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Tárgy: Erich Ollnow német állampolgár által benyújtott 1515/2010. számú petíció a 
németországi csődeljárás más tagállamokkal összehasonlításban joghátrányt 
okozó hosszáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a német jog szerinti csődeljárások túlzottan hosszan –
akár hét éven keresztül is – tarthatnak, ami joghátrányt okoz, míg más tagállamokban 12–16 
hétben korlátozzák ezen eljárások lefolytatásának maximális időtartamát. Néhány új 
tagállamban az eljárások időtartama 3 év. A petíció benyújtója szerint az ilyen hosszú ideig 
elnyúló eljárások lehetetlenné teszik új vállalkozások beindítását. Kifogásolja továbbá a 
tagállamok közötti megkülönböztetést.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. március 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A „csőd” és a „fizetésképtelenség” fogalmának értelmezése országonként lényegesen eltérő. 
Az értelmezéstől függően a csőd vagy fizetésképtelenség nagyszámú eljárást vagy egyéb 
lépéseket foglalhat magában, amelyek esetleg túlmutatnak a fogalom pusztán szűk körű 
értelmezésén. Szűk értelemben a fizetésképtelenségi vagy csődeljárások a csődeljárási ügy 
bírósági elindításától a végső ítélethozatalig terjedő eljárásokat jelenti. E tekintetben egy 
vállalkozás felszámolására rendelkezésre álló idő az EU-ban az írországi 0,4 évtől a 
Bulgáriában és Romániában fennálló 3,3 évig terjedhet. Németország esetében ez az 
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időtartam 1,2 év, az uniós átlag 1,93 év, az OECD-átlag pedig 1,7 év. Ez más országokkal 
összehasonlítva viszonylag jó pozíciót jelent Németország számára. 

Mindez elviekben nem ellentétes a petíció benyújtójának kijelentésével, mivel a különböző 
országokban az időtartamok összehasonlításához referenciaértékként korlátolt felelősségű 
társaságot (GmbH), nem pedig önálló kereskedőt (természetes személyt) vettek alapul. A 
Bizottság a Világbank1 adatai alapján kíséri figyelemmel a fizetésképtelenségi eljárások 
aktuális állását és időbeli előrehaladását. 

Ugyanakkor, ha figyelembe vesszük a petíció benyújtója által említett időtartamot (hét év), 
valószínűsíthető, hogy a csőd következményei alóli mentesüléshez szükséges időtartamra utal, 
azaz arra a pontra, amikor az adós/csődbe jutott személy adósságtól mentesnek minősül a 
csődeljárási ügy lezárását követően. Ennek időtartama Németországban 6 év, Írországban 
pedig 12 év. Egyes országokban, így például Cipruson, Luxemburgban vagy 
Spanyolországban a mentességre egyáltalán nincs lehetőség.

A Bizottság teljes mértékben tisztában van azzal, hogy ez valószínűleg egyike azon fő 
problémáknak, amelyek komolyan korlátozzák egy csődbe került becsületes vállalkozó 
második esélyhez jutásának lehetőségét, és azt a tagállamok számára egy cselekvési 
területként kifejezetten meg is említette az üzleti kudarc miatti megbélyegzés elleni 
fellépésről szóló, 2007. évi bizottsági közleményben2.  Az említett közleményben 
hangsúlyozott kérdések közül némelyik az európai kisvállalkozói intézkedéscsomagról szóló, 
2008 júniusában elfogadott bizottsági közleményben is szerepelt, amely több intézkedésre is 
felkérte a tagállamokat, köztük az alábbiakra: 

 tűzzék ki célul, hogy nem csalárd csőd esetén a vállalkozás megszüntetésére irányuló 
valamennyi jogi eljárás egy éven belül lezáródjon,

 biztosítsák, hogy az újrakezdők ugyanolyan elbírálás alá essenek, mint az újonnan induló 
kezdő vállalkozások, ideértve a támogatási programokban való részvételüket is. 

Ennek érdekében a Bizottság kétéves programot indított 33 európai ország, köztük az EU 27 
tagállamának nemzeti kormánya által delegált szakértők bevonásával, olyan cselekvések 
azonosítása céljából, amelyek minimálisra csökkentenék a csőd vállalkozói tevékenységre 
gyakorolt hatásait Európában. Az eredményeket egy végleges jelentésben3 tették közzé, amely 
a Bizottság második eséllyel foglalkozó portálján is elérhető 
(http://ec.europa.eu/sme2chance). 

A jelentésben kifejezetten azt kérik, hogy a második esély garantálása érdekében valamennyi 
becsületes vállalkozó számára biztosítsák a teljes körű mentességet és hitelrendezést. A teljes 
körű mentességet lehetőség szerint automatikusan kell biztosítani, legfeljebb 3 éven belül. 

                                               
1 www.doingbusiness.org
2 COM(2007) 584 végleges.
3http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/failure-new-
beginning/policy_structure/main_policy_recommendations/index_en.htm.
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A Bizottság ezt a végleges ajánlását az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag 
felülvizsgálatáról szóló bizottsági közleménybe1 is belefoglalta.

A tagállamok közötti, jogszabályokban és eljárásokban meglévő különbségek annak 
köszönhetők, hogy a csőddel kapcsolatos jogszabályok, valamint a vállalatok átszervezése és 
felszámolása nemzeti hatáskörben maradt. Mindazonáltal a Bizottság tisztában van a korai 
mentesítés fontosságával annak érdekében, hogy megkönnyítsék a vállalkozók második 
esélyhez jutását, ezért felkérte a tagállamokat kisvállalkozói intézkedéscsomagjuk 
felülvizsgálatára, azzal a céllal, hogy: 

„hajtsák végre az SBA cselekvési tervében szereplő, a vállalkozók számára újrakezdési 
lehetőség nyújtására vonatkozó ajánlást, és a becsületes vállalkozók esetében 2013-ig 
korlátozzák legfeljebb három évre a csőd utáni elszámolás és hitelrendezés idejét.”   

A Bizottság határozottan támogatja ezt az intézkedést, és éves rendszerességgel nyomon 
követi majd a tagállamok e téren tett előrehaladását.

                                               
1 Az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag felülvizsgálata, COM(2011) 78 végleges, 2011.2.23., 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/files/sba_review_en.pdf.


