötelezetti kört érint. Az EJEB gyakorlatában is 

megjelenő általános tétel, hogy az alapjogok kötelezettje lehet a közhatalom gyakorlóján 

(legyen az szerv, avagy személy) kívül a közfeladatot ellátó nem közhatalmi szerv közfeladat 

ellátása körében,xlvii valamint a közhatalomhoz kötődő olyan magánjogi jogalany, melynek 

cselekvése betudható az államnak.xlviii A kötelezetti kör kulcseleme ugyanakkor összefoglalóan 

az államnak való betudhatóság, ezáltal végső soron valamennyi kötelezett azért szerepel az 

alapjogi jogviszony ezen oldalán, mert az állam nevében, helyett, illetve annak betudhatóan jár 

el, mely alapján megállapítható, hogy a tulajdonhoz való alapjogi kötelezettek genus 

proximuma valamennyi esetben az állam maga.xlix 
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A tulajdonvédelem körében jellemző jogi konfliktusok ezáltal általában az állam és a 

magánszemély között jelentkeznek. Visszatérve azonban az önkormányzatok tulajdonhoz való 

jogának kérdéskörére, vagyis arra, hogy mégis mit takarhatnak a hivatkozott 

alkotmánybírósági gyakorlatban a harmadik személyek, arra az ún. közvetett Drittwirkung tana 

adhat megoldást, amely azonban jellegéből adódóan csak nemzeti jogokban értelmezhető. Az 

At. I. cikkéből fakadó követelmény, hogy az alapjogok mindenki által tiszteletben tartandó 

értékek legyenek. A közvetett Drittwirkung leegyszerűsítve azt jelenti, hogy mivel mindenki 

köteles az alapjogok lényeges tartalmát tiszteletben tartani, az alapjogok elvi tételei – főként 

generálklauzulákon keresztül – átszivárognak a magánjogba, és a magánjog normáin keresztül 

kötelezik a magánszemélyeket. l  A Ptk. 2:42. § (2) bekezdése nyomán e tétel kiválóan 

alkalmazható a személyiségi jogok terrénumára, ugyanakkor a tulajdonhoz való alkotmányos 

jog területén való értelmezése nehézségekbe ütközik. Ahogy azt korábban kifejtettem ugyanis, 

a tulajdonhoz való jog nem egyezik meg a tulajdonjoggal, hiszen a kizárólagosságuk más 

irányba mutat, a hivatkozott esetben pedig, mivel az önkormányzat in rem jogainak 

kizárólagossága az állam irányába nem mutat, csak harmadik személyek irányába, az 

önkormányzat nem a tulajdonhoz való alapjog, hanem a polgári jogi értelemben vett 

tulajdonjog jogosultjává válik. Tulajdonjoga azonban az állam által korlátozható, így az 

önkormányzat maga, mint magánjogi értelemben elkülönült jogalany nem is annyira saját 

jogán tulajdonos, mintsem inkább az állam, mint egységes entitás képviseletében jelenik meg, 

vagy ha az államról leválasztva kezeljük, önálló magánjogi jogalanyként, akkor inkább a 

nemzeti vagyon de facto vagyonkezelőjeként határozható meg.li 

A közvetett Drittwirkung-tanának alkotmányos és polgári jogi tulajdon elkülönítésének 

terén való ellentmondásos jellegét ugyanakkor Vékás Lajos elméletével lehet esetleg feloldani 

azzal, hogy magánjogi jogviszonyokban a részes felek az alapjogoknak mindössze közvetett 

címzettjei,lii vagyis a közvetlen címzett maga a jogalkotó és a jogalkalmazó azzal, hogy a 

magánjogi anyagi jogot olyan módon formálja, hogy az ne sértse az alkotmányos értelemben 

vett tulajdonhoz való jog lényeges tartalmát, liii  így végső soron a tulajdonhoz való jog 

kötelezettje az állam marad, melyet a konkrét esetben a polgári bíróság testesít meg és nem a 

magánjogi jogviszonyban részes fél válik az alapjog kötelezettjévé. 
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II. TULAJDONHOZ VALÓ JOG AZ ALAPJOGI TESZTBEN, BEAVATKOZÁS A TULAJDONHOZ VALÓ 

JOGBA, JELLEMZŐ JOGI KONFLIKTUSOK A 2015 UTÁNI JOGGYAKORLATBAN 

E fejezetben a tulajdonhoz való jogba történő beavatkozás elméletének rövid feltárását 

követően felvázolom ezen alapvető, illetve emberi jog korlátozásának szabályait, annak 

dogmatikai kérdéseit. 

II.1. BEAVATKOZÁS A TULAJDONHOZ VALÓ JOGBA, A TULAJDON TÁRSADALMI KÖTÖTTSÉGE, 

KÁRTALANÍTÁS 

A tulajdonhoz való jog tárgyai, mint anyagi javak egyes elemei, ahogy azt már az 

eddigiekből meghatározható, nem élveznek abszolút, korlátozhatatlan alapjogi védelmet. 

Felvetődik ugyanakkor a kérdés, hogy a tulajdon milyen elvek mentén, milyen mértékben 

korlátozható az állam által, illetve milyen állami aktus minősülhet a tulajdonhoz való jogba 

való indokolatlan beavatkozásnak. 

A tulajdonhoz való jog egyik egyedi sajátossága, hogy korlátozása igen széles körben 

jogszerű. Ez a jogszerűség abban áll, hogy a korlátozásra az alapjogi teszt speciális altípusa, az 

ún.: közérdekűségi teszt alkalmazandó és irányadó.liv Közös mind az Alkotmánybíróság, mind 

az EJEB gyakorlatában, hogy e közérdek képezi, illetve képezheti a hagyományos alapjogi 

tesztben a legitim célt, ugyanakkor a két alapjogvédő fórum elemzési módszere – a fórum 

nemzeti és nemzetközi szintű jellegéből adódóan – eltérő jellemzőket mutat. 

Az Alkotmánybíróság joggyakorlatában a közérdek, mint legitim jogkorlátozási cél az 

At. XIII. cikkéből fakad, vagyis abból a deklarációból, hogy a tulajdon társadalmi kötöttséget 

hordoz, valamint abból, hogy kivételesen és közérdekből is korlátozható. lv  A tulajdon 

társadalmi kötöttsége magában hordozza azt, hogy a közösség felé is felelős a tulajdonnal 

rendelkező jogosult a jogalkotó által alkotmányos keretek között meghatározott mértékben,lvi 

valamint az At. R) cikk (3) bekezdése alapján normativitással rendelkező Nemzeti Hitvallásból 

is kiemelhető a közösség felé irányuló felelősség alkotmányos elve, vagyis, hogy a szabadság 

csak másokkal együttműködésben bontakoztatható ki, illetve az elesettek és szegények felé 

irányuló szolidaritás alkotmányos kötelezettség, amely rendelkezések áttételesen vagyoni 

tartalmat is nyerhetnek.lvii 

A tulajdon kivételesen, de közérdekből is engedélyezett korlátozhatósága több 

alkotmányossági kérdést is magában hordoz. Az alkotmányos rendelkezés ugyanis szó szerint 

úgy szól, hogy tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből lehet. A látszólag 

megszorító fogalmazásból bár nyelvtanilag az következne, hogy a közérdeken kívül más 
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legitim cél mentén nem lehet a tulajdonhoz való jogot korlátozni, a gyakorlati értelmezés mégis 

azt tükrözi, hogy ez egy kiterjesztő jogkorlátozási cél, nem szűkítő, vagyis a közösség érdeke, 

vagy a közjó elvont fogalma is elegendő indok a magánautonómia anyagi alapjának 

elvonásához. A közérdek maga ugyanakkor ismételten kérdéses fogalom, és az 

Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatából is kiszűrődik, hogy annak körülhatárolása nem az 

Alkotmánybíróság, hanem a jogalkotó feladata, lviii  így a jogalkotó által közérdekűnek 

minősített jogkorlátozást az Alkotmánybíróságnak el kell fogadnia, vagyis a jogvédő fórum 

vizsgálata mindössze a közérdek teljes hiányának kérdéskörére,lix valamint arra terjedhet ki, 

hogy a közérdekű jogkorlátozás más alapvető jogot sértett-e.lx 

Az EJEB közérdek fogalma az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkének égisze alatt 

hasonló elven, ugyanakkor a jogvédő fórum nemzetközi jellegéből adódó különbségekkel 

határozható meg. Az EJEB az Alkotmánybírósághoz hasonlóan széles mérlegelési lehetőséget 

hagy a részes államoknak a közérdek meghatározása során,lxi ugyanakkor alkalmaz egy inkább 

morális értékrenden alapuló, mintsem tisztán pozitív-jogi fogalomként körülhatárolható 

„demokratikus társadalomban szükséges” korlátozási kritériumot.lxii Vizsgálata a tulajdonhoz 

való jog és a közérdek kapcsolatában általános jellegű, így az EJEB eljárása során olyan 

nemzeti kormányok által hivatkozott érvek voltak alkalmasak a legitim célként való 

minősítésre, mint az adóelkerülés megakadályozása, lxiii  a drogkereskedelem és csempészet 

elleni harc,lxiv az alkoholfogyasztás visszaszorítása,lxv vagy éppen a közerkölcs védelme.lxvi 

Közös elem a magyar Alkotmánybíróságot kötő At.-ben lxvii  és az EJEB 

gyakorlatában,lxviii hogy mindkét fórum megköveteli a jogkorlátozás legitim célja tekintetében 

annak joghoz kötött megvalósítását, az arányosság keretein belül, a kivételesség kritériumának 

megfelelően. Nyílt kérdés ugyanakkor, hogy a jogszabály általi jogkorlátozás esetén 

mennyiben érvényesül, illetve fogalmilag mennyiben érvényesülhet a joghoz kötöttség, így a 

jogi garanciákkal ellátott eljárás elve.lxix 

A modern jogállami kultúrában a többletbeavatkozás ugyanakkor a jogalkotás során a 

versengő értékek elvének mentén lxx  logikailag is valamilyen többletgaranciát kell, hogy 

magában hordozzon. Ez a többletgarancia a korábban már említett kártalanítás intézménye, 

vagy a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában az ún.: értékgarancia, vagy értékvédelem. E 

jogintézmény két kérdéskört vet fel: a kártalanításra való jogosulti státusz megszerzését, 

valamint az anyagilag realizálható kártalanítás mértékét. 
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Tekintettel arra, hogy a vállalkozás szabadsága és a tulajdon, mint a cselekvési 

autonómiához kötődő anyagi biztosíték kapcsolatát a tulajdon fogalmának vizsgálata során már 

említettem, így az első problémakört csak röviden elemzem. Bár az Alkotmánybíróság 

gyakorlatában is említésre került már a „már-már kisajátító hatású beavatkozás”,lxxi a magyar 

joggyakorlat az At. textuális értelmezésével kitart amellett, hogy a kártalanítás az állam javára 

történő direkt tulajdonelvonás keretében ítélhető meg, lxxii  míg a strasbourgi gyakorlat a 

tulajdon kiterjesztő értelmezésével a kártalanítást a tulajdon korlátozásának ellenértékeként 

határozza meg, mely által megállapítható, hogy a többletgarancia célja szerint nyer a 

tulajdonhoz való jog tárgya is értelmezést.lxxiii A joggyakorlat ilyen egyértelmű szembenállása 

ugyanakkor megkérdőjelezi az Alkotmánybíróságot is kötő At. Q) cikk (2) bekezdésének, 

vagyis a nemzeti és nemzetközi jog összhangjának érvényesülését a hazai jogrendben.lxxiv 

A két jogvédő fórum gyakorlatának eltérései, bár nem a jogosulti státuszhoz mérhető 

mértékben, de érvényesülnek a kártalanítás összegének meghatározása során is. Az 

ingatlanvagyon kisajátításának tárgyában a kártalanítás folyósítása, illetve annak mértéke 

kapcsán megállapítható, hogy a magyar jogszabályok részletes feltételrendszert alakítottak ki 

a tulajdonelvonás jogszerűségének biztosítása érdekében,lxxv míg az egyes ingók közhatalmi 

korlátozásáról, elvonásáról a szakjogági szabályok már általánosabb keretek között 

rendelkeznek.lxxvi Míg az ingatlanok vonatkozásában a kisajátítási határozat véglegessé válását 

követő legkésőbb 8. napon feladott számla kézhezvételétől kamatozó, lxxvii  15 napon belül 

megfizetendőlxxviii kártalanítási összeg azonnalisága vélelmezhető, addig az ingók esetében a 

Hvt. szabályait tekintve az azonnali kártalanítás garanciái korántsem kielégítőek. A kártalanítás 

összegét tekintve közös alapelv az EJEB joggyakorlatábanlxxix és a magyar szabályozásban,lxxx 

hogy a tulajdonelvonás ellenértéke a mindenkori helyben kialakult piaci ár függvénye. A 

kártalanítás kapcsán ugyanakkor kérdéses, hogy az az elvont vagyontárgy reálértékét foglalja 

magában a „teljes” vagy „megfelelő és hatékony” kártalanítás, vagy az elmaradt hasznokat, 

egyéb kártalanítással kapcsolatos költségeket is. A magyar jogszabályi háttér az ingatlanok 

vonatkozásában a csereingatlan igénylésének lehetőségével lxxxi  és a többlet-, valamint 

járulékos költségeknek a tulajdon elvonójára hárításával, lxxxii  ingók terén a „polgári jog 

szabályainak alkalmazása” lxxxiii  fordulattal teret enged a nemzeti bíróságok és hatóságok 

jogalkalmazó tevékenysége során az értékgarancia elégtelen alkalmazásának orvoslására, 

mindezt azzal kiegészítve, hogy a fenti szabályozás cél szerinti értelmezés alapján a piaci árat 

minimálértékként kezeli. A nemzetközi bíróság viszont a kártalanítás mértékének 

meghatározása során kiemelte, hogy annak a vagyontárgy valós értékéhez köthető olyan 
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összegnek kell lennie, amely felett a társadalmi igazságosság is befolyásoló tényezőt alkothat, 

vagyis az összeg lehet a piaci árnál magasabb, de alacsonyabb is.lxxxiv Előny, hogy e megoldás 

által a széles mérlegelési szabadság nem csak a részes államnak áll rendelkezésére, hanem a 

Bíróságnak is az egyedi ügy eldöntése során, hátránya viszont, hogy e gumiszabály által nem 

áll rendelkezésre olyan előrelátható zsinórmérték, amely iránymutatásul szolgálhatna a részes 

államok számára. A kártalanítás összegszerűségének tekintetében így kiszámíthatatlanná válik, 

hogy mely kártalanítási összeg megítélésével lépnek az alapjog kötelezettjei az egyezmény-

konformitás minimumszintje alá. Az azonnaliság terén kiemelhető, hogy az az állam 

elmulasztott kötelezettségének tekintetében irányadó, lxxxv  mivel a kártalanítás az eljárás 

jellegét tekintve leghamarabb az EJEB végső döntését követően válik kikényszeríthetővé. 

 

III. ZÁRSZÓ 

 

Összegezve az elmondottakat kijelenthető, hogy a tulajdonhoz való jog, mint első 

generációs alapjog, bár kétségtelen, hogy kevésbé magasztos jogosultság, mint az emberi élet, 

az emberi méltóság, vagy kevésbé hangzatos, mint a véleményszabadság, vagy a politikai 

részvétel, mégis mindezen jogosultságok anyagi alapját képezi, biztosítva a magászemélyek 

államtól való megélhetés tekintetében jelentkező függetlenségét, és ezáltal a fent említett jogok 

tartalmas élvezetét, vagy éppen kiszolgáltatottságtól mentes gyakorlását, melyet Széchenyi 

István is elismer fiának adott intelmeiben, szavait idézve: „A jómód a legnagyobb elnyomatás 

idején is bizonyos fokú függetlenséget biztosít; - márpedig függetlennek lenni 

megbecsülhetetlen kincs!” 

E függetlenség biztosítása pedig elsődlegesen ugyan a modern állam és a modern jog 

bírói fórumainak feladata, ám végső soron mégis a társadalom saját maga irányában fennálló 

felelőssége, hiszen Deák Ferenc szavaival élve: „Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező 

szerencse ismét visszahozhatják. De miről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, 

annak visszaszerzése mindig nehéz, s mindig kétséges.” 
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Bajnóczi András Péter* 

A szerkezetátalakítás egyes kérdései az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2019/1023 irányelvére, valamint a szerkezetátalakításról és egyes törvények 

jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvényre 

tekintettel 

Absztrakt:  Tekintve, hogy egyre kevesebb vállalkozás számít tisztán belföldinek a 

vállalkozások fizetésképtelenségével kapcsolatos szabályozásban kiemelt szerep jut az Európai 

Uniónak. Az Európai Parlament és Tanács 2019. június 20-án elfogadta a Szerkezetátalakítási 

irányelvet. Azzal az bevezető részben meghatározott céllal, hogy hozzájáruljon a belső piac 

megfelelő működéséhez és megszüntesse az alapvető szabadságok, így például a tőke szabad 

mozgása és a letelepedés szabadsága gyakorlását akadályozó azon tényezőket, amelyek abból 

származnak, hogy eltérések vannak a megelőző szerkezetátalakításra, a fizetésképtelenségre, 

az adósság alóli mentesítésre és az eltiltásokra vonatkozó nemzeti jogok és eljárások között. 

Jelen cikk a fenti kihívásokra a magyar jogalkotó által adott választ vizsgálja az Európai Unió 

vonatkozó irányelvének tükrében. 

 

I. A SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI ELJÁRÁS JELENTŐSÉGE 

 

A koronavírus okozta világjárvány hosszútávú gazdasági hatásai még nem láthatók 

pontosan. A krízis előtti gazdaság visszaállása, ahogy azt rövid távon tapasztalhatjuk az állami 

beavatkozások hatására, hosszútávon nem egyértelmű, különösen igaz ez a járvány előtti 

időszak gazdasági trendjeinek helyreállítására. A járvány hosszútávú hatásai 

kikényszeríthetnek egy új normalitást a gazdaságban. A járvány a kereslet, a munkakínálat, az 

ipari kibocsátás, a kínálati láncok, a termékárak, a nemzetközi kereskedelem és tőkeáramlás 

összeomlása révén gyakorolt hatást a gazdaságra, ezek a hatások pedig a járvány természetéből 

adódóan nem csak Magyarországot érintik, hanem az egész világot. A recesszió hatásának 

időtartama több tényezőtől függhet, mint például a vírus terjedése, új variánsok megjelenése, 

 
* A Szerző az ELTE Állam – és Jogtudományi Karának joghallgatója, a JÖSz Szakkollégium tagja. 
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védekezés eredményessége. Az előrejelzések abban a tekintetben egységes, hogy a visszaesés 

nagy valószínűség szerint tartós károkat fog okozni, hatásai nem fognak eltűnni egyik napról a 

másikra.i A gazdaságban tapasztalható negatív folyamatok mögött a gazdaság szereplőinek 

teljesítménye áll. A recesszió a fizetési nehézségekkel küzdő vállalkozások számának 

növekedését jelenti és továbbiak megjelenését eredményezheti, amely vállalkozások 

megsegítésében a jognak szerepe van. Az így elért eredmény nem csak a gazdasági folyamatok 

pozitív változását eredményezheti, hanem emberek létbiztonságát, jólétét tarthatja fenn. 

A szerkezetátalakítási eljárás egy eszköz arra, hogy egy depresszív gazdasági 

helyzetben a befektetőket megóvja a nemteljesítő hitelek felhalmozódásától, míg a beruházókat 

a teljesítőképtelenség létrejöttétől. Hatékonyan működő szerkezetátalakítási struktúrában 

azelőtt kerül sor intézkedésekre, mielőtt a kötelezettség nemteljesítővé válik. A vállalkozás 

szerkezetátalakításának célja, hogy egyfajta szűrőmechanizmusként az egyébként életképes 

vállalkozást megmentse, míg a gazdaságilag életképtelen vállalkozástól tehermentesítse a 

gazdaságot.ii 

II. AZ UNIÓS SZABÁLYOZÁS HÁTTERE 

 

Habár a gazdasági és monetárius unió teljes kiépülése még nem történt meg, az egyre 

inkább összekapcsolt belső piac – ahol az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a munkavállalók 

szabadon mozognakiii – és annak egyre erősödő digitális dimenziója azt eredményezi, hogy 

igen kevés vállalkozás számít tisztán belföldinek.iv Így a vállalkozások fizetésképtelenségével 

kapocslatos problémák megoldásában is kiemelt szerep jut az Európai Unió jogalkotásának. 

Az Európai Parlament és Tanács 2019/1023 Irányelve a megelőző szerkezetátalakítási 

keretekről, az adósság alóli mentesítésről és az eltiltásokról, valamint a szerkezetátalakítási, 

fizetésképtelenségi és adósság alóli mentesítési eljárások hatékonyságának növelését célzó 

intézkedésekről, és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról (a továbbiakban: 

Szerkezetátalakítási irányelv) 2019. június 20-án került elfogadásra. Azzal az bevezető részben 

meghatározott céllal, hogy hozzájáruljon a belső piac megfelelő működéséhez és megszüntesse 

az alapvető szabadságok, így például a tőke szabad mozgása és a letelepedés szabadsága 

gyakorlását akadályozó azon tényezőket, amelyek abból származnak, hogy eltérések vannak a 

megelőző szerkezetátalakításra, a fizetésképtelenségre, az adósság alóli mentesítésre és az 

eltiltásokra vonatkozó nemzeti jogok és eljárások között.v 
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A szabályozás célja tehát, hogy bevezetésre kerüljön egy olyan egységes szemléletmód 

a fizetésképtelenség terén, ami a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozás felszámolását 

célzó klasszikus megközelítés helyett a vállalkozás helyreállítására vagy legalább a még 

gazdaságilag működőképes részei megmentésére irányul. Az irányelv megalkotásával az 

Európai Unió céljai között szerepelt, hogy megkezdjék az anyagi fizetésképtelenségi jog 

harmonizációját. vi  Az alacsony követelés-megtérülés arány kialakulásában fontos szerepet 

játszik a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és adósság alóli mentesítési eljárások több 

tagállamban megfigyelhető rendkívüli elhúzódása.vii 

A fent említett helyzetet súlyosítja, hogy a nem biztosított hitelezők igényeinek 

kielégítésére az esetek többségében már nem áll rendelkezésre vagyontárgy.viii Azonban nem 

csak hitelezői, hanem adósi oldalról nézve sem hatékony számos tagállam eljárása, mivel az 

adósság alóli mentesítési és eltiltási keretek miatt a vállalkozók arra kényszerülnek, hogy az 

észszerű időn belüli újrakezdés lehetősége érdekében más joghatóság alá helyezzék át a 

székhelyüket, ami jelentős további költséggel jár mind a hitelezőik, mind maguk a 

vállalkozások számára. A hosszú távra szóló eltiltás elrendelése, amire az adósság alóli 

mentesítéshez vezető eljárás során gyakran sor kerül, korlátozza az önálló vállalkozói 

tevékenység megkezdésének vagy folytatásának szabadságát.ix 

A székhelyáthelyezéssel kapcsolatos problémát orvosolja az Európai Parlament és 

Tanács 2015/848 rendelete, ami biztosítékot tartalmaz az adós fő érdekeltségi központjának a 

határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárás ideje alatti, visszaélési célú áthelyezésével 

szemben.x A szerkezetátalakítás szabályozása ezt a problémát is csökkenteni akarja. 

III. A TAGÁLLAMI ELJÁRÁSOK 

 

Az Európai Unió tagállamai között különbség mutatkozik a fizetésképtelen helyzetbe 

jutott vállalkozás átalakítására irányuló eljárások között. A fizetésképtelenségi jogi 

szabályozásokban egyre jellemzőbbé válnak a megelőző megoldások, ilyen ex ante megoldás 

lehet többek között egy olyan vizsgálati mechanizmus, ami megakadályozza az ügyvezetést 

vagy a tulajdonosokat, hogy a prudens működés elvével szembe helyezkedő finanszírozást 

vegyenek igénybe, továbbá megakadályozza, hogy hitelezők olyan vállalkozást 

finanszírozzanak, amely esetén nagy a fizetésképtelenség valószínűsége. xi  Európában 

terjedőben van a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozások felszámolása helyett a 

vállalkozás helyreállítására vagy legalább a még gazdaságilag működőképes részei 
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megmentésére irányuló megközelítés, tehát a reorganizációs típusú megközelítés nyer teret a 

likvidációs típusúval szemben.xii Ezt a trendet támasztja alá, hogy az új csődtörvény e célok 

elérése érdekében a magyar jogban korábban nem alkalmazott eszközöket is használatba vesz, 

mint például „az egységes fizetésképtelenségi eljárás bevezetése (amelyben a bíróság az eljárás 

folyamán döntene arról, hogy reorganizációs vagy likvidációs típusú eljárás kerüljön 

lefolytatásra), a fizetésképtelen helyzet esetén a fizetésképtelenségi eljárás megindítására 

irányuló kötelező adósi kérelem („duty of file”), a vezető tisztségviselői és tagi közvetlen 

felelősség radikális újragondolása úgy eljárási mint felelősségi anyagi jogi szempontból, 

továbbá az adós társaság tevékenységének továbbfolytatását biztosító új intézmény: a 

„leválasztás”, illetve az üzletág-értékesítés („save the business”).”xiii 

A fenti intézkedések mellett megjegyzendő, hogy a tagállamoknak lehetőségük van a 

megelőző szerkezetátalakítási keret kiterjesztésére az adósokra, amelyek nem pénzügyi jellegű 

nehézségekkel küzdenek, feltéve, hogy e nehézségek következtében ténylegesen és súlyosan 

veszélybe kerülhet az adós esedékessé váló adósságainak kifizetésére való aktuális vagy 

jövőbeli képessége.xiv 

Magyarországon a szerkezetátalakítási eljárás jogintézményéről a 

szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi 

LXIV. törvény (a továbbiakban: Szerkezetátalakítási törvény) rendelkezik. A törvény hatálya 

az 1. § (2)-(3) bekezdései alapján kiterjed az adósra, a hitelezőre, a szerkezetátalakításban 

érintett felekre, a szerkezetátalakítási tervhez jognyilatkozattal csatlakozó felekre és a 

szerkezetátalakítási szakértőre, továbbá arra az adósra terjed ki, amelynek fő érdekeltségi 

központja Magyarországon van. 

A tagállami megoldások mellett megemlíthetők az Európai Unió déli szomszédjainak 

eljárásaiban mutatkozó tendenciák. Attól függetlenül, hogy létező jogszabályi környezet 

biztosít lehetőséget az adósok megmentésére, az adósok kis része él a szerkezetátalakítás 

nyújtotta lehetőségekkel. A tendencia mögött álló tényezők között említhető, hogy a hitelezők 

– különösen a bankszektor – meggyőződése alapján a szerkezetátalakítás nagyobb terhet jelent, 

mint egy csődeljáráson kívüli követelésmenedzsment. Az ezeken a piacokon megfigyelhető 

trendek azt mutatják, hogy a hitelezők nem bíznak az adós által kezdeményezett eljárásban és 

a hitelezőket nehéz meggyőzni az ugyancsak adós által elkészített átalakítási terv 

sikerességéről. Emellett a hitelezők feltételei gyakran az adós számára sem teszik kedvezővé a 

szerkezetátalakítást.xv 
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III.1. A SZABÁLYOZÁSBÓL KIZÁRTAK KÖRE 

 

A tagállami szabályzásban nem jelenhet meg biztosító és viszontbiztosító, xvi 

hitelintézet,xvii  befektetési vállalkozás és kollektív befektetési forma,xviii  központi szerződő 

fél, xix  központi értéktár, xx  egyéb pénzügyi vállalkozások és szervezetek (vegyes pénzügyi 

holding társaság, vegyes tevékenységű pénzügyi holding társaság).xxi 

A tagállamoknak lehetőség van továbbá olyan vállalkozásokat is kizárni a 

szerkezetátalakítási eljárás lefolytatására jogosult jogi személyek közül, amelyek ugyan nem 

esnek a fentebb említett kategóriákba, azonban számviteli vagy könyvviteli kötelezettségek 

súlyos megszegése miatt elítéltek, vagy üzleti könyvei és nyilvántartásai olyan mértékben 

hiányosak vagy elégtelenek, hogy nem lehet belőlük megbizonyosodni az adós üzleti és 

pénzügyi helyzetéről. Az irányelv ezen rendelkezése a Szerkezetátalakítási törvény 2. §-a 

alapján nem került átültetésre. Érdekességként említhető, hogy az Egyesült Államok 

csődtörvényének 11. fejezet – ami az uniós szabályozásnak is alapját képeztexxii  – csalás, 

tisztességtelenség, alkalmatlanság esetére ügygondok kirendelését írja elő.xxiii 

IV. MEGELŐZŐ SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI ELJÁRÁS, A KONTRAKTUÁLIS ALAPÚ 

RESTRUKTURÁLÁS ÉS A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁS 

A fizetésképtelenségi eljárás megindulása előtt, ami általában a tulajdonosi jogok 

korlátozásával, adott esetben megvonásával jár, a tagállamoknak, így Magyarországnak is 

szükséges kialakítania olyan módszereket, amivel ez megelőzhetők ezek a súlyos korlátozások. 

A vállalkozások fizetési nehézség esetén kontraktuális alapú restrukturálást és hagyományos 

fizetésképtelenségi eljárást vehetnek igénybe, ezen választási lehetőségeket egészíti ki a 

szerkezetátalakítási eljárás. A kontraktuális alapú restrukturálás egy „együttesen finanszírozott 

vállalati adós és az intézményi hitelező közötti, önkéntes, jogszabályon alapuló 

adósságrendezési eljáráson kívüli átstrukturálási eljárás, amelynek célja, hogy annak 

eredményeképpen a 39/2016. (X. 11.) MNB rendelet 8-11. §-ában meghatározott követelés 

jöjjön létre.”xxiv A szerződéses alapú restrukturálás előnyei között említhető, hogy általában 

nem nyilvánosak, ebből adódóan nem hatnak hátrányosan az adós megítélésére, a felek 

szerződéses szabadságukkal élve szabadon állapodhatnak meg a restrukturálás feltételeiről. 

Ezzel szemben azonban hátrányként említhető, hogy kötelező moratórium nem védi az adós 

érdekeit, a hitelezők önként vállalhatnak kötelezettséget a követelés érvényesítésétől való 

tartózkodásra, ami erőfölényt biztosít a hitelezőknek.xxv 
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A szerkezetátalakítási eljárással az észszerű és üzleti döntések és kereskedelmi 

kockázatok vállalását támogatja az irányelv, ezek javíthatják a potenciálisan működőképes 

vállalkozások kilátásait. Ilyen lépések a fizetésképtelenséggel kapcsolatos tanácsadás 

igénybevétele, korai előrejelzők alkalmazása, szerkezet megvizsgálása, megtámadási 

keresettel támadható ügyletektől való tartózkodás, megelőző szerkezetátalakítási eljárás, 

életképességi vizsgálat. Annak érdekében azonban, hogy a hitelezők jogos érdekei védelembe 

részesüljenek az olyan vezetői döntésekkel szemben, amelyek az adós vagyonának összetételét 

érintik, így közvetlen hatással vannak a hitelezők érdekeire, a tagállamoknak lehetőségük van 

olyan szabályozás kialakítására, amely a szándékos vagy súlyosan gondatlan lépések 

meghozatalát megakadályozza, mint például ügyletek piaci érték alatti jóváhagyása vagy 

tisztességtelen előnyben részesítéséhez vezető intézkedések meghozatala.xxvi 

Az irányelvben szabályozott szerkezetátalakítási eljárás a kontraktuális alapú 

restrukturálás és a fizetésképtelenségi eljárás között helyezkedik el. Az ilyen pre-insolvency 

eljárás igénybevételével elkerülhetővé válhat a reputációs kár, jobban megőrizhető a 

vállalkozás értéke, megfelelőbb kompromisszum születhet a felek között. Olyan vállalkozások 

számára ideális élni az eljárás nyújtotta lehetőségekkel, amelyek nem képesek teljesíteni a 

lejáró kötelezettségeiket, azonban potenciálisan profitábilisek.xxvii 

V. AZ EGYEDI INTÉZKEDÉSEKET FELFÜGGESZTŐ MORATÓRIUM ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 

A szerkezetátalakítási tervek előkészítésének segítése érdekében kizárólag az adós 

kérelmére xxviii  a bíróság egyedi végrehajtási intézkedéseket felfüggesztő moratóriumot 

rendelhet el. A moratórium elrendeléséről szóló jogerős döntés meghozataláig ideiglenesen 

rendeli el azt a bíróság. A moratórium meghosszabbítható és új moratórium is elrendelhető, a 

moratórium legfeljebb négy hónapig tarthat és az új moratórium időtartamával együttesen 

számítva sem érheti el a tizenkét hónapot.xxix 

A Szerkezetátalakítási törvény 34. § (2) bekezdés alapján a moratórium időtartama alatt 

a hitelező nem kezdeményezhet végrehajtást, a folyamatban lévő végrehajtás pedig szünetel, 

nem kezdeményezhet felszámolási eljárást, nem élhet beszámítással, kivéve az adós által 

indított, már folyamatban lévő perben, a moratórium kezdő napja előtt előterjesztett kérelemre 

vonatkozó beszámítást, valamint tartózkodni köteles minden olyan igényérvényesítéstől, amely 

nem összeegyeztethető az egyedi végrehajtási intézkedéseket felfüggesztő moratórium 

intézményével. Adóst a hitelezők moratórium hatálya alá eső követelései vonatkozásában 
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fizetési haladék is megilleti. Összefoglalva a „moratórium – főszabály szerint – védi az adóst 

az egyedi végrehajtásoktól és mentesíti a nemzeti jog szerinti fizetésképtelenségi eljárás 

kötelező kezdeményezése alól, továbbá […] a már folyamatban lévő fizetésképtelenségi 

eljárást felfüggeszti.”xxx  

A moratórium lejárta után a hitelezői követeléseket természetesen teljesíteni kell. A 

Szerkezetátalakítási törvény 34. § (6) bekezdés alapján a moratórium időtartamára a hitelezőt 

ügyleti kamat megilleti, azonban nem illeti meg az adós fizetési késedelméért kikötött kötbér, 

késedelmi kamat, késedelmi pótlék, behajtási költségátalány. 

A Szerkezetátalakítási törvény 35. § (1) bekezdés alapján a hitelezők a még nem 

teljesített szerződések teljesítését nem függeszthetik fel, ezeket a szerződéseket nem 

mondhatják fel nem módosíthatják az adós számára kedvezőtlen feltételekkel. Ez a rendelkezés 

csak az úgynevezett alapvető szerződésekre vonatkozik. Ilyen szerződés, az, amely a 

vállalkozás napi üzletmenetének a folytatásához szükséges, és az olyan szerződés is, ami 

teljesítésének felfüggesztése az adós tevékenységének leállásához vezetne. 

A bíróság általános vagy korlátozott moratóriumról rendelkezhet. Az általános 

moratórium minden hitelezőre kiterjed, kivételt képez a rendelkezés alól az óvadék, a 

pozíciólezáró nettósítás, a pénzügyi biztosíték érvényesítése esetén a fizetési, illetve 

értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló rendelkezések 

alkalmazása, a pénzügyi-, energia- és árupiacon kötött nettósítási megállapodás,xxxi valamint 

többek között a társadalombiztosítással járó jogviszonyban foglalkoztatott személy a munkabér 

tekintetében vagy az a természetes személy, akinek a javára bíróság jogerősen kártérítést vagy 

sérelemdíjat ítélt meg. xxxii  A korlátozott moratórium ezzel szemben csak az adós által 

meghatározott hitelezőkre terjed ki. 

A moratórium a Szerkezetátalakítási törvény 36. § (4) bekezdése alapján akkor szűnik 

meg, amikor a bíróság a szerkezetátalakítási tervet jóváhagyta, a szerkezetátalakítási terv vagy 

a hitelezői osztályokon átívelő kényszeregyezség jóváhagyására irányuló kérelmet 

visszautasította vagy megtagadta, valamint abban az esetben, ha a moratórium alatt 

bekövetkezik egy szerkezetátalakítás meghiúsulásához vezető ok. 

A hitelezők védelmét szolgálja, hogy az adós nem nyújthat be moratórium iránti 

kérelmet abban az esetben, ha a szerkezetátalakítási tervet két alkalommal határozathozatalra 

bocsátotta, de az elfogadáshoz vagy a hitelezői osztályokon átívelő kényszeregyezségi 

hatállyal történő jóváhagyáshoz szükséges arányban nem hagyták jóvá.xxxiii 

Az irányelv alapján az, hogy a felfüggesztő moratórium időtartamáig nem fogadtak el 

szerkezetátalakítási tervet, azaz a moratórium sikertelenül telt el, önmagában nem alapozza 
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meg a fizetésképtelenségi eljárás megindulását.xxxiv A rendelkezéstől azt várható, hogy növelni 

fogja az adósok kedvét a szerkezetátalakítási eljárásban való részvételhez.xxxv 

 

VI. SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI TERV 

VI.1. A SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI TERV ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

A szerkezetátalakítási eljárás célja, hogy a szerkezetátalakításban részt vevő felek 

kidolgozzanak egy tervet az vállalkozás gazdasági talpra állítására és azt végrehajtsák. 

A szerkezetátalakításban részt vesz az adós, a hitelező, meghatározott esetekben a 

szerkezetátalakítási szakértő. A felsorolt személyi kör mellett az adós kezdeményezésére az 

adós tőketulajdonosai, kapcsolt vállalkozásai is csatlakozhatnak. Abban az esetben van erre 

lehetőség, ha az adós kötelezettségének átvállalására, elvállalására jognyilatkozatot tesznek, 

járulékos kötelezettséget vállalnak az adós tervében meghatározott kötelezettségek teljesítésére 

vagy az intézkedések szakmai támogatására. Az említett személyeken kívül olyan harmadik 

személy is csatlakozhat a szerkezetátalakítási tervhez, aki jognyilatkozattal az adósságot 

részben vagy egészben átvállalja vagy az adós számára átmeneti vagy új finanszírozást nyújt. 

Közvetetten az állam is részt vehet a szerkezetátalakításban, azáltal, hogy az adós számára 

fizetési könnyítést biztosíthat, lemondhat a követelésről vagy engedményezheti azt, 

amennyiben az adósnak köztartozása van. A szerkezetátalakításban részt vevő személyre a terv 

kötelező. 

A bíróság az előzetes szerkezetátalakítási terv fényében engedélyezi az eljárás 

megindítását. Az előzetes tervben konkrét tervvel kell előállni, nincs lehetőség arra, hogy 

„tények és gazdasági számítások nélkül, csak a szép jövőt ecsetelve kezdeményezzen eljárást 

az adós.”xxxvi 

A Szerkezetátalakítási irányelv minimumszabályokat állapít meg, a tagállamokra 

hagyja többek között annak a meghatározását, hogy milyen szempontok szerint alkotja meg a 

hitelezői csoportokat, vagy például a szerkezetátalakítási terv elfogadására irányuló szavazás 

formális folyamat vagy egy konzultáció, mely során megállapodás születik. Az irányelv szintén 

a tagállamokra bízza annak eldöntését, hogy a szerkezetátalakítási terv elfogadásáról vagy 

jóváhagyásáról való szavazáskor az adós alatt a jogi személy igazgatótanácsa, vagy 

részvényesi, tőketulajdonosi köre értendő. 

A szerkezetátalakítási tervet írásba kell foglalni és tartalmaznia kell a 

Szerkezetátalakítási törvény által előírt tartalmi kellékeket. 
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A hitelezők védelmét szolgálja, hogy a szerkezetátalakítási terv nem irányulhat 

kizárólag az adóssal szemben fennálló követelések teljes vagy részleges elengedésére.xxxvii 

A szerkezetátalakítási terv elfogadását a hitelezőkkel való tárgyalás előzi meg. A 

tárgyalási folyamatba az adós a nem érintett feleket, a tervhez jognyilatkozattal csatlakozó 

egyéb személyeket és az állandó könyvvizsgálóját is behívhatja.xxxviii A rendelkezés célja a 

minél széleseb körű kompromisszum és szakmailag minél megfontoltabb gazdasági megoldás 

elérése lehet. 

A szerkezetátalakítási tervnek tartalmaznia kell, hogy a mi a szerkezetátalakítás célja, 

kik az elérendő célok tekintetében a végrehajtás felelősei, az intézkedések és a végrehajtás 

időtartamát, az adós becsült pénzügyi mozgásait, az átmeneti vagy új finanszírozás 

megjelölését és indokolását, a munkavállalók helyzetét érintő intézkedések ismertetését és 

tájékoztatást, valamint észszerű indokolást, hogy a terv miért alkalmas arra, hogy megelőzze 

az adós inszolvenciáját.xxxix 

A szerkezetátalakítási tervet az adós a hitelezőkkel egyezteti és a szavazati joggal 

rendelkező hitelezők erről határozatot hoznak. A hitelezői ülésre vonatkozóan a 

Szerkezetátalakítási törvény nem határoz meg határozatképességi küszöböt, az ülés az érintett 

hitelezők számára és az általuk képviselt szavazatszámra tekintet nélkül megtartható. xl  A 

rendelkezés indokai között szerepelhet, hogy a jogalkotó a hitelező aktív magatartását várja el, 

ha követelését érvényesíteni akarja, emellett a hitelezők egymás közötti viszonyában is 

meggátolhatja a visszaéléseket. A jogalkotó más helyen is tevékeny magatartását vár el a 

hitelezőtől, ilyen rendelkezés a hitelező igénybejelentési kötelezettsége a felszámolási 

eljárásban.xli 

Az említett határozathozatali küszöb hiánya okozta visszaélési lehetőségeknek szabhat 

gátat azzal a jogalkotó, hogy többek között megteremti a lehetőséget arra, hogy az elektronikus 

kapcsolattartás eszközeivel is részt vehessen a hitelező a hitelezői ülésen,xlii valamint, hogy az 

adósnak az ülésre vonatkozó meghívót 15 nappal az ülés kezdete előtt meg kell küldenie a 

hitelező részére.xliii Ülés tartása nélkül is lehetőség van határozathozatalra. Ebben az esetben 

az adós vezető tisztségviselője megküldi a hitelező részére a határozatok tervezeteit, a 

szerkezetátalakítási terv tervezetét és a kapcsolódó egyéb dokumentumokat. Ez a rendelkezés 

hasonlóságot mutat a társasági jogból ismert ülés tartása nélküli határozathozatallal.xliv 

A szerkezetátalakítási terv akkor minősül elfogadottnak, ha minden hitelezői osztályban 

megkapja a hitelezők számszerű többségének a támogatását, valamint a leadható 

szavazatszámhoz viszonyított szavazattöbbséget. Ha az adós kkv, akkor is elfogadottnak 

minősül a terv, ha az adós érdekkörében álló ügyletek osztályában az érintett hitelezők 
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számszerű többsége ugyan nem, de legalább egyharmada támogatja, abban az esetben, ha a 

terv támogatói a követeléseik mértéke alapján elérik a leadható szavazatszámhoz viszonyított 

többséget is.xlv 

A kkv-k esetén egyedi szabály, hogy a szerkezetátalakítási terv végrehajtásához nem 

csak pénzügyi eszközökkel, hanem például tapasztalatukkal, hírnevükkel, üzleti 

kapcsolataikkal is hozzájárulhatnak.xlvi 

VI.2. OSZTÁLYBA SOROLÁS, HITELEZŐI OSZTÁLYOK 

Az irányelv rendelkezése alapján a hitelezőket hitelezői osztályokba kell sorolni. Erre 

az egyenlő bánásmód követelménye miatt van szükség. Az osztályba sorolás által a hasonló 

jogok, hasonló osztályokba kerülnek, így a szerkezetátalakítás során nem sérülnek 

méltánytalanul az érintett felek jogai.xlvii 

Osztályba sorolás alatt egy olyan csoportosítás értendő, amely tükrözi a követelésekhez 

és érdekekhez kapcsolódó jogokat és a kielégítési sorrendben betöltött helyet.xlviii A hitelezői 

osztályok besorolása során az irányelv minimumszabályokat állapít meg, így azt a tagállamok 

szinte szabadon szabályozhatják. Ilyen distinkció lehet többek között a biztosítékkal 

rendelkező és nem rendelkező hitelezők más osztályban való elkülönítése. Az irányelv lehetővé 

kívánja tenni a tagállamok számára, hogy a hitelezői csoportok kialakításán keresztül előnyben 

részesítsék az olyan hitelezőket, mint például a munkavállalók, beszállítók. 

A szerkezetátalakítási terv benyújtását követően a bíróság megvizsgálja a 

szerkezetátalakítási tervben az osztályba sorolást. Ez is arra vonatkozóan szolgál garanciaként, 

hogy ne kerülhessenek hitelezői csoportok hátrányos helyzetbe a szerkezetátalakítási terv által. 

Különösen abban az esetben van erre szükség, ha a felek nem értenek egyet a tervezet 

elfogadásában, a tervezet új finanszírozási lehetőséget tartalmaz, vagy a terv a munkaerő több, 

mint 25 %-nak az elvesztésével jár.xlix Az irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 

megtagadják az olyan tervek elfogadását, amik észszerűen nem alkalmasak arra, hogy 

orvosolják az adós fizetésképtelenségét és biztosítsák életképességét. 

VI.3. A HITELEZŐK LEGJOBB ÉRDEKE MÓDSZERTANI TESZT 

A Szerkezetátalakítási törvény több helyen is tartalmaz hitelezővédelmi intézkedéseket. 

Ilyen rendelkezés például, hogy ha szerkezetátalakítási szakértő is részt vesz az eljárásban, 

nyilatkoznia kell arról, hogy a szerkezetátalakítási terv megfelel a jóhiszemű joggyakorlás 

követelményeinek és nem nyilvánvalóan és kirívóan méltánytalan a hitelezőkre nézve. l  A 

szerkezetátalakítási eljárásban részt nem vevő hitelezők érdekeit védi, hogy az adósnak 
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nyilatkoznia kell arról, hogy a szerkezetátalakítás nem vonja el a részt nem vevő hitelezők 

kielégítésének alapját képező forrásokat. Ugyancsak hitelezővédelmi intézkedés, hogy az adós 

köteles a szerkezetátalakítási tervben tartalékot különíteni el, abban az esetben, ha vitatott 

követelés érvényesítése érdekében bírósági vagy hatósági eljárás van folyamatban vagy abban 

az esetben, ha a hitelező a vitatott követelését a hitelező osztályba sorolásának kézhezvételétől 

vagy a hitelező osztályba sorolásának jogszerűségét megállapító jogerős bírósági határozat 

kézhezvételétől számított megfelelő határidőn belül érvényesíti.li 

A hitelezők legjobb érdeke módszertani teszt lényege abban áll, hogy a 

szerkezetátalakítási tervvel egy hitelező se járjon rosszabbul, mintha felszámolási eljárásra 

került volna sor vagy, ha a legjobb alternatív megoldásként a szerkezetátalakítást nem hagynák 

volna jóvá. Ezt az elvet „best interest of the creditors” elvnek hívják és a szerkezetátalakítási 

terv jóváhagyásának egyik feltétele.lii 

A tagállamoknak lehetőségük van olyan szabályozás létrehozására, amely lehetőséget 

ad a bíróságnak arra, hogy az adós beleegyezése esetén jóváhagyja a szerkezetátalakítási tervet, 

annak ellenére is, hogy a szükséges többség nem támogatja az érintett osztályokban. Ilyen 

hitelezői csoportokon átívelő kényszeregyezség esetén az érintett felek szavazási osztályainak 

több, mint felének támogatnia kell a terv jóváhagyását, továbbá azok között az osztályok 

között, amelyek jóváhagyják a tervet, legalább egynek biztosított, vagy a nem biztosított 

hitelezői osztálynál előrébb sorolt osztálynak kell lennie. 

A részvényesek és tőketulajdonosok jogos érdekeinek védelmét szem előtt tartva az 

irányelv lehetőséget biztosít a tagállamok számára olyan szabály létrehozására, amely lehetővé 

teszi, hogy más tőketulajdonosok indokolatlanul ne akadályozhassák meg a tervek elfogadását. 

Ilyen eszköz lehet például az, hogy a szerkezetátalakítási terv elfogadásához nem szükséges 

annak a tőketulajdonosnak a beleegyezése, amely a vállalkozás értékelése következtében 

megállapított érték alapján a felszámolás hagyományos szabályai alapján nem számíthatna 

kifizetésre vagy egyéb kompenzációra. Habár ez a szabály csorbítja a hitelező jogát, a hátrány 

az eljárás eredményét tekintve nem realizálódik, ugyanis a korlátozás által hátrányosan érintett 

személynek az adós vállalkozás értékéből adódóan nem keletkezik kára. Csak előnyre tehet 

szert azáltal, hogy az adott esetben beleegyezése nélkül elfogadott szerkezetátalakítási terv 

eredményeként mégis számíthat kifizetésre. 

A hitelezők legjobb érdeke tesztre a szerkezetátalakítási terv bírósági jóváhagyása során 

a hitelezők a terv jóváhagyása ellen benyújtott elleniratban hivatkozhatnak. A nemmel szavazó 

hitelezők arra hivatkozással támadhatják meg a szerkezetátalakítási tervet, hogy a terv nem 

felel meg a hitelezők legjobb érdeke módszertani tesztnek.liii 
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VI.4. SZAVAZATSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSA 

Főszabályként érvényesül, hogy a hitelezőknek az adós vonatkozásában fennálló 

érdekeltségük alapján szólhassanak bele a szerkezetátalakítási terv elfogadásába. A 

tagállamoknak lehetőségük van az irányelv alapján arra, hogy szabályokat állapítsanak meg 

arra az esetre, ha a jogosult nem vagy nem megfelelően él a szavazati jogával, így lehetősége 

lehet a tagállamnak arra, hogy részvételi küszöbre vagy a többség figyelembevételére irányuló 

számításra vonatkozó szabályt írjanak elő.liv 

A magyar szabályozás alapján a hitelezőt a követeléséből minden elismert vagy nem 

vitatott 100.000 forintonként egy szavazat illeti meg, azzal, hogy töredékszavazat nem vehető 

figyelembe. Abban az esetben, ha a hitelező követelése 50.000 és 100.000 forint közötti összeg 

értékben áll fenn, egy szavaz illeti meg a hitelezőt. Kis- és középvállalatok esetén a hitelezőt 

50.000 forint elismert vagy nem vitatott követelésenként illeti meg egy szavazati jog, 

töredékszavazat itt sem vehető figyelembe. Ha a hitelező 25.000 és 50.000 forint közötti értékű 

követeléssel rendelkezik egy szavazat illeti meg.lv 

A szabályozásból adódóan a hitelező érdeke az, hogy a töredékszavazat mögött álló 

követelést, ha az meghaladja a 50.000, kkv esetén 25.000 forintos küszöböt, engedményezze 

egy másik érdekeinek megfelelően szavazó olyan személyre, aki így szerez egy szavazatot. 

Megjegyzendő azonban, hogy egy vállalkozás fizetésképtelensége esetén felhalmozódó 

követelések mértéke miatt az így szerezhető egy további szavazat elhanyagolhatónak 

minősülhet. 

Az azonos hitelezői osztályba sorolt hitelezők tekintetében az egyenlő elbánás elvét kell 

érvényesíteni, lvi  de a biztosított hitelezői követelés, gazdasági tevékenységhez kapcsolódó 

hitelezői követelés és egyéb hitelezői követelés hitelezői osztályba tartozó követeléseknek 

kedvezőbb elbánásban kell részesülniük, mint az adós érdekkörében álló ügyletből származó 

hitelezői követelés hitelezői osztályba tartozó követelés.lvii 

A vitatott követeléssel rendelkező hitelezőket hitelezői osztályba kell sorolni azonban 

ezeket a hitelezőket nem illeti meg szavazati jog. Tekintve, hogy a terv elfogadásában a 

szavazati joggal rendelkező hitelezők vesznek részt, továbbá az adós által vitatott követeléssel 

rendelkező hitelezők nem rendelkeznek szavazati joggal, az adós visszaélhetne ezzel a 

lehetőséggel és a hitelezők követeléseit vitatva kizárhatná őket a szerkezetátalakítási tervről 

való szavazásból. Ennek a megakadályozására lehet alkalmas a szerkezetátalakítási szakértő. 

A független szakértő kirendelését hitelező is kezdeményezheti. Abban az esetben pedig, amikor 

szerkezetátalakítási szakértő is részt vesz az eljárásban, a szakértő köteles nyilatkozni arról, 
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hogy a szerkezetátalakítási terv megfelel a jóhiszemű joggyakorlás követelményeinek és nem 

nyilvánvalóan és kirívóan méltánytalan a hitelezőkre nézve. Ha az adós nyilvánvalóan 

rosszhiszeműen zárja ki a hitelezőket a terv elfogadásából a szerkezetátalakítási szakértő nem 

ad ki olyan nyilatkozatot, ami a jóhiszemű joggyakorlást erősíti meg. A szerkezetátalakítási 

tervet a bíróság hagyja jóvá,lviii amit ebben a helyzetben nem tenne meg a szakértő nyilatkozata 

fényében. 

 

VI.5. BÍRÓSÁG JÓVÁHAGYÁSA 

A bírósághoz benyújtott előzetes szerkezetátalakítási terv tükrében vizsgálja, hogy 

engedélyezi-e az eljárás megindítását vagy sem. lix  A szerkezetátalakítási terv jóváhagyása 

iránti kérelmet az adósnak kell benyújtania a bírósághoz. Az elfogadott szerkezetátalakítási 

tervhez nem fűződik a szerkezetátalakítás vonatkozásában joghatás, ha az arra irányuló 

kérelmet az adós késve nyújtja be a bíróságnak vagy a bíróság a terv jóváhagyását megtagadja. 

Az eljárásban a hitelező, a tőketulajdonos annyiban minősül félnek, amennyiben elleniratot 

terjesztett elő.lx 

Az elfogadást követően azonban a feleknek lehetőségük van fellebbezni a 

szerkezetátalakítási terv, valamint a terv kényszeregyezségi hatállyal történő jóváhagyása 

ellen.lxi A fellebbezésben a fél kérheti, hogy a bíróság kötelezze az adóst biztosíték nyújtására, 

ha valószínűsíti, hogy a terv jogszabálysértő, veszélyezteti a követeléseinek kielégítését, vagy 

méltánytalan hátrányt okoz számára. 

A fentebb említetteknek megfelelően, ha a terv jóváhagyása ellen elleniratot 

terjesztettek elő a bíróság szerkezetátalakítási szakértőt rendel ki. Ha a benyújtott ellenirat 

alapján a bíróság megállapítja, hogy a szerkezetátalakítási terv nem felel meg a hitelezők 

legjobb érdeke módszertani tesztnek, kötelezi az adóst, hogy a tervet dolgozza át, egyeztessen 

a hitelezőkkel, tegyen intézkedéseket a terv ismételt elfogadása iránt, valamint nyújtsa be az 

elfogadott tervet, ha a terv hiányosságai ezáltal kiküszöbölhetőek. Ha a hiányosságok nem 

kiküszöbölhetőek vagy a terv által nyújtott kilátásokból észszerűen nem következik, hogy az 

adós fizetésképtelensége megelőzhető vagy a fizetőképessége a terv végrehajtásával 

helyreállítható, a terv jóváhagyását megtagadja a bíróság.lxii 

1.1. Abszolút elsőbbségi szabály 

Az abszolút elsőbbségi szabály a szerkezetátalakítással egyet nem értő hitelezők 

védelmét valósítja meg. A szerkezetátalakítási tervvel egyet nem értő hitelezői osztálynak 



 

 

31 

JÖSZ JOGTUDOMÁNYI SZEMLE 2021/2. SZÁM 

teljeskörű kifizetésben kell részesülnie, ha a szerkezetátalakítási terv egy kielégítési sorrendben 

hátrébb sorolt osztály esetén irányoz elő kifizetést vagy a részesedés megtartását. A szabály 

felfogható egy vízesés mintájára, a vertikálisan feljebb elhelyezkedő hitelezői osztályba tartozó 

hitelezők követelését kell elsődlegesen megtéríteni. lxiii  A szabálynak új biztosítékok 

nyújtásánál is jelentősége van.lxiv 

Az abszolút elsőbbségi szabály jelenléte visszatarthatja a fizetésképtelenséggel 

fenyegető állapot bekövetkezése előtti kockázatos pénzügyi magatartást, azáltal, hogy a 

hitelező érdekévé válik, hogy minél előrébb sorolt hitelezői osztályba kerüljön a követelése, 

ezzel csökkentve a pénzügyi nehézségek valószínűségét. A kielégítési sorrend hátrébb 

elhelyezkedő tagjai pedig motiválva vannak arra, hogy nagyobb kockázatot is vállaljanak a 

szerkezetátalakítási terv megalkotása és végrehajtása során, mivel egyébként nem lenne mód 

arra, hogy a követeléseiket kielégítsék.lxv 

Az irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy eltérjenek az abszolút elsőbbségi 

szabálytól, ha az eltérés méltányos. Ilyen eltérés lehet, hogy az egyedi végrehajtási 

intézkedéseket felfüggesztő moratóriumról szóló rendelkezés hatálya alá tartozó 

kulcsfontosságú beszállítók kifizetésére más, előrébb sorolt hitelezői osztályokat megelőzően 

kerülhet sor.lxvi 

VI.6. KÉNYSZEREGYEZSÉG 

Az Egyesült Államok csődtörvénye a konszenzus kialakítására irányuló eljárásra 

rendezkedett be, arra ösztönzi a feleket, hogy valamennyi hitelezői osztály által elfogadott 

tervet hajtsanak végre. A tapasztalatok alapján a jogrendszernek ösztönzőket kell kialakítani 

arra, hogy a felek megpróbáljanak megállapodni. lxvii  Annak ellenére, hogy a konszenzus 

kedvezőbb, a jogalkotónak kezelnie kell azt a helyzetet is, amikor a felek nem tudnak 

megegyezni a szerkezetátalakítási tervről. 

A szerkezetátalakítási terv hitelezői osztályokon átívelő kényszeregyezségi hatállyal 

történő jóváhagyásáról a bíróság dönt. A bíróság által kényszeregyezségi hatállyal történő 

jóváhagyásra lehetőség akkor van, ha a szerkezetátalakítási tervet egyébként nem fogadták el 

és biztosított hitelezői követelések, gazdasági tevékenységhez kapcsolódó hitelezői 

követelések vagy egyéb hitelezői követelések hitelezői osztályok közül valamelyik jóváhagyta 

a tervet. Az adós, az adós jóváhagyása mellett a hitelező vagy az adós felett kizárólag vagy 

többségi befolyással rendelkező tőketulajdonos is kérheti a bíróságtól a 

kényszeregyezséget.lxviii 
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A bíróság akkor hagyhatja jóvá a szerkezetátalakítási tervet kényszeregyezségi 

hatállyal, ha a tartalmi követelmények megfelelőségén túl a hitelezői osztályok többségében a 

hitelezők számszerű többsége megszavazta. Abban az esetben van erre lehetőség, ha ezen 

osztályok közül a tervet legalább egy biztosított követeléssel vagy gazdasági tevékenységhez 

kapcsolódó követeléssel rendelkező hitelezői osztály vagy olyan hitelezői osztály szavazta 

meg, amelyről feltételezhető, hogy kifizetéshez jutnának a felszámolási eljárás szerinti 

kielégítési sorrendben. További konjunktív feltétel, hogy a szerkezetátalakítási terv biztosítsa, 

hogy a nemmel szavazó hitelezők követelései megtérülésének mértéke tekintetében egyenlő 

elbánásban részesülnek és egyik hitelezői osztály sem kap a követelése teljes összegénél 

nagyobb összeget.lxix 

A szerkezetátalakítási tervet jóvá nem hagyó hitelezők védelmét szolgálja, hogy a 

bíróság felhívja a nemmel szavazó hitelezőket, hogy elleniratot nyújthatnak be, ebben azonban 

csak azt vitathatják, hogy nem állnak fenn a kényszeregyezségi hatállyal való jóváhagyás 

feltételei.lxx 

VII. AZ ÚJ FINANSZÍROZÁS, AZ ÁTMENETI FINANSZÍROZÁS ÉS A SZERKEZETÁTALAKÍTÁSHOZ 

KAPCSOLÓDÓ MÁS ÜGYLETEK VÉDELME 

 

Szerkezetátalakítási törvény 3. § (1) 3. pontja alapján az átmeneti finanszírozás „már 

meglévő vagy új hitelező által biztosított bármilyen új pénzügyi támogatás, amely magában 

foglalja legalább azon észszerűen és haladéktalanul szükséges pénzügyi támogatást - ideértve 

a fennálló és ismételten igénybe vehető hitel- garancia-, kereskedelemfinanszírozási 

(okmányos megfinanszírozás - akkreditív, - okmányos beszedés), faktoring vagy követelés 

adásvételi szerződéseket igénybe nem vett részét, és a fedezeti körből kiengedett biztosíték 

alapján járó megtérülést is -, amelynek célja, hogy az adós az egyedi végrehajtási 

intézkedéseket felfüggesztő moratórium során is folytathassa működését, vagy hogy az adós 

megőrizze vagy növelje az értékét.” Az új finanszírozás ezzel szemben a szerkezetátalakítási 

terv végrehajtására juttatott és a szerkezetátalakítási tervben szereplő bármilyen új pénzügyi 

támogatás.lxxi 

Az átmeneti vagy új finanszírozás igénybevételét, továbbá a bíróság által jóváhagyott 

tervvel összhangban szükséges ésszerű, haladéktalanul szükséges intézkedések megtételét úgy 

teszi lehetővé a jogalkotó, hogy az ilyen típusú ügyletek nem minősülnek semmisnek vagy 

megtámadhatónak, abban az esetben, ha azok a hitelezőkre nézve károsak.lxxii Ez alól kivételt 
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képez természetesen az az eset, amikor a semmisség vagy megtámadhatóság körülményei 

egyébként fennállnak. Az új finanszírozást nyújtó személlyel szemben sem kezdeményezhető 

később polgári, büntető vagy közigazgatási eljárás, abból az okból, hogy az új finanszírozás 

káros volt a hitelezőkre nézve. A fenyegető fizetésképtelenség bekövetkezte után nyújtott új 

finanszírozást esetén azonban az új hitelező nem részesül ebben a védelemben. lxxiii  Az új 

finanszírozást nyújtó személy befektetési kedvét kívánja növelni a jogalkotó, ösztönzést 

nyújtva azoknak az új hitelezőknek, akik vállalják a pénzügyi nehézségekkel küzdő, de 

életképes adósokba való befektetéssel járó fokozott kockázatot.lxxiv 

VIII. KONKLÚZIÓ 

 

A szerkezetátalakítási eljárás szabályozása sok tekintetben idegen a magyar jogi 

hagyományoktól, azonban működőképes rendszert vezethet be a fizetési nehézségekkel küzdő 

vállalkozások számára. Az említett gazdasági történések következtében a szerkezetátalakítás a 

vállalkozások megmentésének fontos eszközévé válhat. Emellett az Európai Unió 

versenyképességét is növelheti. A vállalkozások megmentése és az Európai Unió 

versenyképességének növelése pedig Magyarország és az Európai Unió gazdasági 

teljesítőképességének növekedésén keresztül az életszínvonal növekedéséhez vezethet. 
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Mercsek Dorottya Ilona* 

A FinTech hatása a fizetési módokra 

Absztrakt: A pénzügyi piacon megjelenő innovációk átalakítják a pénzforgalmi 

szolgáltatásokat, új fizetési módok alakulhatnak ki, illetve a korábbiak megváltoznak. A 

hagyományos pénzügyi szereplők mellett új szol-gáltatók jelennek meg, akik a magas szintű 

technológiai tudásukkal és rendszerükkel kínálnak pénzfor-galmi szolgáltatásokat. Ezekre a 

jelenségekre a jogalkotó igyekszik egységes jogi keretet alkotni, a hagyományos szereplők 

helyzete megváltozik és az open banking bevezetésével kötelesek a fizetési számla adatait 

elérhetővé tenni külső szereplők számára. Ennek lehetővé tétele új szolgáltatások nyúj-tását 

tette lehetővé, köztük új fizetési módot is teremtett, a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást. 

 

I.1. OPEN BANKING 

 

A technológia már régóta nagy hatást gyakorol a pénzügyi piacra. A jogalkotó feladata, 

hogy ezekre a hatásokra reagáljon, szabályozza a technológiai innovációkat. Az Európai Unió 

tekintetében a pénzforgalomi szabályozásban bekövetkezett változásokban a Single Euro 

Payment Area (SEPA) és a PSD1 irányelvnek jelentős szerepe volt, a következő jelentős lépést 

azonban az open banking PSD2 irányelvben való bevezetése hozta.i  

Az open banking bevezetése a tradicionális banki működési modellt változtatja meg 

azáltal, hogy külső szereplők, ún. TPP-k (Third Party Providers) számára a jogszabály lehetővé 

teszi, hogy információt szerezzenek, illetve fizetést kezdeményezzenek az ügyfelük bank által 

vezetett fizetési számlájáról.ii Az innovatív szolgáltatások nyújtásához elengedhetetlen volt, 

hogy a külső szereplők hozzáférjenek az ügyfeleik banki adataihoz. Ez a hagyományos banki 

modell megváltozásához vezet. A bankoknak a PSD2 irányelv és az ezen alapuló tagállami 

szabályok miatt harmadik személyek felé kellett nyitniuk és ennek eredményeképpen online 

pénzügyi szolgáltatásokat nyújthatnak a külső szereplők, mert hozzáférnek az ügyfelek 

személyes és banki adataihoz.iii Továbbá a fizetés kezdeményezéséhez nem szükséges betéti, 

illetve hitelkártya, iv  ezáltal kiváltják a kártyás fizetéseket. Ez azt eredményezi, hogy az 

ügyfeleknek a bankokkal való kapcsolata megváltozik, mert más szolgáltatókhoz is 

fordulhatnak pénzügyi szolgáltatások igénybevételére. Ezt hívjuk open banking-nek. Az open 

 
* A szerző az ELTE Állam – és Jogtudományi Karának végzős hallgatója, a JÖSz Szakkollégium tagja. 
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banking segíthet olyan pénzügyi termékek és szolgáltatások kifejlesztésére, amelyek az 

ügyfelek fizetési szokásaihoz igazodnak.v  

A PSD2 irányelv határozta meg a tételes jogban a nyílt adatkörnyezet jogintézményeit, 

a fizetés-kezdeményezési és a számlainformációs szolgáltatást. Ennek köszönhetően integrálva 

lettek a szabályozásba az open banking eszközei, meghatározva ezáltal az egységes szabályokat 

ezen szolgáltatások nyújtására.  

Az open banking működését tekintve azonban elengedhetetlen megemlíteni az 

alkalmazásprogramozási interfészeket (Application Programming Interface - API), amelyek 

ahhoz szükségesek, hogy a bankok hozzáférést biztosítsanak a külső szolgáltatóknak ügyfeleik 

pénzforgalmi adataikhoz. A PSD2 irányelv szabályozása ezekre az interfészekre is kiterjed nyílt 

kommunikációs szabványok meghatározásával, amelyeket az online fizetési szolgáltatások 

nyújtását lehetővé tévő összes számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak végre kell hajtania. 

Ez azt jelenti, hogy ezeknek a nyílt szabványoknak feladata a különböző technológiai 

kommunikációs megoldások interoperabilitásának biztosítása. Továbbá azt is biztosítaniuk 

kell, hogy a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató tudja, hogy a fizetés-kezdeményezési 

szolgáltató, illetve a számlainformációs szolgáltató vette fel vele a kapcsolatot és nem az 

ügyfél.vi Az irányelv értelmében a bankoknak automatikus hozzáférést kell biztosítaniuk mind 

a lakossági, mind a vállalati ügyfeleik fizetési számláihoz az engedéllyel rendelkező külső 

szolgáltatók számára és ehhez a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónak a külön 

beleegyezése sem szükséges.vii A fizetési rendszert működtető pénzforgalmi intézmények a 

fizetési rendszerhez való csatlakozás feltételeit meghatározhatják, a feltételeknek azonban 

objektívnek, arányosnak és diszkriminációmentesnek kell lennie. Feltételként nem írható elő 

más fizetési rendszerhez való csatlakozás korlátozása, a csatlakozott pénzforgalmi szolgáltatók 

jogaira és kötelezettségeire vonatkozó eltérő szabályok, és az intézményi formára vonatkozó 

bármilyen korlátozás. A fizetési rendszerhez való csatlakozást csak a teljesítési, működési és 

üzleti kockázatok kivédéséhez, valamint a fizetési rendszer pénzügyi és működési 

stabilitásának védelméhez szükséges mértékben korlátozhatják. viii  Ha a fizetési rendszert 

működtető pénzforgalmi szolgáltató elutasítja a fizetési rendszerhez való hozzáférést, akkor azt 

részletesen meg kell indokolnia a kérelmező számára.ix  

Az open banking-et nem csak a PSD2 szabályozta. Ausztráliában az open banking 

szabályozása a nemzeti szintű fogyasztói adatok jogának (Consumer Data Right – CDR) 

megalkotásával kezdődött. A CDR-t a bankszektorban alkalmazták először, ezzel megteremtve 

az open banking-et.x Ausztráliában azonban a CDR nem teszi lehetővé, hogy az ügyfelek a 

külső szereplőkkel fizetést kezdeményezzenek, az ausztrál szabályozás a számlainformációs 
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szolgáltatás nyújtását (read access) teszi lehetővé.xi Néhány más jogrendszer az API-kat az 

open banking modell szabályozásának közpinti elemének jelöli meg. Például az Egyesült 

Királyságban a CMA (Competition and Markets Authority) által elrendelt open banking remedy 

szerint az API banki szabványok időbeni megalkotásának és bevezetésének van a legnagyobb 

lehetősége a kereskedelmi banki piacok átalakításának. Hong Kongban 2018 júliusában tette 

közzé a monetáris bizottság, a HKMA az API-k szabályozási keretrendszerét, amely 

szabályozza az open banking modellt. Hasonlóképp járt el a szingapúri monetáris hatóság, 

amely kötelező erővel nem rendelkező API iránymutatásokat és API nyilvántartást adott ki.xii  

 

I.2.  AZ OPEN BANKING HATÁSA, KOCKÁZATAI 

 

Az open banking bevezetése előtt a nagy és régi bankoknak nem kellett megküzdeniük 

az ügyfelek pénzügyeinek intézéséért, a kisebb és újabb szolgáltatók viszont nehezen tudtak 

növekedni. Ez azt eredményezte, hogy sokan többet fizettek a pénzügyi szolgáltatások 

igénybevételéért, mint amennyit kellett volna és az új szolgáltatásokból sem részesültek.xiii 

Ezen kívül a külső szolgáltatók nem férhettek hozzá úgy az ügyfelek pénzforgalmi adataihoz, 

mint most. A hozzáféréshez külön megállapodást kellett kötniük a fizetési számlát vezető 

pénzforgalmi szolgáltatóval, mint amelyet az Apple Pay, a Master Card, a Visa és az American 

Express is tesz. xiv  Most azonban, mint ahogy korábban említettem, ha már engedéllyel 

rendelkezik a külső szolgáltató a fizetés-kezdeményezési, illetve számlainformációs 

szolgáltatás nyújtásához, akkor automatikusan hozzáférést biztosítanak számukra a fizetési 

számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatók az ügyfelek adataihoz. Tehát elegendő csupán 

megszerezni az engedélyt e pénzforgalmi szolgáltatások végzésére és a bank beleegyezése 

nélkül hozzáférnek a szükséges pénzforgalmi adatokhoz. Ez további versenyt teremt azáltal, 

hogy külső szereplők számára lehetővé teszik, hogy a banki adatok és infrastruktúra 

kihasználásával új innovatív szolgáltatásokat nyújtsanak. Továbbá a FinTech ez irányú 

fejlődése átformálja a pénzügyi szolgáltatások piacát, fokozza az átláthatóságot és csökkenti az 

információs aszimmetriát.xv 

Másrészt viszont az open banking bizonyos kockázatokat is hordoz magában. A bankok 

számára kockázatot jelent a beléjük fektetett bizalom tekintetében. Ez főként a nyílt API-k 

biztonsági kérdéseiből ered, mint például a lehetséges csalások, informatikai behatolás, az 

adatok jogellenes felhasználása és az ügyfelek adatvédelme. Márpedig a tranzakciók során a 

betétek és a személyes adatok biztonságának biztosítása a pénzügyi ágazat alapvető feltétele. A 

pénzforgalmi adatok hozzáférésének lehetővé tétele külső szereplők számára az ügyfeleket 
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óvatosságra inti az adataik biztonságát illetően. Ennek érdekében a bankoknak érdemes 

megfontolniuk olyan szabályok bevezetését, amelyek hatására a külső szereplők részvétele a 

pénzforgalomban ne csökkentse a beléjük fektetett bizalmat.xvi Ennek bevezetése részben a 

hitelintézetek kötelezettsége is, ugyanis a végzett pénzügyi szolgáltatási tevékenységekkel és 

az alkalmazott üzleti modellben rejlő kockázatok jellegével arányos, átfogó, hatékony és 

megbízható vállalatirányítási rendszert kell kialakítaniuk, amely elősegíti a szervezet zavartalan 

és eredményes működését, az intézménnyel szembeni bizalom fenntartását, a tulajdonosok és 

az ügyfelek intézménnyel összefüggő gazdasági érdekeinek és társadalmi céljainak 

védelmét.xvii 

 

II.1. FIZETÉS-KEZDEMÉNYEZÉSI SZOLGÁLTATÁS, MINT ÚJ FIZETÉSI MÓD 

 

Az open banking-nek viszont az egyik legfontosabb hatása a pénzforgalom területén az 

volt, hogy bevezetésével megteremtett egy új fizetési módot. Ez a fizetés-kezdeményezési 

szolgáltatás (payment initiation service – PIS). 

A fizetés-kezdeményezési szolgáltatás a PSD2 irányelv hatályba lépése előtt is jelen 

volt a pénzügyi piacon, az új pénzforgalmi irányelv megalkotásával pont az volt a cél, hogy az 

új fizetési szolgáltatásokat is az egységes pénzforgalmi szabályozás hatálya alá vegye. Az 

elmúlt években új szereplők jelentek meg az internetes fizetésekben, amelyek lehetőséget 

kínáltak a fogyasztók számára, hogy az online vásárlásuk során bankkártya nélkül is 

teljesíthessék fizetéseiket. Felmérések alapján ugyanis az Európai Unió lakosságának 

körülbelül a hatvan százaléka nem rendelkezik bankkártyával. A fizetés-kezdeményezési 

szolgáltatók pedig egy fizetési csatornát hoznak létre a fizető és az online kereskedő között. Ez 

egy innovatív és alacsony költségű fizetési mód. A PSD2 irányelv megalkotása előtt már voltak 

olyan tagállamok, ahol elérhető volt ez a fizetési metódus. Így például Németországban a 

Sofort, Hollandiában az IDeal, Svédországban pedig a Trustly nyújtotta ezt a szolgáltatást. A 

PSD2 irányelv hatálybalépése előtt ezek a szolgáltatók nem voltak szabályozva Európai Uniós 

szinten, azonban az új jogszabállyal ezek a szolgáltatók is szabályozás alá kerültek, aminek 

köszönhetően ezen új tranzakciókkal kapcsolatban a bizalom, a felelősség és a biztonság 

kérdése is tisztázódott.xviii 

A fizetés-kezdeményezési szolgáltatás alapvetően az online átutalás koncepcióján 

alapul. Azonban fontos eltérés, hogy ezen fizetési módnál nem szükséges bankkártya, tehát nem 

kártyás fizetésről van szó. A fizetést külső szereplők, a fizetés-kezdeményezési szolgáltatók és 

a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató teszi lehetővé. Mint ahogy már korábban 
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megemlítettem ennél a fizetési módnál a fizető fél a fizetési megbízást nem a fizetési számlát 

vezető pénzforgalmi szolgáltatónak adja, hanem a fizetés-kezdeményezési szolgáltatónak.xix 

Mindennek egyik előfeltétele, hogy a fizetési számla online is hozzáférhető legyen. A fizetés 

teljesítéséhez egyrészt a fizető fél jóváhagyása szükséges, amely esetén a fizetési számlát 

vezető pénzforgalmi szolgáltató köteles végrehajtani a fizetési műveletet. Másrészt a fizetés-

kezdeményezési szolgáltatónak minden alkalommal azonosítania kell magát a fizetési számlát 

vezető pénzforgalmi szolgáltató felé. xx  Mivel az EBA nyilvántartást vezet az engedéllyel 

rendelkező szolgáltatókról, így a bankok bármikor ellenőrizni tudják, hogy a fizetés-

kezdeményező valóban az-e és nem csalásról van szó. A szolgáltatás nyújtása során a fizetés-

kezdeményezési szolgáltató semmilyen időpontban nem birtokolhatja a fizető fél 

pénzeszközeit, valamint nem módosíthatja az ügylet összegét, kedvezményezettjét vagy 

bármely más jellemzőjét.xxi 

Adatvédelmi szempontból fontos kitérni pár rendelkezésre, ugyanis az open banking 

egyik legnagyobb kockázata a számlaadatokhoz való hozzáférés. A PSD2 irányelv az alábbi 

módon szabályozza e kérdéskört. A fizetés-kezdeményezési szolgáltató biztosítja, hogy a fizető 

fél személyes hitelesítési adataihoz a szolgáltatást igénybe vevőn és a személyes hitelesítési 

adatok kibocsátóján kívül más fél ne férhessen hozzá, és azokat biztonságos és hatékony 

csatornákon továbbítsa. A tranzakció során megszerzett egyéb adatokat csak a 

kedvezményezett részére és csak a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő kifejezett 

hozzájárulásával továbbítja. Valamint érzékeny fizetési adatot nem tárolhat a fizető félről. Ez 

azért jelentős, mert ezeket az adatokat lehet csalás elkövetésére alkalmazni. Ide kell érteni a 

személyes hitelesítési adatokat is, de a számlatulajdonos neve és a számlaszám nem minősül 

érzékeny fizetési adatnak fizetés-kezdeményezési szolgáltatás esetén. A szolgáltatás 

nyújtásához szükséges adatokon kívül nem kérhet más adatot az ügyféltől. Továbbá nem 

használhat fel és nem tárolhat adatokat, valamint nem férhet hozzá adatokhoz a fizető fél által 

kifejezetten igényelt fizetés-kezdeményezés nyújtásának céljától eltérő célból.xxii  

Látható, hogy ennél a fizetési módnál felmerülhetnek bizonyos biztonsági kérdések. Ezek a 

kockázatok egyrészt abból erednek, hogy az ügyfelek adataihoz külső szereplők hozzáférhetővé 

válnak. Másrészt az internet használata során könnyen előfordulhat visszaélés, informatikai 

támadás, csalás. Ezért a szabályozás biztonságos tranzakciók megteremtésére is törekedett. 

Minden pénzforgalmi szolgáltatónak - ideértve a bankokat, pénzforgalmi intézményeket és a 

TTP-ket is - rendelkeznie kell olyan biztonsági intézkedésekkel, amelyek biztosítják a 

tranzakciók biztonságát. A pénzforgalmi szolgáltatóknak évente értékelniük kell a működési és 

biztonsági kockázatokat, valamint a megtett intézkedéseket. Továbbá ahhoz, hogy egy cég 
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engedéllyel rendelkezzen fizetés-kezdeményezési szolgáltatás nyújtására, az engedélyezési 

folyamat során be kell nyújtania a felügyeleti szervhez a biztonsági intézkedésekről szóló 

dokumentumát, valamint a biztonsági incidensek kezelésének és a rendkívüli eljárásoknak a 

leírását. xxiii  Érdekes azonban, hogy az előbb említett kockázatok ellenére a pénzforgalmi 

intézmények és így a fizetés-kezdeményezési szolgáltató tőkekövetelménye eltér a többi 

pénzforgalmi szolgáltatóétól. Bankok esetében az induló tőke összege a PSD2 irányelv 

értelmében nem lehet kevesebb, mint 125000 euró.xxiv A magyar jogalkotás a bankok számára 

ezt az összeget négymilliárd forintban határozta meg a Hpt. rendelkezései szerint.xxv Ezzel 

szemben a pénzforgalmi intézménynek, ha csak fizetés-kezdeményezési szolgáltatást nyújt, a 

PSD2 irányelv szerint legalább 50000 euró induló tőkével kell rendelkeznie.xxvi Az Ft. szerint 

ez az összeg Magyarországon tizenöt millió forint. xxvii  Ez jóval alacsonyabb összeg. 

Véleményem szerint a jogalkotó azért határozta meg a fizetés-kezdeményezési szolgáltatók 

induló tőkéjét ilyen alacsony összegben, mert ezzel szerette volna lehetővé tenni, hogy az 

újonnan alakuló, startup FinTech cégek is piacra léphessenek. Továbbá szavatolótőkével sem 

kell rendelkezniük. A PSD2 irányelv a preambulumában ezt azzal indokolja, hogy mivel nem 

tartják birtokukban az ügyfelek pénzeszközeit, ezért aránytalan lenne szavatolótőke-

követelményeket előírni számukra. Azonban rendelkezniük kell szakmai felelősségbiztosítással 

vagy egyenértékű garanciával.xxviii Ezzel azt kell biztosítani, hogy ennek a pénzösszege lefedje 

a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevőknél és a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál 

felmerült károkat. Továbbá az összegének lehetővé kell tennie a vállalkozások számára a 

tevékenységeikkel kapcsolatos helytállási kötelezettségük tényleges teljesítését, meggyőződve 

arról, hogy a szakmai felelősségbiztosítás vagy hasonló garancia nem tartalmaz olyan többletet, 

levonható összeget vagy küszöbértéket, amely veszélyeztetheti a pénzforgalmi szolgáltatást 

igénybe vevők és a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatók visszatérítési kérelmein alapuló 

visszafizetést. A minimális pénzösszegnek le kell fednie azokat a területeket, amelyeken a 

vállalkozások szolgáltatásokat kínálnak, függetlenül a felhasználóik letelepedési helye szerinti, 

illetve a szolgáltatásnyújtás helye szerinti országoktól.xxix Az engedéllyel rendelkező fizetés-

kezdeményezési szolgáltatókról nyilvántartást vezet a tagállam hatáskörrel rendelkező 

szervexxx, ezt Magyarországon az MNB végzi.xxxi 

Azt is ki kell emelni és a biztonsághoz tartozik, hogy a fizetés-kezdeményezési 

szolgáltató nem kap teljes hozzáférést az ügyfél fizetési számlájához. A fizetés-kezdeményezési 

szolgáltató csak arról kap információt a banktól a fizetés megkezdése előtt, hogy a fizető fél 

fizetési számláján rendelkezésre áll az elegendő összeg a fizetési művelet teljesítéséhez. Ennek 

során a bank csak egy igen vagy nem választ küld vissza a fizetés-kezdeményező szolgáltató 
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részére. Mind ehhez a folyamathoz a fizető fél kifejezett hozzájárulására van szükség.xxxii A 

fizetés biztonságát fokozza az erős ügyfélhitelesítés (strong costumer authentication – SCA) 

bevezetése is. 

Továbbá meg kell említeni a felelősség kérdését is. Az engedélyezett pénzügyi 

szolgáltatások prudens és jogszerű végzéséért a pénzügyi intézmény igazgatósága, valamint a 

felügyelő bizottság vezetői és tagjai felelősek.xxxiii A fizetések esetében a felelősség úgy alakul, 

hogy ha a fizetési műveletet közvetlenül a fizető fél kezdeményezte a fizetési művelet hibás 

teljesítéséért a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója felel. xxxiv  Amennyiben a pénzforgalmi 

szolgáltató felelőssége fennáll, haladéktalanul köteles a nem teljesített vagy hibásan teljesített 

fizetési művelet összegét a fizetési fél részére visszatéríteni és a fizetési számlát olyan állapotba 

hozni, mintha a hibásan teljesített fizetési műveletre nem került volna sor. Ha viszont a fizető 

fél a fizetési műveletet a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatón 

keresztül kezdeményezte, és nem vagy hibás teljesítésre kerül sor, akkor is a fizető fél fizetési 

számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatójának áll fenn kötelezettsége arra, hogy 

haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanap végéig visszatérítse a fizetési művelet 

összegét, és a fizetési számlát olyan állapotba hozza, mintha a hibásan teljesített fizetési 

műveletre nem került volna sor. Ebben az esetben viszont a fizetés-kezdeményező szolgáltatót 

terheli a bizonyítás, hogy a fizetési műveletet ő kezdeményezte, a fizetési megbízást átvette, a 

saját felelősségi körén belül a fizetési művelet hitelesítése és pontos rögzítése megtörtént, a 

fizetési művelet teljesítését nem befolyásolta műszaki hiba vagy a nem teljesítés, hibás vagy 

késedelmes teljesítéssel összefüggő egyéb zavar. Ha a fizetési művelet hibás vagy nem 

teljesítéséért a fizetés-kezdeményezési szolgáltató a felelős, akkor köteles a fizetési számlát 

vezető pénzforgalmi szolgáltatónak haladéktalanul megtéríteni a fizető félnek visszatérített 

összegek következtében elszenvedett veszteségeket és kifizetett összegeket. A pénzforgalmi 

szolgáltatók felelőssége tehát úgy alakul az open banking bevezetésével, hogy mindazokban az 

esetekben, amikor a pénzforgalmi szolgáltató felelőssége másik pénzforgalmi szolgáltató 

tevékenysége vagy mulasztása miatt áll be, a pénzforgalmi szolgáltató jogosult a felmerült 

költségeinek megtérítését követelni.xxxv Mivel azonban a fizetés-kezdeményezési szolgáltató és 

a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató között szerződéses jogviszony fennállása 

nem kötelezőxxxvi, kérdéses, hogyan rendezik az egymással szemben megillető jogaikat és 

fennálló kötelezettségeiket. Ezért a bankok számára problémákat jelenthet a TPP-kel való 

együttműködés és a vitarendezés.xxxvii  

Összeségében megállapítható, hogy a fizetés-kezdeményezési szolgáltatás a fogyasztók 

számára előnyös az online átutalásoknál. A kártyás fizetés helyett egy másik alternatívát kínál 
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a fizetéshez, amelyet sokkal könnyebben használhatnak a fogyasztók, ugyanis elegendő online 

elérhető fizetési számlával rendelkezni. Ráadásul a fizetés-kezdeményezési szolgáltató a 

kereskedőt azonnal informálja a fizetés kezdeményezéséről, így a kereskedő az áruk, illetve 

szolgáltatások nyújtását minél hamarabb megkezdheti a vásárló felé.xxxviii 
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A Folyóirat megjelenését támogatták: 
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