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Tárgy: Az üzleti kudarc és a fizetésképtelenség új megközelítéséről szóló 2014. március 12-i 
bizottsági ajánlás felülvizsgálata és kibővítése tekintettel a családok 
fizetésképtelenségére és az egyének és háztartások számára biztosított második esélyre 

2014. március 12-én  Bizottság közzétett egy ajánlást az üzleti kudarc és a fizetésképtelenség új 
megközelítéséről.1 E dokumentum hibátlanul és racionálisan meghatározta a fizetésképtelenség 
problémáját, és egy olyan rendszer mellett érvelt, amely a vállalkozók és a vállalkozások számára 
lehetővé teszi tevékenységük folytatását a hitelpiac, a foglalkoztatás és az európai termelékenység 
érdekében. Azonban e dokumentum sem tudta a levont következtetéseket a fogyasztói 
fizetésképtelenség eseteire alkalmazni annak ellenére, hogy Európában jelenleg az ilyen esetek teszik 
ki a fizetésképtelenséggel kapcsolatos összes eset majdnem felét, és riasztó ütemben nő a be nem 
jelentett munkahelyek, az ingatlanlefoglalások és az eladósodott családok száma. Vĕra Jourová biztos 
az E-010294/2014. számú írásbeli választ igénylő kérdésre nemrégiben adott válaszában azzal 
kapcsolatban, hogy a problémával  foglalkozni kell, először fogalmazta meg, hogy „a Bizottság a 
tagállamok fizetésképtelenséggel – többek között a fogyasztói adósok fizetésképtelenségével – 
kapcsolatos jogszabályainak átfogó elemzése során meg fogja vizsgálni, hogy helyénvaló-e további 
intézkedések meghozatala”. Az ajánlást, amely egyértelműen felszólítja a tagállamokat, hogy az 
elkövetkező 12 hónapban intézkedjenek ebben a sürgető ügyben,  ma egy éve tették közzé. A 
Bizottságnak értékelnie kell a tagállami intézkedéseket.  

1. A Bizottság véleménye szerint a hatályos uniós és nemzeti jog rendelkezései elég hatékonyak 
ahhoz, hogy kezeljék a magáncsőd és a fogyasztói fizetésképtelenség eseteinek 2007 óta 
ijesztően növekvő számát?  

2. Hogyan értékeli a Bizottság azt, hogy a túlzott eladósodottság tekintetében egyértelmű 
szociológiai tipológia figyelhető meg, miszerint mindenekelőtt a legkiszolgáltatottabb rétegeket 
érinti, továbbá hogy a különböző tagállamokban élő polgárokkal szembeni bánásmód terén 
szembetűnő különbségek tapasztalhatók?  

3. A Bizottság kívánja-e folytatni munkáját, és ki kívánja-e egészíteni az üzleti kudarc és a 
fizetésképtelenség új megközelítéséről szóló 2014. március 12-i ajánlását a családi 
fizetésképtelenséggel és az egyének és háztartások számára biztosított második eséllyel 
kapcsolatos harmonizált standardokkal? 
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1  http://ec.europa.eu/justice/civil/files/c_2014_1500_hu.pdf 


