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BEVEZETÉS

A piacgazdaság működésében természetszerű, hogy a vállalkozások egy része nem 

tud megfelelni a piac követelményeinek. Tevékenységük veszteségessé válik, s nem 

képesek  eleget  tenni  a  hitelezőikkel  kötött  megállapodásoknak.  Felvetődik  tehát 

annak  a  szükségessége,  hogy  a  veszteségessé  váló,  illetőleg  működésképtelen 

helyzetbe  kerülő  vállalkozások  felszámolására,  újjászervezésére,  az  adósságaik 

visszafizetésére megfelelő megoldásokat kell találni. Elő kell segíteni többek között 

újjászervezésüket,  az  üzleti  életbe  történő  visszavezetésüket,  s  minimálisra  kell 

csökkenteni hitelezőik védelmében a hitelezők sérelmeit. 

Ezt a feladatot a csőd- és a felszámolás intézményének kell elvégeznie. 

Illetőleg  a  munka  egy  részéhez  nyilvánvalóan  kapcsolódni  kell  büntetőjogi 

eszközöknek is. 

A folyamat a magyar jogalkotásban lényegében a reformkorral kezdődött. 1825-öt 

követően  indultak  el  a  polgárosodás  eredményeként  olyan  változások,  amelyek 

szükségessé  tették  a  gazdaság  védelmét,  szükségessé  tették  olyan  cégjogi 

intézmények létrehozását, amelyek egyrészt biztosították a gazdálkodó szervezetek 

piaci működését, másrészt pedig a piaci önállóság mellett megkíséreltek különböző 

garanciákat  biztosítani  a  gazdaság  szereplőinek  azzal,  hogy  garantálták  a 

kintlévőségek  visszafizetésének  lehetőségét  és  különböző  garanciális  elemeket 

építettek be a gazdaság működésébe.

Természetesen a csődjogi terület úgyis, mint civilisztikai és úgyis, mint büntetőjogi 

terület különös jelentőséggel a piacgazdaság körülményei között működik, illetőleg 

működhet. Erre a tézisre több példát is találunk a csődjog egyes stációit  illetően, 

illetőleg a csődjoggal kapcsolatos deliktum változását szem előtt tartva. 

Tanulmányom célja, hogy a jogalkotás tükrében tekintettel a legutolsó „stációra”, a 

2012. évi C. törvény gazdasági bűncselekményeire különös tekintettel a 404. §-ban 

becikkelyezett  csődbűncselekmény  nevű  tényállásra  is,  bemutassam  a  jogalkotói 

gondolkodást,  és  felhívja  a  figyelmet  néhány  olyan  kérdésre,  néhány  olyan 
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problémára, mely piacgazdasági körülmények között folyamatosan visszatérő témát 

adtak.  Ezzel  összefüggésben  jelentősnek  tartom  a  bírói  esetjogban  feldolgozott 

problémákat is. 

JOGALKOTÁSI TÖREKVÉSEK A CSEMEGI-KÓDEX SZABÁLYOZÁSÁIG 

A  cégjognak,  mint  sok  más  intézménynek  a  gyökerei  egészen  a  Római  jogig 

vezethetők vissza, egészen pontosan a 12 táblás törvényekig. A csőd ekkor még nem 

nyert  önálló  szabályozást,  a  végrehajtás  egyik  fajtáját  jelentette.  A  végrehajtási 

eljárás az adós személyére irányult, aki ha nem teljesítette a 12 táblás törvényekben 

meghatározott  időpontig,  a  mai  szemmel  nézve  szörnyű  büntetés  várt  rá, 

kivégezhették, jobbik esetben eladták a Tiberisen túlra, ami rabszolgaságot jelentett 

a  gyakorlatban.  A  jog  fejlődésével  fokozatosan  enyhültek  ezek  a  szabályok,  a 

végrehajtás  vagyoni  jellegűvé  vált,  sőt  elterjedt  az  adós  egyes  vagyontárgyaira 

kiterjedő  szinguláris  végrehajtás  is.  Mindezek  ellenére  a  személyi  végrehajtás 

tényleges megszűnéséről nem beszélhetünk.

A  következő  lépcsőfokot  az  itáliai  városállamok  joga  jelentette.  A  XIII.  századra 

világossá vált, hogy a fejlett kereskedelemmel rendelkező városállamok számára a 

Római  jogi  szabályozás  idejétmúlt.  A  fizetésképtelen  adósok  még  teljes  jog  és 

becsületvesztéssel  számolhattak,  csökkentették  az adósokat terhelő fizikai  és testi 

kényszer mértékét. 2

A  magyar  szabályozás  a  Csemegi  Kódex  hatályba  lépését  megelőzően  már 

foglalkozott csődjogi kérdésekkel. 

Az  1807.  évi  XII.  törvénycikk  még  nem tett  különbséget  a  vétkes  és  a  csalárd 

magatartások között, ezért a hitelezők megkárosítása inkább hasonlított a csaláshoz, 

mint a mai csődbűntetthez. 3

2 Laskai András: A csődbűntett és szabályozásának története (szakdolgozat Debrecen, 2010. 8-9. oldal)
3 Varga Zoltán: A csődbűntett, Magyar Jog 2000/7. szám 385. oldal
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Az  említett  törvénycikk  „a  jóhiszemű  hitelezőknek  a  csalárd  bukásból  keletkező 

károsodások  megelőzése  végett”  alkotott  jogszabály,  amely  a  vagyonbukott 

csalásként értékelt magatartásához büntető jellegű szankciót kapcsolt.4

A következő lényeges állomást a csőd szabályozásában a reformkor hozta meg. Ha 

végignézzük  az  1825.  évi  országgyűléstől  az  1848-49-es  forradalom  és 

szabadságharccal bezáróan hozott jogszabályokat, azt tapasztaljuk, hogy az időszak 

a  polgári  fejlődés  alapjait  tette  le.  Megjelentek  azok  a  jogintézmények,  amelyek 

továbbfejlődve  a  későbbiekben  a  Kiegyezést  követő  időszakban  is  jelen  voltak  a 

magyar  csődjogi  kodifikációkban  mind  a  civilisztikai,  mind  pedig  a  büntető 

vonulatban. 

Az említett szabályozás közül kétségkívül kiemelendő az 1840. évi XXII. törvénycikk a 

csődületről (Concurs).

A  jogszabály  már  különbséget  tett  a  hamisság  és  a  vétkesség  között.  Hamis 

bukásként szabályozta azokat az eseteket, amikor az adós a csőd vagy a per alatt 

elszökött vagy ha a bíróság idézésére nem jelent meg, továbbá ha vagyoni helyzetét 

vagy  bukásának  okát  nem  tárta  fel,  ha  vagyonából  valamit  eltitkolt,  illetve  a 

csődeljárás után valamit eladott, adósságot színlelt, valótlan követeléseket elismert, 

hamis iratokkal igyekezett fizetésképességét megőrizni, vagy pedig az eljárás alatt a 

vagyoni  helyzetét  bizonyító  okiratokat,  a  könyveit  meghamisította.  A  vétkes 

gondatlanságból  eredő  bukás  megállapítható  volt,  ha  a  bejegyzett  kereskedő 

könyveit  nem vezette  megfelelően,  év  végi  mérleget  nem készített,  ha  vagyonát 

szembetűnően elpazarolta, illetve egyik hitelezőjét a másik rovására kielégítette.5

4 1807. évi XII. törvénycikk, a csalárd bukások büntetéséről 2. §: „és mivel méltatlan azon kedvezményre, 
melyet a hibájokon kívül vagyoni bukásba jutottaknak keresetök helyreállítása végett gyakorlat és szokás szerint 
meg szoktak adni, az ilyen, a kiszabandó büntetésen felül mindaddig, amíg hitelezői követeléseinek eleget nem 
teend, örökre kötelezettségben maradjon és ha később valamiképpen jobb vagyoni helyzetbe jutna, a III.R.28CZI 
címe legyen irányadó reá nézve”
Törvények, jogszabályok a Komplex Kiadótól 1807. évi XII. törvénycikk Ezer év törvényei 
(www.ezerev.hu/index.hp?a=38param=5037)
5  1840. évi XXII. törvénycikk a csődületről (Concurs) 124. § „A hamissággal párosult vagy vétkes 
gondatlanságból eredett bukásnak megfenyítésére a következők rendeltetnek….A fenyítő bíróság pedig köteles 
minden ilyen felfedezés következésében a bukottat azonnal perbe vonni, s ha elszökésétől méltán tartani lehetne, 
azt haladék nélkül le is tartóztatni.” A jogszabály külön pontokba szedve adja meg a 130. §-ban a hamissággal 
párosult bukás definícióját, miszerint hamissággal párosult bukásnak tekintetik minden bukottra nézve: ha a 
bukott a csődület megnyitása előtt vagy a per folyamata alatt elszökött,
ha akkor, midőn ellene a hitelezők csődületet kérnek, a bíróság idézésére sem maga, sem képviselője által 
megjelenni nem akart, 
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A  törvénycikk  tehát  egyrészt  a  korabeli  csődeljáráshoz  kapcsolódó  eljárási 

szabályokat tartalmazott, másrészt büntető rendelkezéseket fűzött ezekhez.6

A  hamissággal  párosult  bukás  definíciója  mellett  a  131.  §  megadja  a  vétkes 

gondatlanság eseteit is.7

Az említettekből látszik egyéb iránt összevetve a jelenkori szabályozást, hogy már a 

Csemegi  Kódex  előtt  felvetődtek  azon  kérdések,  melyek  a  jelenleg  hatályos 

csődbűncselekmény  tényállásában  megjelentek  és  megjelentek  a  rendszerváltást 

követően megalkotott csődbűntett tényállásában is. 

Az 1878. évi V. törvénycikk, a Csemegi Kódex szabályozása.

A  Csemegi  Kódex  a  csődjogi  büntető  vonulatát  a  törvénycikk  XXXV.  Fejezetében 

szabályozta.  Beszédes  a  törvénycikk  fenti  fejezetének  címe,  amely  a  csalárd  és 

vétkes bukás cím alatt szabályozza az idevonatkozó elkövetési magatartásokat a 414. 

§-tól a 417. §-al bezáróan.8

A törvénycikk XXXV. Fejezete 414. §-a a jelenlegi szabályozáshoz meglepően hasonló 

módon sorolja fel a csalárd bukás eseteit. A norma szerint a csalárd bukás bűntettét 

követi el az a vagyonbukott, aki azon célból, hogy hitelezőit megkárosítsa: 

ha a bírói ítélet következésében bukásának okait előadni nem akarja szintén hamissággal párosult bukásnak 
minősíti a törvénycikk ha valamit eltitkolt, s a csődület megrendelete után valamit eladott.
A jogszabály alapján a vétkes bukáshoz, illetőleg a hamissággal párosult bukáshoz a csődület fogalom alatt 
tételes, a bírói ítélethez kapcsolódó csődeljárást kapcsol.
6  130. § „Minden hamissággal párosult bukás a fenyítő bíróság által bűnperrel leend megbosszulandó, s a vétkes 
a beszámítás mértékéhez képest fél esztendőtől három esztendeig kiterjeszthető tömlöczel büntettetik.”
7  131. § a) „Ha bejegyzett kereskedő könyveit rendetlenül vezeti;
b) ha minden évnek végével követelési s tartozási állapotjáról kereskedési mérleget nem készít;
c) ha valamely kereskedő rövid idő alatt tetemes vagyont elpazarlott, s megmutatni nem tudja, hogy 
szerencsétlenség vagy nagyobb kereskedési veszteségek érték;
d) ha valamely kereskedő a csődület megnyitása előtt akkor midőn könyveiből már láthatta, hogy vagyona 
minden adósságainak kielégítése nem elegendő, ahelyett, hogy maga a csődület megnyitását kérte volna, egyik 
vagy másik hitelezőjét kinek mások kárával kedvezni akart, bírói foglalás útján előre kielégítette.

A vétkes gondatlanságból eredett bukás azokon felül mik a 124. §-ban már említettek, nagyobb beszámítású 
körülmények között, különösen pedig a fentebbi d) alatti esetben, a bukottnak fenyítő bíróság által fenyítő per 
útján fog megbosszultatni, s egy héttől hat hónapig terjedhető bezárással büntettetik.” (lásd uo.)
8 Kodex Hungaricus 1876-1880. évi törvénycikkek Budapest, Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. 1911. 314. és 
315. oldal
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1.  vagyonához  tartozó  értéktárgyat  elrejt,  félretesz,  értékén  alul  elidegenít, 

elajándékoz  vagy  őt  cselekvőleg  illető  követelést  elenged,  eltitkol  vagy  valótlan 

követelést kifizet;

2.  oly  adósságot  vagy  kötelezettséget  valónak  ismer  el,  amely  egészben  vagy 

részben valótlan;

3. egy vagy több hitelezőjét kielégíti, zálog vagy megtartási jognak engedélyezése 

vagy vagyona valamely részének átengedése által kedvezményben részesíti;

4. kereskedelmi könyveket, ha a törvény azok vezetésére kötelezte nem vezetett; 

vagy  azokat  meghamisította,  elrejtette,  hamisan  vezette,  akár  akképp  változtatta 

meg, hogy azokból cselekvő és szenvedő állapota, vagy üzletének folyama ki nem 

deríthető.9

Az említett elkövetési magatartáshoz kapcsolódóan a Kódex a csalárd bukás bűntette 

esetén 5 évig terjedő fegyházzal,  ha azonban az okozott  kár 2000 Ft-ot  túl  nem 

halad, 3 évig terjedő börtönnel sújtotta a magatartást.10

A rendelkezések 416. §-a a vétkes bukást is leírja, egyébiránt ennek normaszöveg 

történeti, intézménytörténeti előzményei is vannak a korábban részletezett anyagban 

is.11

Az  említett  elkövetési  magatartások,  mármint  az  idézett  csalárd  bukás,  illetőleg 

vétkes  bukás  között  jól  érzékelhető  egyrészt  a  szándékos  célzatos  magatartások 

rendszere, másrészt a gondatlan, felelőtlen gazdálkodás pönalizált magatartásai.

Az előbbiekből következik jól láthatóan az, hogy a Csemegi Kódex előtti szabályozás 

a csalárd és vétkes bukás közötti választóvonalat gyakorlatilag a szándékosság és a 

vétkes gondatlanság fogalmainak segítségével  állapította  meg.  Az előbb idézettek 

szerint azonban a Csemegi Kódexben az elhatárolás alapja már a célzat. A csalárd 

9  414. §
10  415. §
11  Vétkes bukást valósít meg a vagyonbukott, aki 1. fizetési képtelenségbe pazarlása, gondatlan üzletvezetése, 
tőzsdejáték vagy olyan merész üzletek által jutott, melyek rendes üzletköréhez nem tartoznak,
2. a 414. § 4. pontjában megjelölt valamelyik cselekményt nem azon célból követte el, hogy ezáltal hitelezőit 
megkárosítsa,
3. kereskedelmi könyvek vezetésére kötelezett cselekvő és szenvedő vagyoni állapotáról évenként rendes 
mérleget nem készít,
4. miután fizetési kötelezettségét tudta vagy tudnia kellett, új adósságokat csinált vagy a csődkérvény 
beadásának elmulasztása által alkalmat szolgáltatott arra, hogy vagyonára egy vagy több hitelezője zálog vagy 
megtartási jogot nyerjen.
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bukás körébe tartozó és a 414. §-ban leírt magatartások valamennyije a hitelezők 

megkárosítását célozza. Ez a célzat a vétkes bukásnál hiányzik. Fontos megjegyezni, 

hogy bár a 416. § zöme gondatlan magatartásokat pönalizál a vétkes bukás címszó 

alatt,  azonban  e  magatartások  szándékosan  is  megvalósítható  elemeket 

tartalmaznak. 

Találóan  jegyezte  meg  Tóth  Mihály  az  említettekkel  kapcsolatosan,  miszerint  a 

Csemegi Kódex az ún. anyagi csődöt rendelte büntetni, vagyis azt, mikor az adósnak 

egyáltalán nem volt vagyona. A fizetésképtelenség fennállhat akkor is, ha az adósnak 

ugyan van vagyona, de az nem áll rendelkezésre.12

A SZABÁLYOZÁS A CSEMEGI KÓDEXTŐL 1945-IG

A  Csemegi  Kódex  megalkotta  deliktum  a  csődbűncselekményt  illetően  egészen 

pontosan  a  csalárd  és  vétkes  bukást  illetően  hosszú  évtizedekig  meghatározta  a 

büntetőjogi gondolkodást. Alapvető jelentőségűnek mutatkozott az 1881. évi XVII. 

törvénycikk a csődtörvény.

Megjegyzendő, hogy a csődtörvény hatása messze túlmutatott a XIX. század végén, 

igen  részletes  eljárási  szabályokat  telepített,  gondolkodásmódja,  felfogása, 

részletszabályai  nagyban meghatározták  és alapjául  szolgáltak  az 1991.  évi  XLIX. 

számú törvény megalkotásának.

Megjegyzem,  hogy  a  törvény  részletszabályai,  az  eljárás  részletessége,  mindenre 

kiterjedő törekvései  alátámasztják azt  a korábbi  tézist,  miszerint  az 1800-as évek 

végén  a  magyar  gazdaság  igen  jelentős  fejlődésnek  indult.  Ellenkező  esetben 

szükségtelen lett volna oly precíz és kora Magyarországát meghaladó cizelláltságú 

csődtörvény létrehozása.13

Jelentősége és hatása a csődtörvénynek az,  hogy a csőd- és felszámolási  eljárás 

büntethetőségi előfeltételként jelentkezett a jogszabállyal összefüggésben. 

12  Tóth Mihály: Gazdasági bűnözés és bűncselekmények (KJK. KERSZÖV Budapest 2002. 162-164. oldal)
13 A törvények 1881. és 1890. évi törvénycikkek Budapest Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. 1911. 210. oldal
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Egyéb  iránt  a  jogszabály  részletes  eljárási  szabályokat  tartalmazott  a  hitelezők 

kielégítési  sorrendjét  illetően.14 A  törvény  második  címe  a  csődeljárás  szabályait 

tartalmazta. Ismerte a „közönséges csődöt”, a mai fogalmaink szerinti felszámoló és 

a  vagyonnal  rendelkezni  jogosult  fogalom helyett  az  egyébként  pontos  és  precíz 

csődbiztos,  tömeggondnok  és  csődválasztmány  fogalmát  használta,  melyeket 

részletesen  definiált.15 Részletes  szabályokat  tartalmazott  a  VII.  Fejezetben  a 

csődvagyon  kezelése  és  értékesítése  körében,  megállapítva,  hogy  a 

tömeggondnoknak kötelessége a csődvagyont lelkiismeretesen kezelni, s a tömeghez 

tartozó pénzek gyümölcsöztetéséről gondoskodni. 

A jelenlegi modellhez hasonlóan a törvény a csődvagyon kezelésével kapcsolatosan a 

tömeggondnok  feladatait  részletesen  meghatározta.  A  161.  §  szerint  ha  a 

tömeggondnok személyében változás történik, a lelépő gondnok esetleg jogutódai 

„számolni” tartoznak. Rögzíti továbbá ugyanez a rendelkezés: „A most érintett eseten 

kívül a tömeggondnok ha a csőd fél évnél tovább tart, minden félév végével számolni 

köteles, amennyiben a csődhitelezők másképp nem intézkednek (157. §)”. 

A jogi szabályozásban - s ez vonatkozik a büntető jellegű normákra is - lényeges 

változást hozott az 1932. évi IX. törvénycikk a hitelsértésről.

A  jogszabály  preambuluma  az  alábbi  rendelkezést  tartalmazta:  „A  Btk.  XXXV. 

Fejezete helyébe „A hitelezőket károsító cselekmények felírás alatt az alábbi 1-12. §-

okban foglalt rendelkezések lépnek a Btk. 386-387, 414-417. §-ai, továbbá az 1916. 

évi  V.  törvénycikk  2-5.  §-ai,  az  1920.  évi  XXXVII.  törvénycikk  12.  §-ának  (3) 

bekezdése, valamint az 1923. évi VIII. törvénycikk 10. §-a hatályát veszti.”

A  törvénycikk  mintegy  mindösszesen  13  szakaszban  módosítja  a  Csemegi  Kódex 

korabeli rendelkezéseit és lényeges változás az 1. §-ban foglalt rendelkezés.16

Az 1932. évi IX. törvénycikk tehát hatályon kívül helyezte a Csemegi Kódex csalárd 

és vétkes bukásra vonatkozó rendelkezéseit. 
14 1881. évi XVII. törvénycikk 59-60. § 
15 Ugyanaz, ugyanott III. Fejezet 93-111. §
16 1932. évi IX. törvénycikk 1. § „Bűntettet követ el és három évig terjedő börtönnel büntetendő az adós, ha a 
kielégítési alapul szolgáló vagyonát a valóságban vagy színlegesen jogtalanul csökkenti, vagy hitelezője részére 
hozzáférhetetlenné teszi és ezzel egy vagy több hitelezőjének kielégítését szándékosan meghiúsítja vagy 
csorbítja.”
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A  miniszteri  indokolás  kifejti,  hogy  a  módosítást  a  korábbi  jogi  szabályozás 

hiányosságai is indokolták. A törvényalkotók szerint a gyakorlatban nem vált be az a 

szabályozás,  mely a csalárd és vétkes bukás büntethetőségét  ahhoz a feltételhez 

kötötte, hogy a vagyonbukott ellen csődnyitásra kerüljön sor. Számos olyan törvényi 

rendelkezés  született,  amely  a  csalárd bukás tényállásába ütköző cselekményeket 

csődnyitás hiányában csalásként rendelte büntetni. 

A II. Világháborút követően a régi jogszabályoknak csak elenyésző hányada élte túl a 

40-es éveket,  a  Csemegi  Kódex továbbélését  legalábbis  rövid  időre részben az a 

helyzet  is  elősegítette,  hogy  a  háborút  követő  időszakban  átfogó  és  egységes 

büntetőjogi norma elkészítésére nem nyílt lehetőség. Ennek a helyzetnek a terméke 

a  BHÖ,  amelyet  többször  is  megjelentetett  a  korabeli  jogalkotás,  s  a  hatályos 

büntetőjogi normák összességét tartalmazta a későbbiekben az 1950. évi II. törvény 

a Btá. mellett nyilvánvaló különös részként funkcionált és sajátos egyvelegét adta a 

Csemegi  Kódex  még  élő  normáinak  és  az  új  szovjet  mintájú  büntetőjogi 

szabályoknak. 

Auer  György  főállamügyész,  egyetemi  tanár  gondozásában  jelent  meg  tehát  az 

először 1947-ben napvilágot látott BHÖ, amely a csődbűntettet a XXXV. Fejezetében 

rendelte szabályozni csalárd és vétkes bukás cím alatt, ami tartalmilag a hitelsértésről 

szóló 1932. évi IX. sz. törvény rendelkezéseit írta át.

A  sajátos helyzetet  talán leginkább jellemzi  az,  hogy 1951. január  1-én hatályba 

lépett  az  1950.  évi  II.  számú törvény a Büntető Törvénykönyv általános  részéről 

(Btá.), a Csemegi Kódex különös része azonban módosítással továbbra is hatályban 

maradt. A hitelrendszer büntetőjogi védelméről rendelkezett a 19/1952. (III.13.)Mt. 

számú rendelet,  melyet  a  BHÖ függelékében  f)  pont  alatt  a  népgazdaság  elleni 

bűncselekmények közé vett fel. A második magyar Büntető Törvénykönyv az 1961. 

évi V. törvény szabályozott olyan tényállásokat, amelyek közvetlenül vagy közvetve 

kapcsolatba hozhatók a hitelezői érdekek védelmével, azonban a korábbihoz, jelesül 

a  Csemegi  Kódexben  lévő  csődbűncselekmény  csak  az  1992-ben  bekövetkezett 
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kodifikáció után jelent meg ismét a többszörösen módosított korábbi 1978. évi IV. 

számú törvényben.

A csődjogi szabályozást és annak büntetőjogi vonulatát tehát igen hosszú ideig nem 

kodifikált magyar jogalkotó. Ez érthető is, hiszen a korábbi piacgazdasági szemlélet 

és struktúra helyett egy tervutasításos gazdasági rendszer vette át a hatalmat. Csak 

jellemzésül, az 1950. évi 4. sz. tvr. a tervutasításos rendszer védelmével kapcsolatos 

büntető  szabályokat  tartalmazta.  Megjelentek  a  tervbűncselekmények,  s  a  terv 

sikerét veszélyeztető szabotázst halálbüntetéssel fenyegette a korabeli büntetőjog.

Mindamellett megjegyzendő, hogy sem a BHÖ, sem az 1961. évi V. törvény, sem 

pedig  az  eredeti  1978.  évi  IV.  törvény  nem  szakított  azzal  a  felfogással,  hogy 

gazdálkodással összefüggő tényállásokat ne tartalmazzon. 

A  koncepció  azonban  a  politikai  rendszer  sajátosságából  adódóan  nem  a 

piacgazdaság deviáns magatartásainak kiszűrése volt, hanem a törekvés részben a 

„szocialista tervgazdaság” büntetőjogi eszközökkel történő irányítása, befolyásolása. 

A csődjog, mint jogintézmény az említett időszakot követően 1986. évi 11. sz. tvr-rel 

bevezetett felszámolás jogintézményével jelent meg. 

A rendszerváltást megelőző időszak csődjogára, mind büntető, mind pedig civilisztikai 

értelemben jellemző volt az alábbi, az 1961. évi 9. sz. tvr. 1961. június 1-i hatállyal 

hatályon  kívül  helyezte  a  csőd-  és  csődön  kívüli  kényszeregyezségi  eljárásra 

vonatkozó felszabadulás  előtt  alkotott  valamennyi  jogszabályt.  A  rendszerváltással 

együtt  járó  gazdasági  változások  miatt  megalkotásra  került  a  felszámolási 

eljárásokról szóló 1986. évi 11. sz. tvr. (Ftvr.), hiszen az akkori ideológia szerint a 

szocializmusban  a  csőd  ismeretlen  jelenségnek  számított.  A  tvr.  nagyon  szűken 

rendelkezett  az  adós  fedezetelvonó  szerződéseinek  a  megtámadásáról,  a  vezető 

tisztségviselők  és  tulajdonosok  felelősségéről  pedig  egyáltalán  nem  tartalmazott 

rendelkezést.

10



A rendszerváltás hajnalán elfogadásra került a gazdasági társaságokról szóló 1988. 

évi VI. számú törvény is, amely meglehetősen tág teret adott a gazdasági társaságok 

alapításának. 

Megjelent és terjedt a magántulajdon a gazdaságban, s ezzel  együtt a gazdasági 

életben  is  megjelent  fizetésképtelenség és csőd fogalma,  mely  jelenség kezelésre 

szorult, ezért elfogadásra került immáron a rendszerváltást közvetlenül követően a 

csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. számú törvény, amely 

1992. január 1-én lépett hatályba.17

A CSŐD BÜNTETŐJOGI SZABÁLYOZÁSA A RENDSZERVÁLTÁST KÖVETŐEN

A rendszerváltást követően a magyar kodifikáció a csődjogot illetően több dilemma 

elé került. Egyrészt tekintettel arra, hogy az Alkotmány 9. § (1) bekezdése deklarálta, 

hogy  Magyarország  gazdasága  piacgazdaság,  a  kodifikációra  várt  a  piacgazdaság 

tartalmának  normákkal  való  kitöltése.  Ennek  érdekében  pedig  olyan  törvények 

megalkotása, amelyek megteremtették a piacgazdaság alapjait, szabályozták annak 

működését, s a korábbi kurzussal ellentétben szükség esetén büntetőjogi eszközökkel 

védték meg a gazdaság számára deviáns magatartásoktól  a piac  szereplőit.  Nem 

arról  volt  tehát  már  szó,  hogy  a  büntetőjogi  eszközök  arra  is  alkalmasak,  hogy 

irányítsák a magyar gazdaság működését.

A  gazdaság  „államtalanítása”18 azonban  komoly  veszélyeket  rejtett  magában  az 

átmeneti  időszakban a gazdaság teljes működését, működőképességét illetően. Az 

egyik  első  ilyen  probléma  az  ún.  körbetartozás  megakadályozása,  vagyis  annak 

elhárítása,  hogy  a  bedőlt  cégek  ne  idézzenek  elő  olyan  helyzetet,  amely 

fizetésképtelenség láncolatát indítja el. 

Molnár  Gábor igen plasztikusan írja le azt,  miszerint  a hitelezők alapvető érdeke, 

hogy  a  szerződéses  viszonyaikban  a  másik  fél  is  teljesítse  a  rá  háruló 

ellenszolgáltatásokat.  A  szerződések  teljesítésének  alapja  a  mellérendelt  felek 
17 Dr. Fónagy Sándor: A gazdasági társaság tulajdonosainak és vezető tisztségviselőinek felelőssége a 
fizetésképtelenségért (PHD értekezés) Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Deák Ferenc Állam- és 
Jogtudományi Doktori Iskola 11. oldal
18 Molnár Gábor: Gazdaság és büntetőjog, Ügyészek Lapja 1993. I. szám 9. oldal
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szerződésben deklarált  kölcsönös bizalma, hogy a másik lejáratkor a szerződésben 

foglaltak  szerint  megfelelően  teljesít.19 Nyilvánvalóan  a  rendszerváltást  követően 

megváltozott gazdasági helyzetben szükségessé vált az 1978. évi IV. törvény XVII. 

Fejezetében  foglalt  gazdasági  bűncselekmények  újraszabályozása.  Ennek  első  és 

legfontosabb állomása volt az előbb részletezett okok miatt az 1992. évi XIII. törvény 

megalkotása,  amely  gyakorlatilag  az  1978.  évi  IV.  törvénybe  emelte  a  Csemegi 

Kódexből  korábban  már  citált  és  jól  ismert  csalárd  bukás  bűncselekményt,  a 

bűncselekmény neve csődbűntett lett, amelyet a Btk. 290. §-ában cikkelyezett be a 

jogalkotó. 

A  tényállás  pre-diszpozíció  jellege  kezdettől  fogva  egyértelmű  és  világos  volt, 

figyelemmel  egyébként  azokra a  kapcsolatokra  is,  amelyek a  Csemegi  Kódex-beli 

szabályozással összefüggésben a téma polgári jogi vonulatát szabályozták. A büntető 

norma háttérnormája a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról 

szóló  1991.  évi  XLIX.  számú törvény lett.  Ez  utóbbi  jogszabályt  közel  félszázszor 

módosították, és még a címe és számozása leírása is megváltozott, 2006. július 1-től 

a megnevezése a következő: A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. 

évi  XLIX.  törvény  (Cstv.).  A  Btk.  XVII.  Fejezetének  újrakodifikálása  nemcsak  a 

csődbűntett  tényállásának  a  beírását,  hanem  a  korábban  meglévő  tényállások 

átszabályozását  is  jelentette.  A  gazdasági  fejezet  igyekezett  követni  tehát  a 

változásokat.  Azt  is  mondhatjuk,  megerősödött.  Nemcsak  a  bírói  jogalkalmazás 

előterébe került, hanem a jogtudomány képviselői is többször, többed-íziglen állást 

foglaltak a XVII. Fejezet helyét illetően, s egyáltalán megkísérelték meghatározni a 

gazdasági bűncselekmények fogalmát. 

Ebben a körben utalok Tóth Mihály, illetőleg Winer A. Imre munkásságára, s azokra 

az anyagokra, amelyek Molnár Gábor tollából a témát illetően megjelentek. 

Erre az időszakra esik a gazdasági bűncselekmények fogalmának definiálása szűkebb 

és tágabb értelemben.20

A rendszerváltás előtti fogalom meghatározás úgy tűnik látnoki volt, hiszen a szűkebb 

és tágabb értelemben meghatározott gazdasági bűncselekmények fogalma szerepet 

kapott az 1978. évi IV. törvény XVII. Fejezetének újraszabályozásában. 
19 Molnár Gábor: Gazdaság és Büntetőjog, Ügyészek Lapja 1993. I. szám 9. oldal
20 Winer A.Imre: Gazdasági bűncselekmények (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest, 1986. 16-17. oldal)
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A fogalom meghatározás a gazdasági bűncselekmények esetében tágabb értelemben 

olyan  bűncselekményeket  jelölt  meg,  melyek  a  gazdasági  élet  területén  egyének 

feletti javakat sértenek vagy veszélyeztetnek, a tettes helyzetével vagy a gazdasági 

élet  intézményeivel  kapcsolatos  bizalmat  sértik,  azzal  fenyegetnek,  mégpedig 

olyannyira, hogy megrendül a gazdasági rendszerbe, annak alapvető intézményeibe 

vetett bizalom. Szűkebb értelemben a szerző szerint azokat a bűncselekményeket kell 

gazdasági bűncselekményként definiálni és kezelni, amelyek a gazdálkodásról szóló 

szabályokat  megsértőkre  vonatkoznak.  Ezen  értelmezés  szerint  nem  minősülnek 

büntetendőnek  azok  a  magatartások,  amelyek  egyének  feletti  gazdasági  érdekek 

ellen  irányulnak  és  visszaélnek  a  bizalommal,  de  nem  ütköznek  a  gazdasági 

rendelkezésekben szabályozott parancsba vagy tilalomba. 

Az  említettek  mellett  a  szerző  megkülönböztetett  belső  és  külső  gazdasági 

bűncselekményeket.21 

ÖSSZEGZÉS

A csőddeliktumokkal kapcsolatos korabeli kodifikációs törekvések a 1990-es éveket 

követően  a  csődbűncselekmény  részletes  és  a  kor  igényeinek  megfelelő 

szabályozáshoz  vezettek,  bár  a  piacgazdaság  változásai  érezhetők  e  korszak 

tényállásaiban is. 

Az 1992. évi XIII. törvény 2. §-a megállapította a csődbűntett tényállását. Részben a 

mögöttes  szabályozás  változása  miatt  a  csődbűntett  helyébe  lépő 

csődbűncselekmény címét és szövegét a 2007. évi XXVII. törvény 17. §-a fogalmazta 

át, s 2007. június 1. napjától léptette hatályba. 

Gyakorlatilag az említett jogszabály változáson alapul a 2012. évi C. törvény 404. §-

ában megjelenő csődbűncselekmény fogalom is.

21 A belső gazdasági bűncselekmények a különböző vállalkozási formák termeléséhez, forgalmazásához és 
elosztásához fűződő érdekeket sértő magatartásokat öleli fel, melyeket a vállalkozások dolgozói vagy a 
gazdasági igazgatásban foglalkoztatottak követhetnek el. Külső bűncselekmények alatt az állampolgárok tilos 
gazdasági tevékenységeit, illetve az állam és a különböző vállalkozási formáknak a fogyasztókkal való 
érintkezés körében elkövetett cselekményeit érti. Jellemzőnek tekinti ezekre az esetekre az egyéni haszonszerzés 
motivációját.
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Az  eddig  áttekintett  szabályozásban  a  téma  sajátosságaiból  adódóan  visszatérő, 

azonos motívumok jelennek meg:

-  Folyamatosan  kérdésként  vetődött  fel  a  csalási  jellegű  magatartások  és  a 

csőddeliktumok kapcsolata.

-  A  célzat  vagy  csupán  a  szándékos  és  gondatlan  magatartások  alapján  történő 

elhatárolás problémája. 

- A büntetőjogi védelem helye.

- A lánctartozás kezelésének módja és szükségessége.

- Több szerző utal arra, hogy a csődjog csupán eszköz a gazdálkodó szervezetek 

szerződés szerinti teljesítésének kikényszerítésére. 

Álláspontom szerint  ma is  érvényes Fehérváry Jenőnek a Magyar  csődjog vázlata 

című munkájában tett megállapítása: „A csődöt ma inkább mumusnak használják fel 

a hitelezők arra, hogy a megszorult adóst fizetésre, biztosítékadásra vagy legalább is 

– csődön kívüli kényszer egyezségi ajánlat tételére szorítsák”22

22 Fehérváry Jenő: Magyar csődjog vázlata. A csődön kívüli fizetésképtelenségi eljárásokról. (Grill Károly 
Könyvkiadó Vállalata Budapest, 1941. 3. oldal)
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