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A tanulmány célja, hogy bemutassa a gazdasági társasági jogviszonyhoz kapcsolódó felelősségi kér-

dések sajátosságait alapvetően a külső jogviszonyokban. A Ptk. valamennyi gazdasági társaságot jogi 

személynek tekint, így alkalmazásra kerülnek a jogi személyekkel kapcsolatos általános, valamint a 

gazdasági társaságok különös szabályai is. A társaság működése során a tagok alapvetően a társaság 

irányában tartoznak helytállással, felelősséggel a létesítő okiratban vállalt, illetve a társasági jogvi-

szonyhoz kapcsolódó, jogszabályon alapuló kötelezettségekért. A külső jogviszonyokban a tagok 

helytállása/felelőssége a társaság hitelezői irányában fennálló felelősségi helyzetek tekintetében hor-

doz sok sajátosságot, és a hatályos szabályozás mind a jogtudományban, mind a gyakorlatban vitára 

okot adó kérdéseket vet fel. 
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The aim of this Article is to show the liability situation of the company members especially to the 

company’s creditors. As the Hungarian legislation  (Act V of 2013 on Hungarian Civil Code) every 

business company is legal entity its liability for debts to creditors should be limited to its assets. Un-

der function of the company the members are liable for their company contractual obligations but if 

they abuse their limited liability they liable to the company’s creditors with their totality of private 

assets if the debts  are not borne by company’s assets. 
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(X. cím) a gazdasági társaságok közös szabályait követően az egyes társasági formák 

önálló cím alatt szabályozottak.1 A társasági jognak a Ptk.-ba történő beépítése szo-

rosabb kapcsolatot hozott létre a kötelmek általános szabályaival, ezen belül a szer-

ződési és kártérítési joggal, amely a kodifikáció előnyeként könyvelhető el.  

A gazdasági társaság tagjainak helytállási kötelezettségét/felelősségét meghatározó 

normák a kötelmi jogi szabályoktól elválaszthatatlanok, de összefüggnek családjo-

gi és öröklésjogi (jogutódlási) kérdésekkel is. A társasági jogot érintő igen jelentős 

változás a diszpozitív szabályozás a Ptk. 3:4. § (3) bekezdésében foglalt kivételekre 

figyelemmel. A tagok – többek között – nem térhetnek el a kódex jogi személyekre 

vonatkozó szabályaitól, ha az eltérés a hitelezők jogait nyilvánvalóan sérti. A hite-

lezők hátrányára való eltérés lehetősége a helytállási/felelősségi szabályoktól kizárt 

e jogszabályi tilalomra tekintettel. A helytállás/felelősség fogalma többféle érte-

lemben is megjelenik mind a jogszabályokban, mind pedig a bírói gyakorlatban és 

a jogirodalomban.2 A Ptk.-ban is megfigyelhető az, hogy a felelősség és a helytál-

lás fogalma több esetben összemosódik, annak ellenére, hogy a kodifikáció során 

célként fogalmazódott meg, hogy a törvény szövegében a felelősség, mint jogi 

fogalom kizárólag a kártérítési felelősséget jelentse.3 Bíró György is rámutat arra, 

hogy „...a biztosítéki célú mögöttes marasztalhatóságra vezető helyzetekben a he-

lyes terminológia a mögöttes helytállás, amely minden kötelezetti alanyi magatar-

                                                           
1  Novotni Zoltán – már a „társulási szabadság hajnalán” – megfogalmazott, de a hatályos 

szabályozáshoz is aktuális gondolatait lásd a következő munkáiban: NOVOTNI Zoltán: 

Társasági tulajdon avagy a tulajdonosok társasága? Jogtudományi Közlöny, 1990/2, 63–

69; A gazdasági társaságokról szóló törvény és a magyar polgári jog megújulása. Jogtu-

dományi Közlöny, 1989/2, 65–73; A kétszemélyes relatív szerkezet szétbomlásának jelei 

kötelmi jogunkban. Jogtudományi Közlöny, 1983/11, 688–696; A gazdaságszervező 

(organizációs) szerződések népgazdasági jelentősége. Doktori értekezés, Miskolc, 1985. 
2  DELI Gergely összehasonlító módszer alkalmazásával vizsgálja a jogi felelősség fogalmát 

és mutat rá arra, hogy a nemzetközi és a hazai jogi irodalomban is a felelősség fogalmának 

sokféle, sokszor alapvetően eltérő meghatározásával találkozhatunk. DELI Gergely: Észre-

vételek a jogi felelősség fogalmáról. A censori regimen morum mint a felelősségre vonás 

intézménye. Iustum Aequum Salutare, III. 2007/2, 160. 

http://epa.oszk.hu/02400/02445/00006/pdf/EPA02445_ias_2007_3_159-177.pdf (2017. 

VI. 12.) 
3  A Ptk. miniszteri indokolása szerint helytállás esetén: „e kötelezettség alanya nem va-

lamilyen elmarasztalható, felróható magatartás szankciójaként köteles teljesíteni a jogi 

személy által nem teljesített tartozást, hanem pusztán fedezetet kíván teremteni a tör-

vény e kötelezettség előírásával.” Bodzási Balázs szerint a helytállási kötelezettség és 

felelősség között a megkülönböztetés kimutatható a Ptk.-ban, ill. – véleménye szerint – 

már a 2006. évi V. törvényben (Gt.) is, anélkül azonban, hogy a jogalkotó meghatározta 

volna a két fogalom közötti különbséget. Hivatkozik Sárközy Tamás tanulmányára 

(SÁRKÖZY Tamás: Fordulat a magyar kártérítési jogban. Magyar Jog, 2013/9, 535.), aki 

szerint ez egy helyes törekvés, de ellentétben áll a társasági jogi tradíciókkal és nem is 

sikerült mindenütt az új kódexnek következetesen érvényesítenie. BODZÁSI Balázs:  

A gazdasági társaságok tagjainak felelőssége az új Ptk. alapján. Csőd, Felszámolás, 

Válság, 2013/3–4, 9–10, 57.  

http://epa.oszk.hu/02400/02445/00006/pdf/EPA02445_ias_2007_3_159-177.pdf
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tás-vizsgálatot feleslegessé tesz.”4 A jogi személyiség klasszikus kritériumai között 

jelenik meg a tagoktól elkülönült vagyon és helytállás a jogi személy által vállalt 

kötelezettségekért. A gazdasági társaság önálló vagyonnal való rendelkezése ala-

pozza meg a társaság önálló helytállási kötelezettségét. A Ptk. 3:2. § (1) bekezdése 

valamennyi jogi személy tekintetében általános jelleggel rögzíti, hogy a jogi sze-

mély kötelezettségeiért saját vagyonával köteles helytállni, a jogi személy tagjai és 

alapítója a jogi személy tartozásaiért nem felelnek. Ez a főszabály a szigorú elvá-

lasztás alapelvét fogalmazza meg.5  

A tagi „felelősség” több tekintetben is sajátos, mert a vizsgálódás során nem 

nélkülözhető a helytállási kérdések érintése. A tagi felelősség maga is összetett: 

jelentheti a tag kártérítési felelősségét, amely tovább bontható a társaság belső és 

külső jogviszonyait – az eltérő felelősségi alapra különös tekintettel –, a tag szer-

ződési és szerződésen kívüli kárfelelősségét vizsgálva. A tagi felelősség jelentheti a 

kárfelelősség általános jegyeit nem minden elemében magán viselő sajátos, csak a 

jogi személy, ezen belül a gazdasági társaság tagjainak felelősségét meghatározó 

jogi normák jelenlétét. Ez utóbbi esetben a tag a saját, a jog által meghatározott és 

értékelt, jogellenes, alapvetően felróható magatartásáért felel, amely magatartás 

jogi kapcsolatot teremt a tag és egy sajátos jogalany, a gazdasági társaság hitelező-

je között. A Ptk. szabályaihoz szorosan kapcsolódnak azok a jogi normák, amelyek 

a társaság megszűnési helyzetére rendelkeznek a tagi helytállás/felelősség anyagi 

és eljárási kérdéseiről. Ezek a jogutód nélküli megszűnési helyzetet szabályozó – e 

kérdésben is igen sokszor változó – Ctv.-ben6 és Cstv.-ben7, illetve a jogutódlással 

kapcsolatos külön jogszabályban8 jelennek meg.  

 

1. TAGI (RÉSZVÉNYESI) HELYTÁLLÁS/FELELŐSSÉG A HITELEZŐ IRÁNYÁBAN 

1.1. A tag helytállási kötelezettsége  

1.1.1. Tagi helytállás az előtársasági létszakhoz kapcsolódóan  

A magyar társasági jogban az előtársaság jogintézményét az 1997-es Gt.9 vezette 

be. A hatályos szabályozás szerint a létrehozni kívánt gazdasági társaság a létesítő 

okirat közjegyzői okiratba foglalásától vagy ügyvédi (jogtanácsosi) ellenjegyzésé-

től kezdődően előtársaságként működhet, amely már lehetőséget teremt – a jogsza-

bályban meghatározott keretek között – gazdasági tevékenység végzésére, kötele-

                                                           
4  BÍRÓ György: Jogértelmezési viták a mögöttes helytállás kérdéskörében. Gazdaság és 

Jog, 2007/2, 17. 
5  TÖRÖK Tamás: Felelősség a társasági jogban, Új magánjog sorozat, HVG-Orac Lap- és 

Könyvkiadó Kft., Budapest, 2015, 138. 
6  2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 

(továbbiakban: Ctv.)  
7  1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról (továbbiakban: Cstv.) 
8  2013. évi CLXXVI. törvény az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, 

szétválásáról (továbbiakban: Átv.). Megjegyezzük, hogy ezeket a szabályokat korábban 

a Gt. tartalmazta. 
9  1997. évi CXLIV. törvény (továbbiakban: 1997-es Gt.)  
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zettségvállalásra, illetve szervezeti jellegű döntések meghozatalára. Ha a cégbíró-

ság jogerősen bejegyzi a céget, az előtársasági létszak megszűnik, és az előtársa-

ságként kötött jogügyletek a gazdasági társaság jogügyleteinek minősülnek [Ptk. 

3:101. § (3) bekezdése]. Az előtársasági létszakban tehát egy függő jogi helyzet áll 

fenn, amely a jogerős cégbejegyzéssel szűnik meg. Az előtársasági létszakhoz kap-

csolódóan, ha a cégbíróság nem jegyzi be a céget, vagy visszavonják a bejegyzési 

kérelmet, sajátos helyzet alakul ki: 

 a) Ha a működés során az előtársasági jelleget nem tüntették fel a jognyilatko-

zatokon, az az alapítók által együttesen tett jognyilatkozatnak minősül. Ez olyan 

jogkövetkezménnyel is járhat, hogy harmadik személlyel kötött szerződéses (vagy 

akár szerződésen kívüli károkozáshoz kapcsolódó) kötelezettségek alanyává az 

alapítók válnak. 

b) A megszűnésig vállalt kötelezettségeket a létrehozni kívánt társaság rendel-

kezésére bocsátott vagyonból kell teljesíteni [Ptk. 3:101. § (5) bekezdése], az ebből 

ki nem egyenlíthető követelésekért az alapítók harmadik személyekkel szemben 

egyetemlegesen kötelesek helytállni. Az előtársasági létszak önmagában nem jelent 

változást a tagok helytállási kötelezettségében, és utaló szabály hiányában is a jogi 

helyzetük a társaság jogutód nélküli megszűnése esetén irányadó szabályok szerint 

alakul, azaz vizsgálni kell, az alapítók helyzete hogyan alakul a gazdasági társaság 

fennállása alatt. Ebből következően a közkereseti társaság tagjának, a betéti társa-

ság beltagjainak a helytállási kötelezettsége korlátlan és egyetemleges, míg a kor-

látozott felelősségű tag (kft. tag, részvényes, kültag) a helytállási kötelezettségének 

a mértéke csak a rendelkezésre bocsátani vállalt vagyoni hozzájárulás mértékéig 

(pro viribus) terjedhet az általános szabályok szerint, azon túl pedig a vezető tiszt-

ségviselők felelnek korlátlanul és egyetemlegesen. Ez két irányban is érinti a tagok 

jogi helyzetét:  

‒ Ha a tag nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésére vállalt kötelezettsé-

get, de még azt nem teljesítette, az a hitelezők irányában pénzbeli helytállási 

kötelezettségre változik, másrészt; 

‒ A vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátására ugyan a létesítő okirat 

szerinti időben lett volna köteles, a hitelezők irányában fennálló kötelezett-

ség mértékéhez, esedékességéhez igazodik a kötelezettsége.   

 

1.1.2. Helytállási kötelezettség a tagsági jogviszony, ill. a társaság jogutód nélküli 

megszűnése esetén 

A jogi személyhez kapcsolódó helytállási kérdések több irányba mutatnak. Egy-

részt fennáll a tagok (részvényesek) kockázati jellegű vagyonvesztése még a korlá-

tolt felelősségű társasági formáknál is, ugyanis a tag (részvényes) az elkülönült 

jogalany vagyonát képező vagyonhányadot elveszítheti az eredménytelen gazdálko-

dás következtében. Ezen túlmenően a tagnak – fő szabályként a társasági formától 

függően – mögöttes helytállási kötelezettsége állhat fenn a sikertelen gazdálkodásért, 

a társaság vagyonát meghaladó kötelezettségekért, amely teljes magánvagyonát is 

fenyegetheti. Ez a gazdasági társaság különös szabályainál, a közkereseti társaság 

tagjának és a betéti társaság beltagjának helytállási kötelezettségével kapcsolatban 
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jelenik meg (Ptk. 3:138. § és 3:154. §), amely a tagsági jogviszony megszűnése 

esetén is fennáll.10 A tag halála (megszűnése) esetén a társaságba be nem lépett 

örökösét ez a helytállási kötelezettség a hagyatéki tartozásokért való felelősség 

szabályai szerint, a hagyaték erejéig (pro viribus) terheli [Ptk. 3:151. § (2) bekez-

dése]. A társasági jogban a tag (jogutód) helytállási kötelezettségét megállapító öt 

éves határidő jogvesztő jellegű (Ptk. 3:151. §).11 Pergazdaságossági szabály lehető-

vé teszi, hogy a hitelező követelésének érvényesítésekor a tagot a társasággal 

együtt perelje, amely nem érinti a mögöttes felelősséget, miután a tagokkal szem-

ben a végrehajtás akkor rendelhető el a marasztaló ítélet alapján, ha a társasággal 

szemben a követelés végrehajtása eredménytelen volt [Ptk. 3:139. § (3) bekezdés]. 

Együttes perlés esetén a beltag védekezhet azzal is, hogy a társasággal szemben az 

adott követelés nem érvényesíthető, ezért a beltag mögöttesen nem marasztalható. 

Ilyen esetben a beltag és a betéti társaság között egységes pertársaság áll fenn 

(BH2014. 249.). A hatályos szabályok alapján is irányadó bírói gyakorlat szerint a 

mögöttes felelősség csak akkor áll fenn, ha a tagok perben állása mellett hozott a 

bíróság marasztaló ítéletet, azaz lehetőségük volt a tagoknak a védekezés előter-

jesztésére. Ha a hitelező csak a tagokkal szemben indít pert, szükséges a társaság 

perben állása is, hiszen a követelés kielégítésére elsődlegesen a társasági vagyon 

szolgál. Ha a társasággal szemben felszámolási eljárás van folyamatban, a társa-

sággal szemben már csak a felszámolás keretében lehet igényt érvényesíteni, de 

nincs akadálya a tagok elleni perindításnak (BDT.2006.). Egységesnek tekinthető a 

bírói gyakorlat abban is, hogy ha a társaság ellen felszámolási eljárás van folya-

matban, a hitelezői követelést be kell jelenteni, mert ennek hiányában a mögöttes 

helytállásra kötelezett személlyel szemben nem érvényesíthető igény (BH2008. 

159., BH.2014.249.). Nem feltétlenül kell bevárni a hitelezőnek a felszámolási 

eljárás befejezését, ha a felszámoló tájékoztatása szerint a hitelezői igényt még 

részben sem lehet kielégíteni (ÍH.2004.69., Fővárosi Ítélőtábla 

10.Gf.42210/2003/4.). 

A közkereseti és a betéti társaság között a formaváltás egyszerű társasági szer-

ződés-módosítással megvalósulhat, azaz betéti társaság közkereseti társasággá ala-

kulhat, ill. fordítva is bekövetkezhet a módosítás, de a kültaggá váló tag a módosu-

lás előtt keletkezett tartozásokért változatlanul köteles helyt állni (Ptk. 3:153. §). 

A társaság jogutód nélküli megszűnését előidéző helyzetekben elsősorban a tár-

sasági vagyon fedezi a hitelezői követeléseket, de a megszűnő társaságot terhelő 

                                                           
10  Török Tamás álláspontja szerint ez a jogi helyzet „felróhatóság nélküli és deliktuális 

felelősségtípus”, ezért a deliktuális kárfelelősségnél szabályozott bírói méltányosságot 

alkalmazhatónak véli. TÖRÖK Tamás: Felelősség a társasági jogban. 242. Vitatjuk ezt 

az álláspontot, hiszen a tag helytállási kötelezettsége objektív, nem kártérítési felelős-

ségről van szó, így a bírói méltányosság sem alkalmazható, figyelemmel a hitelezői ér-

dekekre.  
11  Megegyezzük, hogy a 2006-os Gt. vezette be a jogvesztő határidőket, az 1988-as és 

1997-es Gt. elévülési határidőt szabályozott. A korábbi joggyakorlatot az 1/2007. Polgá-

ri jogegységi határozat segítette, amely a mögöttes felelőssel szembeni követelés elévü-

lési idejével kapcsolatos megszakadás, nyugvás jogintézményét értelmezte. 
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kötelezettség alapján fennmaradt követelés a társaság nyilvántartásból való törlésé-

től számított ötéves jogvesztő határidőn belül a gazdasági társaság volt tagjával 

szemben érvényesíthető, attól függően, hogy milyen volt a helytállási kötelezettsé-

ge a társaság fennállása alatt.  A társaság fennállása alatt korlátlan helytállásra 

köteles tag kötelezettsége továbbra is korlátlan és egyetemleges [közkereseti társa-

ság tagjai, betéti társaság beltagja(i)]. A tagok a belső viszonyban a helytállási 

kötelezettségre tekintettel felmerült tartozást alapvetően a társasági szerződésben 

meghatározott arányban viselik (Ptk. 3:137. §). Ha erre nincs a társasági szerző-

désben rendelkezés, akkor a felosztott társasági vagyonból való részesedésük ará-

nyában osztoznak arra figyelemmel, hogy a nyereségből és a veszteségből a tagot 

kizárni nem lehet [Ptk. 3:88. § (2) bekezdés].  A társaság fennállása alatt korláto-

zott helytállási kötelezettséggel bíró tag (kültag, korlátolt felelősségű társaság tag-

ja, részvényes) az általános szabályok szerint a társaság kötelezettségeiért nem 

tartozik helytállással, csak abban az esetben, ha a társaság megszűnésekor felosz-

tott társasági vagyonból részesedett, mert ilyen esetben – a jogi személyekre vonat-

kozó általános szabályok szerint – a részesedése mértékéig köteles helytállni a 

megszűnt társaságot terhelő kötelezettségekért [Ptk. 3:48. § (2) bekezdés]. Ez nem 

jelenti a korlátozott helytállási kötelezettséggel bíró tagra vonatkozó szabály meg-

változását, kizárólag azt jelzi, hogy a hitelezők minden esetben megelőzik a tagot, 

és ha mégis – a hitelezőket megelőzően – részesedne a társasági vagyonból, annak 

mértékéig helytállással tartozik. A bírói gyakorlat szerint a megszűnt korlátolt fele-

lősségű gazdasági társaság tagjainak a társaság tartozásaiért való helytállására nem 

vonatkoznak a többalanyú kötelmek kötelezetti pozíciójában lévő személyek köte-

lezettségére irányadó szabályok. A jogosult a követelését a tagokkal szemben csak 

a felosztott vagyonból nekik jutó rész erejéig érvényesítheti (BH2011. 109.).  

 

1.1.3. Helytállási kötelezettség a társaságnál bekövetkezett jogutódlás esetén 

A jogutódlás sem változtat a tagok helytállási kötelezettségén. A jogelőd gazdasági 

társaság tartozásaiért főszabályként a jogutód gazdasági társaság tartozik helytál-

lással. A jogelőd gazdasági társaság tagjainak (részvényeseinek) helytállási kötele-

zettsége a jogelőd tartozásaiért csak akkor állapítható meg, ha a jogutód gazdasági 

társaság a helytállási kötelezettségének nem tudott eleget tenni. Ilyenkor a változás 

bekövetkezésétől számított öt évig a jogelőd gazdasági társaság tagjainak a helyt-

állási kötelezettsége fennáll attól függően, hogy a jogelőd társaság fennállása alatt 

a társaság tartozásaiért milyen helytállási kötelezettség terhelte a tagot (Ptk. 

3:135. §). Ha a jogelőd társaságban a társaság kötelezettségeiért a tag helytállási 

kötelezettsége korlátlan és a többi taggal egyetemleges volt (kkt. tag, bt. beltag), 

akkor a tagsági jogviszonyának megszűnése előtt a jogelődnél keletkezett kötele-

zettségekért – a jogutód társaság teljesítésének hiányában (mögöttesen), korlátla-

nul és egyetemlegesen köteles helytállni, függetlenül attól, hogy a jogutód társaság-

ban korlátozott vagy korlátlan helytállási kötelezettséggel járó tagsági jogviszonyt 

létesít, vagy a jogutód társaságnak nem válik tagjává. A korlátolt felelősségű társa-

sággá átalakult betéti társaság tartozásaiért elsődlegesen a jogutód gazdasági társa-

ság felel, de fennmarad a jogelőd betéti társaság tagjának mögöttes felelőssége is 
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(EBH2007.1627.). Abban az esetben, ha a jogelőd társaságban korlátozott volt a 

tag helytállási kötelezettsége (kft. tag, részvényes, kültag) és a jogutód társaságban 

nem létesít tagsági viszonyt, a tagsági jogviszonya megszűnése előtt a jogelődnél 

keletkezett kötelezettségekért – a jogutód társaság teljesítésének hiányában (mögöt-

tesen) – az átalakulási eljárásban megtörtént elszámolás alapján a vagyonból való 

részesedés mértékéig köteles helytállni. A helytállási kötelezettsége ugyanakkor 

nem merül fel, ha a jogutód társaságban tagsági jogviszonyt létesít, mivel a jogelőd 

társaság vagyonában lévő vagyonrésze a jogutód társaság vagyonába került, és így 

az – mint a jogutód társaság vagyona – szolgál a hitelezők kielégítésére.   

 

1.2. Sajátos helytállási szabály korlátolt felelősségű társaságnál  

A korlátolt felelősségű társaságnál, ha a társasági szerződés úgy rendelkezik, hogy 

a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig valamelyik tag a pénzbetétének felé-

nél kisebb összeget köteles befizetni, vagy a társasági szerződés a nyilvántartásba 

vételi kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgál-

tatására a társaság nyilvántartásba vételétől számított egy évnél hosszabb határidőt 

állapít meg, a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének ere-

jéig kötelesek helytállni a társaság tartozásaiért [Ptk. 3:162.§ (2) bekezdés]. Ez a 

szabály sajátos módon töri át a helytállási/felelősségi szabályokat, ugyanis a tag 

helytállási kötelezettsége nem függ a felróható magatartásától, kizárólag annak a 

következménye, hogy a tagok éltek a diszpozitív szabályozás adta lehetőséggel, 

ugyanakkor a hitelező érdekében mégis beiktatta a jogalkotó ezt a szabályt. Az is 

előfordulhat, hogy a tag ezen időn belül szerződésszegő magatartást tanúsít és nem 

teljesíti a társaság felé a vagyoni hozzájárulást, a tagsági jogviszonya ennek folytán 

megszűnik, és az üzletrészére vezetett árverés eredménytelen. Ez a jogi helyzet 

lehetőséget teremthet a társaság hitelezőjének is arra, hogy közvetlenül fellépjen a 

volt taggal szemben, nincs szükség – álláspontunk szerint – a társasággal szemben 

a megszűnési eljárás lefolytatására. 

 

2. A KORLÁTOLT TAGI FELELŐSSÉG ÁTTÖRÉSÉNEK ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 

Az elkülönült jogalanyiság elismerése mellett a különböző jogrendszerek töreked-

nek arra, hogy megakadályozzák, illetve szankcionálják a gazdasági társasági 

forma visszaélésszerű felhasználását.12 Egyes szerzők megfogalmazásával egyet-

                                                           
12  Az angol, ill. amerikai társasági jogban is a társaság elkülönült jogalanyisága és az ezen 

való áthatolás („lepelátszúrás”) doktrinája hitelezővédelmi okokból alakul ki. Lásd er-

ről: BREHÓSZKI Márta: Mennyire korlátolt a jogi személy gazdasági társaságok tagjai-

nak felelőssége? A felelősség-áttörés hazánkban és a „lepelátszúrás” doktrínája az 

Amerikai Egyesült Államokban. PhD-értekezés, Budapest, 2009.  

„A német társasági jogban a felelősség áttörésének jelenségét (Haftungsdurchgriff) az 

un. Trennungsprinzip-elv – amelynek megfelelően élesen elhatárolandó jogilag egymás-

tól a társaság és a tag, illetőleg a társasági vagyon és a tagi magánvagyon – alóli sajá-

tos kivételnek tekintik. E szemléleti alaphelyzetből kiindulva az irodalomban úgy ítélik 

meg, hogy a korlátozott felelősség áttörésére szigorú feltételek esetében kerülhet csupán 
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értve, a társasági jogban a felelősségáttörés alapja a társaság tagjának – eltérő 

intenzitású – felróható cselekménye.13  

Kérdéseket vet fel az a tény, hogy a tag lehet természetes és jogi személy is. 

Van olyan álláspont, amely szerint csak természetes személy tag esetében lehet 

értelmezni a jogszabályt, hiszen amennyiben egy jogi személyiséggel rendelkező 

gazdasági társaság tagja egy másik korlátozott felelősséggel rendelkező gazdasági 

társaság (jogi személy), akkor az őáltala kifejtett magatartás ugyancsak a korláto-

zott felelősségi körbe esik.14 Ez – véleményünk szerint – vitatható, hiszen ilyen 

helyzetben a jogi személy teljes vagyonával felel, tehát a felelőssége nem korlátozott 

(az előbbi elvet elfogadva ugyanis a természetes személy „korlátozott” felelősségéről 

lehetne szó, hiszen nála is a vagyona jelent objektív korlátot). Bár kétségtelen, a gya-

korlatban természetes személy tag magatartásához kapcsolódó bírói gyakorlat jelenik 

meg a felelősségátvitel körében, de akár jogi személy részéről is megvalósulhat a 

magatartás. Pl. egy korlátolt felelősségű társaság tagja egy zártkörűen működő 

részvénytársaság, ha annak természetes személy képviselője tanúsít visszaélésszerű 

magatartást, amely a jogi személy tagnak, azaz a részvénytársaságnak betudható.  

 

2.1. A felelősségátvitel szabályozása a Ptk. hatályba lépéséig 

A hitelezővédelem fontos intézményévé vált a felelősségátvitel a magyar társasá-

gi jogi szabályozásban is, először az 1997-es Gt.15 56. § (3) és (4) bekezdésében. 

A 2006-os Gt-ben16 a hitelezővédelem intézménye egy külön címet kapott, a fele-

lősségátvitel tényállását az 50. § három bekezdésében szabályozza. A törvény 50. § 

(1) bekezdésében meghatározott generálklauzula tartalmilag nem változott, de lé-

nyeges kiemelni, hogy a (2) bekezdés második fordulata a szabályokat kiterjeszti 

az apportért való felelősségre, amelynek következtében az apport túlértékelése is 

„különös” felelősségátviteli helyzetet eredményezhet és a tagok felelőssége a hite-

                                                                                                                                                    

sor.”  NOCHTA Tibor: A magánjogi felelősség útjai a társasági jogban. Dialóg Campus 

Kiadó, Budapest–Pécs, 2005, 93.  
13  Bíró György szerint a mögöttesség kötődik „...elsősorban a tisztán objektív (felróhatóság-

tól független) helyzetekhez, és részben olyanokhoz, ahol az okfolyamatot elindító, viszony-

lagos felróhatóság a fedezetet lecsökkentő (okozó) magatartásokban található meg.” Vé-

leménye, hogy a felróhatósági elem fellelhető – többek között – a konszernjogi szabá-

lyokban. BÍRÓ György: Jogértelmezési viták a mögöttes helytállás kérdéskörében. 18. 
14  Kiss Tibor ezen az állásponton van. KISS Tibor: Felelősség – áttörés a bírói gyakorlatban. 

http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/1_2010/felelosseg_attores_a_biroi_gyak

orlatban/ (2017. I. 25.) 
15  Az 1993-as szlovén és a horvát társasági törvény tapasztalatai alapján került be a sza-

bály a magyar jogba. GÁL Judit: VI. fejezet: A gazdasági társaságok megszűnése. In:  

A társasági és a cégtörvény kommentárja. I. kötet. (szerk.: SÁRKÖZY Tamás), HVG-

Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2002, 245. A korábbi ítélkezési gyakorlat kí-

sérletet tett a jogi személyiséggel való visszaélés szankcionálására, alapvetően a Ptk. 

339. § alkalmazásával (BH1999. 465.).  
16  2006. évi IV. törvény (továbbiakban: 2006-os Gt.) 

http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/1_2010/felelosseg_attores_a_biroi_gyakorlatban/
http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/1_2010/felelosseg_attores_a_biroi_gyakorlatban/
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lezők irányában is megnyílhat, ha az egyéb feltételek fennállnak. A törvény a fele-

lősségátvitel alanyi körében is változást eredményez, azt kiterjeszti a betéti társaság 

kültagjára is, ezzel átfog valamennyi korlátolt felelősségű tagi helyzetet.17   

 

2.2. A felelősségátvitel hatályos szabályozása 

A felelősségátviteli szabályok a Ptk.-ban a jogi személyekre vonatkozó fejezetben 

nyertek elhelyezést [Ptk. 3:2. § (2) bekezdése)], így valamennyi jogi személyre 

vonatkoznak. A sajátos felelősségi szabály azzal a taggal (alapítóval) szemben 

alkalmazható, aki a korlátolt felelősségével visszaélt és emiatt a jogi személy jog-

utód nélküli megszűnésekor kielégítetlen hitelezői követelések maradtak fenn. E tar-

tozásokért köteles helytállni. A magyar jog – így a hatályos Ptk. is – mindvégig 

adós marad azzal, hogy meghatározza, kit kell hitelezőnek tekinteni e szabály al-

kalmazása szempontjából.18   

Bíró–Lenkovics megfogalmazásában a joggal való visszaélés az alanyi jog gya-

korlásának a tételes joggal, annak lényegével, céljával ellentétes módját jelenti.  

A joggal való visszaélés kiindulása mindig valamely alanyi jog gyakorlása, amely 

valamely magasabb rendű általános elvet sért, ezáltal jogellenességbe fordul. „A jog-

gal való visszaélést megvalósító magatartások köre tehát a kifejezetten jogos és a 

kifejezetten jogellenes magatartások közötti határterületet alkotja.” „...független a 

joggyakorló jó- vagy rosszhiszeműségétől, attól, hogy szándékában volt-e kárt 

okozni vagy sem, terheli-e gondatlanság vagy sem...”19 A szerzők szerint a vissza-

élés megállapításához elegendő az is, ha védett érdeket veszélyeztet a magatartás, 

vagy fenyeget.  

Ha a tag felelősségét megalapozó, felelősségátviteli szabályban megjelenő és 

értékelhető „visszaélést” összehasonlítjuk a Ptk. alapelvei között megjelenő joggal 

való visszaélés tilalmával, megállapíthatjuk, hogy szűkebb tartalmú, hiszen csak 

meghatározott alanyi körre vonatkozik, és a visszaélésszerű magatartást sem bármi-

                                                           
17  Papp Tekla tanulmányában – többek között – bemutatja a felelősségátvitel dogmatikai 

megítéléséhez kapcsolódó különböző szakirodalmi álláspontokat, Kemenes István mun-

kássága nyomán a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának 2/2008. (XII. 4.) számú 

kollégiumi véleményével módosított 1/2005. (VI. 17.) számú kollégiumi véleményével 

kialakított felelősségáttörés jogintézményét, kritikáját fogalmazza meg a Ptk. tervezett 

szabályaival kapcsolatban. PAPP Tekla: Felelősségátvitel, felelősségáttörés – quo vadis 

ius societatum. In: Jogi személyek az Új Polgári Törvénykönyvben. Miskolci konferen-

ciák, 2012 (szerk.: GONDOSNÉ PUSZTAHELYI Réka), Tanulmánykötet, Novotni Alapít-

vány, Miskolc, 2013, 183. 
18  Bár a vezető tisztségviselők felelősségével kapcsolatban fejti ki álláspontját Juhász 

László, de a tagi felelősségre is vonatkoztathatóak a hitelezővel kapcsolatos megállapí-

tásai. JUHÁSZ László: Két jogterület találkozása (A vezetői felelősség egyes kérdései a 

Ptk. és a Cstv. szabályai alapján). 

http://www.itjump.hu/files/Ktjogterlethatra20141126.pdf (2017. 02. 20.)  
19  BÍRÓ György–LENKOVICS Barnabás: Általános Tanok. I. rész. Általános tanok és szemé-

lyek joga. Új magyar polgári jog tankönyv. (I–VIII.), I. kötet, Novotni Alapítvány, Mis-

kolc, 2013, 77. 

http://www.itjump.hu/files/Ktjogterlethatra20141126.pdf
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lyen alanyi jog gyakorlása váltja ki, hanem az olyan joggyakorlás, amely a tag 

korlátolt felelősségével kapcsolatos visszaélésként jelenik meg azáltal, hogy maga-

sabb rendű elvet – a társasági vagyon védelmének elvét, a hitelezők érdekeit – sérti 

a joggyakorlás. A szankció alkalmazásához szükséges az is, hogy tényleges érdek-

sérelmet okozzon, amely azáltal valósul meg, hogy ennek következtében kielégítet-

len hitelezői követelések maradtak fenn.  

Mindezek alapján arra a megállapításra kell helyezkednünk, hogy a példálódzó 

felsorolás elhagyása, a Ptk. keretjellegű szabályozási módja viszonylag nagyobb 

szabadságot biztosít a bíróságok számára a visszaélésszerű magatartások megíté-

lésében.20 Ugyanakkor a tág körű alkalmazás veszélyeire már többen felhívták a 

figyelmet a korábbi szabályokkal összefüggésben is, ill. a kodifikációs folyamatban 

is. Az a bírói gyakorlat alapján egyértelműen megállapítható, hogy önmagában az 

nem tekinthető visszaélésnek, ha a tag rossz gazdasági döntést vagy döntéseket 

hoz, vagy később hibásnak bizonyuló döntés meghozatalában vett részt, de ennek 

semmiképpen sem lehet célja a társaság vagyonának elvonása (BH2012. 124.). 

Ahhoz, hogy a tényállás megállapítható legyen, szükséges a visszaélésszerű maga-

tartás és a hitelezői érdeksérelem bekövetkezése közötti közvetlen ok-okozati vi-

szony, amelyet a tényállásban szereplő „emiatt” szó értelmezése jelez. Az okoza-

tosság azt is jelenti, hogy a tag csak a magatartásával összefüggésben keletkezett 

kielégítetlen hitelezői követelésekért tehető felelőssé. A bizonyítási teher a hitele-

zőn van, ugyanakkor a tagnak – a kimentés körébe tartozóan – van bizonyítási le-

hetősége. A szakirodalomban egyes szerzők a kielégítetlen hitelezői követelések 

tekintetében a „kár” fogalmát használják és kárnak tekintik.21 A bírói gyakorlat is 

inkább kárként, sőt deliktuális kárfelelősségként kezeli az ilyen helyzetet 

(EBD2014.G.3.). 

A Ptk. 3:2. § nem tartalmaz konkrét rendelkezést arra vonatkozóan, hogy a tár-

saság megszűnése előtt mennyi idővel tanúsított visszaélésszerű magatartások ala-

                                                           
20  Török Tamás szerint a nyitott tényállású normák, a generálklauzulák tekintetében azt 

kell feltételezni, hogy a jogalkotó tudatosan alkalmazza és a bíróságokra, a jogalkalma-

zásra vár az a feladat, hogy megfelelő rugalmassággal legyen képes reagálni a gyorsan 

változó életviszonyokra. TÖRÖK Tamás: A vezető tisztségviselő hitelezőkkel szembeni 

felelősségével összefüggő, a magyar jogirodalomban megjelent egyes jogkérdésekkel 

kapcsolatos álláspontok. Forum Sententiarum Curiae, 2016/2, 22–42, 29. 
21  Fónagy kifejti, hogy a társasági jogban és a csődjogban a ’kár’ fogalma hitelezői meg-

közelítésből átalakul, amely nem jelenti azt, hogy a felelősségátviteli tényállásokat spe-

ciális polgári jogi kárfelelősségi tényállásnak kellene minősítenünk vagy, hogy dogma-

tikailag egy másik kárfogalomról lenne szó. „A kár fogalma akkor fogadható el a fele-

lősségi tényállásoknál, ha a kiegyenlítetlenül maradt társasági kötelezettséget értjük 

alatta, de nem lehet kárkötelemként kezelni, a hitelezői követelésük jogcímét nem változ-

tatja meg. FÓNAGY Sándor: A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség. PhD-

értekezés, Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Deák Ferenc Állam- és Jog-

tudományi Doktori Iskola, Miskolc, 2011, 218–219. 

http://midra.uni-miskolc.hu/JaDoX_Portlets/documents/document_6388_section_1756. 

pdf (2017. II. 7.) 

http://midra.uni-miskolc.hu/JaDoX_Portlets/documents/document_6388_section_1756.%20pdf
http://midra.uni-miskolc.hu/JaDoX_Portlets/documents/document_6388_section_1756.%20pdf
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pozzák meg a felelősség megállapítását, így e körben a Ptk. általános elévülési 

szabályait kell irányadónak tekinteni.  

A Ptk. hatályba lépésével minden gazdasági társaság jogi személlyé vált, de 

mégis e szabályozáson kívül maradt a közkereseti társaság tagja és a betéti társa-

ság beltagja, hiszen helytállásuk nem „korlátolt”, nem alkalmazható a felelősség-

átvitel körükben. Így fennáll annak a veszélye, hogy ezeknél a jogi személyeknél a 

visszaélést tanúsító tag helyett valamennyi tag mögöttes és korlátlan helytállása fog 

beállni a jogi személy jogutód nélküli megszűnésekor ki nem elégített hitelezői 

követelésekért. Egyet lehet érteni azzal a véleménnyel, hogy a tagok szempontjából 

ez diszkriminatív jellegű.22 

A Ptk.-ban a szerződésen kívüli kárfelelősség körében „A felelősség más sze-

mély által okozott kárért” fejezetcím alatt nyert szabályozást a jogi személy alkal-

mazottja, illetve tagja által okozott kárhoz kapcsolódó felelősség, amely alapján a 

jogi személy lesz a felelős a károsulttal szemben, ha az alkalmazott a foglalkoztatá-

sára irányuló jogviszonyával, illetve a tagja a tagsági viszonyával összefüggésben 

kárt okoz [Ptk. 6:540. § (1) és (2) bekezdése]. A (3) bekezdés szerint, ha a tag 

szándékosan okozza a kárt, egyetemlegesen felel a jogi személlyel. Vitathatónak 

tartjuk – a szabály történeti és rendszertani értelmezésére is támaszkodva23 – azt a 

jogirodalomban megjelenő álláspontot, amely a Ptk. 6:540. § (3) bekezdését új 

felelősségátviteli tényállásnak tekinti, és ezen álláspont szerint már működő jogi 

személy esetében is lehetővé teszi szankciós jelleggel a tag felelősségét a jogi sze-

mély hitelezőivel szemben.24 A kifejtettek alapján úgy véljük, a Ptk. 6:540. § (3) 

                                                           
22  PAPP Tekla: Felelősségátvitel, felelősségáttörés. 184. 
23  Az 1959-es Ptk. 1977. II. 28-ig hatályos szabályai szerint: „348. § (1) Ha alkalmazott 

munkakörében vagy hatáskörében harmadik személynek kárt okoz, jogszabály eltérő 

rendelkezése hiányában a károsulttal szemben a munkáltató felelős. Ha az alkalmazott 

a kárt szándékos bűncselekménnyel okozta, az alkalmazott a munkáltatóval egyetemle-

gesen felelős. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha szövetkezet tagja okoz 

munkakörében vagy hatáskörében harmadik személynek kárt.” Eörsi szerint a szándé-

kos bűncselekménnyel kárt okozó alkalmazott magatartása továbbra is a vállalat maga-

tartásának számít. EÖRSI Gyula: A polgári jogi kártérítési felelősség kézikönyve. Köz-

gazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1966, 305. Az alkalmazott, a tag károkozása 

éppen a „betudás” elvén alapul, vagyis azon az elven – amit EÖRSI megfogalmazott -, 

az alkalmazott, a tag károkozása a jogi személynek tudható be. A felelősség alanya a 

jogi személy és ezen az sem változtat, ha szándékos károkozás történik, mert az is a jogi 

személy magatartásának számít, de mellé lép a tényleges károkozó az egyetemleges fe-

lelősség alapján. EÖRSI uo. 324.    
24  Török Tamás szerint a Ptk. új felelősségátviteli tényállásokat hozott létre valamennyi 

jogi személy típus vonatkozásában, e körben említi a Ptk. 6:540. § (3) bekezdését, 

amely – véleménye szerint – már működő jogi személy esetében is előírja szankciós jel-

leggel a tag felelősségét a jogi személy hitelezőivel szemben. TÖRÖK Tamás: A vezető 

tisztségviselő hitelezőkkel szembeni felelősségével összefüggő, a magyar jogirodalom-

ban megjelent egyes jogkérdésekkel kapcsolatos álláspontok, 23. (lásd továbbá TÖRÖK 

Tamás: Felelősség a társasági jogban. 273.); Mohai Máté is hasonlóan értelmezi a jogi 

szabályozást. Felelősségáttörés, felelősségátvitel az új Ptk-ban. In: „Megújulás a jogi 
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bekezdés nem teremt alapot arra, hogy működő jogi személyek esetében is előírja 

szankciós jelleggel a tag felelősségét a jogi személy hitelezőivel szemben. Egy ilyen 

irányú felelősségátviteli szabály megalkotását a jogalkotónak egyértelművé kell 

tenni.25 Sokkal inkább osztjuk Fuglinszky Ádám álláspontját, aki szerint a Ptk. 

6:540. § (3) bekezdése nem alkalmazható a társasági jogi szabályok és felelősségi 

tényállások megkerülésére, rendszertani szempontból is másról van szó.26 

 

2.3. A felelősségátvitel és a konszernjog 

Az önálló jogalanyisággal rendelkező gazdasági társaságok megjelenését követően 

fordulópontot jelentett az a tényleges helyzet, amikor egy gazdasági társaság nem 

feltétlenül fedi le a vállalkozások egészét. Ez jellemző az olyan helyzetekben, ami-

kor gazdaságilag egységes, azonos érdekkört magukba foglaló, de jogi szempont-

ból széttöredezett, önálló jogalanyisággal rendelkező, egymással bonyolult kapcso-

latrendszerben működő társasági csoportot hoznak létre. Ilyen esetben valójában 

egy gazdasági egységet képviselnek a jogilag önálló gazdasági társaságok, amely 

indokolja, hogy bizonyos szempontból úgy tekintsük, mint egy egységes jogalany 

„amelyet egyetlen társasági lepel takar”.27 A Ptk. a tag (uralmi helyzetben lévő 

                                                                                                                                                    

személyek szabályozásában” tanulmányok az új Ptk. köréből (szerk.: GRAD-GYENGE 

Anikó–MISKOLCZI BODNÁR Péter), Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jog-

tudományi Kar, Patrocinium Kiadó, Budapest, 2014, 252; Papp Tekla nem tartja sze-

rencsésnek a Ptk. 6:540. § (3) bekezdésének megfogalmazását, álláspontja szerint part-

talanná válhat a felelősségáttörés alkalmazása. PAPP Tekla: Felelősségátvitel, felelős-

ségáttörés. 184–185. 
25  Török Tamás is egyértelműen megfogalmazza, a jogbiztonság megköveteli, hogy a 

felelősségátvitel területére tartozó felelősségi alakzatoknál a speciális előfeltételeket 

egyértelműen tételes jogi szabályokkal határozzák meg. TÖRÖK Tamás: A vezető tiszt-

ségviselő hitelezőkkel szembeni felelősségével összefüggő, a magyar jogirodalomban 

megjelent egyes jogkérdésekkel kapcsolatos álláspontok. 25.    
26  „Míg a fenti alakzatok a jogi személy, illetve a társaság hitelezőivel (kontraktuális vagy 

deliktuális alapon) fennálló tartozásaiért teszik felelőssé kivételesen a tagot, addig a 

6:540. (3) bekezdése a tag saját magatartásával harmadik személynek (a tagsági jogvi-

szonyával összefüggésben, vagyis akként, hogy a károkozást tagsági jogviszonya tette 

lehetővé) szándékosan, és csak a szerződésen kívül okozott károkért állapítja meg a jogi 

személy mellett egyetemlegesen a tag felelősségét.” FUGLINSZKY Ádám: Kártérítési jog, 

HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., 2015, 440. Felveti ugyanitt: „...minek vesződne a 

hitelező a komplikált, szigorú eljárási feltételekhez és határidőkhöz (is) kötött társasági 

jogi tényállásokkal, ha a 6:540. § (3) bekezdése alapján is érvényesíthet kártérítési 

igényt a taggal szemben.” 
27  A gondolat Molnár Gábor Lajostól származik. MOLNÁR Gábor Lajos: A korlátozott 

felelősség áttörése az angol társasági jogban. Magyar Jog, 2001/3, 179–188.  

A vállalatcsoportosulásokról lásd SÁRKÖZY Tamás: A magyar társasági jog Európában 

– a társasági és konszernjog elméleti alapjai, HVG-Orac Kiadó, Budapest, 2001, 295–

353. Papp Tekla szerint a konszern a holding leképződése néhány jogalany viszonylatá-

ban. „A már a cégjegyzékbe bejegyzett, önállóan működő kft-ben, rt-ben, egyesülésben 
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vagy minősített többséggel rendelkező tag) pozíciójához kapcsolódó sajátos hely-

zetekben a tag „helytállási kötelezettségét” írja elő. Egyet lehet érteni a korábban 

hivatkozott szerzőkkel, hogy a konszernjogi szabályokban is a felróhatóság „lehe-

lete” megállapítható, bár kétségtelen, erőteljes a kockázattelepítő jellege is a sza-

bályozásnak.28 A hatályos szabályok alapján Bíró György korábban is idézett gon-

dolataiban fogalmazza meg: „az okfolyamatot elindító, viszonylagos felróhatóság a 

fedezetet lecsökkentő (okozó) magatartásokban található meg.”  

 

2.3.1. Vállalatcsoport 

A Ptk.-nak a vállalatcsoportokra vonatkozó szabályai szélesebb személyi hatályúak 

azáltal, hogy – a korábbi szabályoktól eltérően – nem a részvénytársaságról, még 

csak nem is a társaságokról szóló részben, hanem a jogi személyekre vonatkozó 

közös szabályok között találjuk. A jogi személyeknél szabályozott a vállalatcso-

port, azon belül az elismert (3:49–3:61. §§), valamint a tényleges vállalatcsoport 

(Ptk. 3:62. §). A vállalatcsoportban tagként részvénytársaság, korlátolt felelősségű 

társaság, egyesülés és szövetkezet vehet részt, uralmi helyzetbe bármelyik jogalany 

kerülhet, ha fennállnak a jogszabályi feltételek. A vállalatcsoportnál – a Ptk. 3:55. 

§ (1) bekezdése értelmében – az uralkodó tag az uralmi szerződésben meghatáro-

zottak szerint az ellenőrzött tag ügyvezetését utasíthatja és az ellenőrzött tag mű-

ködésére kötelező határozatokat hozhat. Ha az uralkodó tag eljárása megfelel az 

uralmi szerződésnek, nem alkalmazhatók az ellenőrzött tagnál a Ptk.-nak a legfőbb 

szerv kizárólagos hatáskörére és az ügyvezetés önállóságára vonatkozó rendelkezé-

sei. Ha a vállalatcsoport valamely ellenőrzött tagját felszámolják, az uralkodó tag 

a ki nem elégített hitelezők követeléséért helytállni tartozik. Ez a szabály tehát kizá-

rólag a felszámolási eljárással megszűnt jogi személyhez kapcsolható, alapvetően 

az uralmi helyzetben lévő tag által meghatározott, egységes üzletpolitikán alapul, 

és mentesülést is az eredményezhet, ha az uralkodó tag bizonyítja, hogy az ellenőr-

zött tag fizetésképtelensége nem a vállalatcsoport egységes üzletpolitikája követ-

keztében állt be. A bizonyítási teher (exculpatio) az uralkodó tagra hárul (a törvény 

vélelmezi az oki összefüggést). 

 

 

2.3.2. Befolyásszerzés gazdasági társaságban 

                                                                                                                                                    

vagy szövetkezetben a gazdasági élet egy másik szereplője befolyást (lásd: Ptk. 8:2. §) 

szerez a döntéshozatali mechanizmus felett, amelynek eredményeként a résztvevő gaz-

dasági társaságok megőrizvén jogi önállóságukat gazdaságilag egységet képeznek.” 

PAPP Tekla: VI. cím Vállalatcsoport. In: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. I. kötet (szerk.: OSZTOVITS 

András), Opten Informatikai Kft., Budapest, 2014, 447. 
28  Erre enged következtetni a korábbi szabályozás, ugyanis az 1988-as Gt. 328. § (2) be-

kezdése értelmében minden feltétel nélkül korlátlan felelősséggel tartozott a legalább 

minősített befolyással rendelkező részvényes az ellenőrzött rt. tartozásaiért. 
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A befolyásszerzés29 a gazdasági társaságoknál szabályozott (Ptk. 3:324. §) és korlá-

tolt felelősségű társaság vagy zártkörű részvénytárság jelenik meg ellenőrzött tár-

saságként, befolyással rendelkező bármely jogalany lehet, amely a társaságban – 

közvetlenül vagy közvetve – a szavazatok legalább háromnegyedével rendelkezik 

(minősített többség). A Ptk. 3:328. § (3) bekezdése, valamint a 3:323. § (5) bekez-

dése szerint az egyszemélyes kft. tagjának, ill. rt. részvényesének a felelősségére is 

megfelelően kell alkalmazni ezeket a szabályokat. A befolyásszerzés már a társa-

ság alapításakor is fennállhat, de a működés során is kialakulhat ez a helyzet, 

amely a felelősségi szabályokat nem érinti. Ha az ellenőrzés alatt lévő társaság 

jogutód nélkül megszűnik, a ki nem elégített követelésekért a hitelező keresete 

alapján a minősített többséggel rendelkezett tag köteles helytállni, feltéve, hogy a 

jogutód nélküli megszűnésre a minősített többséggel rendelkezett tag hátrányos 

üzletpolitikája miatt került sor. A törvényi szövegből az következik, hogy a bizo-

nyítási teher a hitelezőn van, neki kell bizonyítani a hátrányos üzletpolitikát és az 

okozati összefüggést is. A hátrányos üzletpolitika fogalmát továbbra is a bírói gya-

korlat alakítja ki. A 2006-os Gt. 54. § (2) bekezdés kifejezetten rendezte a Gt. és a 

Cstv. viszonyát, kimondva, hogy „hitelezőinek a felszámolási eljárás során, vagy a 

társaság jogutód nélküli megszűnését követően, törvényben meghatározott határ-

időn belül benyújtott keresete alapján a bíróság – az adós társaság felé érvényesített 

tartósan hátrányos üzletpolitikájára figyelemmel – megállapítja a minősített befo-

lyásszerző korlátlan és teljes felelősségét.” A Ptk. keresetindítási határidőre nem 

utal, így több szerző azon az állásponton van, hogy az elévülés szabályaira kell 

figyelemmel lenni.30  

A Ptk. befolyásszerezéssel kapcsolatos szabályai nem vonatkoznak a nyilváno-

san működő részvénytársaságokon belül kialakult, minősített többséget biztosító 

szavazati jogok megszerzésével kapcsolatos jogi helyzetekben, mert ezekre a Tpt.31 

megfelelő szabályai (65.§–80. §) az irányadók.  

A vállalatcsoport és a befolyásszerzés szabályainak kollízióját a kódex úgy old-

ja fel, hogy a vállalatcsoport nyilvántartásba való bejegyzését követően a vállalat-

csoportra és a vállalatcsoport tagjaira nem alkalmazhatók a minősített többséggel 

rendelkező tagokra vonatkozó rendelkezések (Ptk. 3:53. §).  

 

3. A FELELŐSSÉGÁTVITEL KÜLÖNÖS SZABÁLYAI  

3.1. Ctv. – kényszertörlési eljárás 

A Ptk. szabályozásánál speciálisabb, részletesebb, ezáltal valójában a Ptk.-hoz 

képest szűkítő jellegű felelősségi szabályokat tartalmaz a Ctv. 2013. évi CCLII. 

törvény 112. § (44.) pontjával módosított, 2014. VII. 1-jétől hatályos, kényszertör-

lési eljárással megszűnt céghez kapcsolódó szabálya.32 A Ctv. ugyanis meghatá-

                                                           
29  Lásd PÁZMÁNDI Kinga: Konszernjog az új Ptk.-ban. Gazdaság és Jog, 2013/7–8, 25–30. 
30  Lásd MOHAI Máté: Felelősségáttörés, felelősségátvitel az új Ptk-ban. 251. 
31  2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról (továbbiakban: Tpt.) 
32  Az addig hatályban volt sajátos felelősségi szabályokat egyébként a 2011. évi CXCVII. 

törvény 136. § (3) bekezdése vezette be 2012. III. 1-i hatállyal. 
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rozza, a jogszabály alkalmazása során milyen magatartást kell korlátolt felelősség-

gel történő visszaélésnek tekinteni. A szabályozás tehát továbbra is korlátolt fele-

lősségű társaság tagját, betéti társaság kültagját és részvényest érinthet. A 118/A. § 

(2) bekezdése alapján (ahol a jogszabály már „korlátozott” felelősséggel való visz-

szaélést említ) a visszaélés három – akár „kis-generálklauzulaként” is felfogható – 

szabályba szűkíti a korlátolt felelősséggel való visszaélés esetköreit:  

‒ Tartósan hátrányos üzletpolitika folytatása;  

‒ A cég vagyonával sajátként történő rendelkezés;  

‒ Olyan határozat hozatala, amelyről a tagok tudták vagy az általában elvár-

ható gondosság mellett tudhatták volna, hogy az a cég törvényes működésé-

vel nyilvánvalóan ellentétes.  

 

Ezekben a szabályokban felismerhetően a 2006-os Gt. felelősségátviteli szabályai 

„köszönnek vissza”.  

A felelősségi szabály vonatkozik: 

a) A törlés időpontjában a cégjegyzékbe bejegyzett volt tagra (több tag esetén a 

felelősség egyetemleges). Ez a szabályozás a korábbiakhoz képest tágítja az ala-

nyok körét, hiszen a Ctv. korábbi szabályai a legalább többségi befolyással, de 

korlátozott tagi felelősséggel rendelkező tag felelősségi szabályait határozta meg a 

kényszertörlési eljáráshoz kapcsolódóan.  

b) A 118/A. § (3) bekezdése „visszanyúl” a korábbi tag(ok)hoz – hasonlóan a 

korábbi szabályokhoz –, ugyanis az a volt tag, aki a kényszertörlési eljárás megin-

dulását megelőző három éven belül ruházta át részesedését, szintén a felelősség 

alanya, de már nemcsak a rosszhiszemű vagyonátruházás, hanem az előzőekben 

tárgyalt, tagsági jogviszonya alatt tanúsított visszaélésszerű magatartás is megala-

pozhatja a felelősségét. A mentesülési lehetőség a rosszhiszemű vagyonátruházás-

hoz kapcsolódóan kifejezetten szabályozott, azaz akkor tud mentesülni a tag, ha 

bizonyítja, hogy az átruházás során jóhiszeműen és a hitelezői érdekek figyelembe-

vételével járt el. Ebből a szabályozásból úgy tűnik, hogy ennek bizonyításával ak-

kor is tud mentesülni a felelősség alól a részesedését átruházó, „ha a korlátolt fele-

lősségével tagsági jogviszonya alatt visszaélt”, azaz a jogszabályban meghatározott 

visszaélésszerű magatartást tanúsította. Véleményünk szerint ez a megfogalmazás 

jogalkotói hiba, hiszen vagylagosan került meghatározásra a jogszabályban a ré-

szesedését átruházó tag felelőssége: arra alapul szolgálhat „ha a korlátolt felelős-

ségével tagsági jogviszonya alatt visszaélt” vagy „a részesedésének átruházásakor 

rosszhiszemű volt”. A mentesülésként megfogalmazottak bizonyítása – vélemé-

nyünk szerint – csak a rosszhiszemű átruházás körében értelmezhetők. 

A módosításkor beiktatott 118/C. § (1) bekezdése már meghatározza, a felelős-

ségi szabály alkalmazása kapcsán kit kell hitelezőnek tekinteni. A Cstv. rendelke-

zéseivel azonos módon meghatározott a hitelezői kör; hitelező az a személy, aki 

követelését a jogszabály szerint bejelentette és követelése jogerős és végrehajtható 

bírósági, hatósági határozaton, más végrehajtható okiraton alapul vagy nem vitatott 

vagy elismert, pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelés. Az igény érvénye-
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sítésére kilencven napos jogvesztő határidőt állapít meg, amelyet a cég törlését 

elrendelő jogerős határozat Cégközlönyben való közzétételétől kell számítani. 

 

Összehasonlítva a Ptk. felelősségátviteli szabályaival megállapítható: 

a) Kizárólag olyan társasághoz kapcsolható, amely kényszertörlési eljárás kö-

vetkeztében szűnik meg (ezáltal leszűkíti az alanyi kört); 

b) Leszűkíti a felelősségi körbe vonható személyek körét, bár a társasági érde-

keltségét az eljárás megindulását megelőző három éven belül átruházó tagra is 

kiterjeszti és a tagsági jogviszonyának időtartama alatt elkövetett visszaélést is 

szankcionálja, azaz időben nem határolja le;  

c) Meghatározza a visszaélésszerű magatartásokat – bár „kis-generálklauzulák” 

alkalmazásával – „taxatív módon”, nem is példálódzóan, ezáltal szűkíti a szabályo-

kat a Ptk.-hoz képest;  

d) A hitelezői kör behatárolt, míg a Ptk. felelősségátviteli szabályánál nincs hi-

telezői kör meghatározva; 

e) Eljárási szabályokat, rövid, jogvesztő határidőt biztosít az igényérvényesítésre. 

A Ctv. nem különíti el a megállapítási és marasztalási pert, a hitelező „keresete” 

alapján indult perben – álláspontunk szerint helye lehet a marasztalási kérelemnek.  

 

3.2. Cstv.  felelősségi szabályai 

A Cstv. szabályai egyrészt a konszernjogi felelősséghez (63. §), másrészt a kény-

szertörlési eljárásban már megjelenő, vagyoni hányad rosszhiszemű átruházása 

miatti felelősséghez kapcsolódóan állapítanak meg különös rendelkezéseket 

(63/A. §). Megjegyezzük, hogy ez utóbbi szabály alkalmazásának nem előfeltétele 

a kényszertörlési eljárás, a szabály ennek hiányában is alkalmazható. 

 

3.2.1. Többségi befolyással rendelkező tag felelőssége 

A Cstv. 63. § értelmében minősített többséget biztosító befolyás bármely jogalany 

részéről létrejöhet, azaz befolyásszerző bármely jogalany (akár egyedüli tag vagy 

részvényes) lehet, az ellenőrzött társaság részvénytársaság vagy korlátolt felelőssé-

gű társaság. A befolyással rendelkező, illetve az egyedüli tag (részvényes) korlátlan 

felelősséggel tartozik a társaság minden olyan kötelezettségéért, amelynek kielégí-

tését a felszámolási eljárás során az adós vagyona nem fedezi, ha a hitelezőnek a 

felszámolási eljárás során, vagy annak jogerős lezárásáról hozott határozat Cégköz-

lönyben való közzétételét követő kilencven napos jogvesztő határidőn belül be-

nyújtott keresete alapján a bíróság megállapítja e tagnak (részvényesnek) – az adós 

társaság felé érvényesített tartósan hátrányos üzletpolitikájára figyelemmel – kor-

látlan és teljes felelősségét a társaság tartozásaiért.33 A felszámoló a keresetindí-

                                                           
33  Nochta szerint a konszernjogi felelősség objektívnek tekinthető feltétele az ellenőrzött 

társaságban az uralkodó tag befolyásszerzésének ténye, szubjektív oldalát pedig a tag-

sági jogok gyakorlásával történő visszaélés, vétkes kötelezettségszegés alapozhatja 

meg. NOCHTA Tibor: A magánjogi felelősség útjai a társasági jogban. 96.  
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tást megalapozó körülményekről és információkról köteles a hitelezői választ-

mányt, a hitelezői képviselőt vagy a hozzá forduló hitelezőket tájékoztatni.  

Megjegyezzük, hogy a Ptk. hatályos szabályai és a Cstv. között nincs teljes 

összhang, ugyanis a Cstv. szerint tartósan hátrányos üzletpolitika folytatása [Cstv. 

63. § (2) bekezdés] vonhatja maga után a befolyással rendelkező felelősségét, míg 

a Ptk. a szabály alkalmazásához nem kívánja meg azt, hogy a hátrányos üzletpoliti-

ka tartósan fennálljon [Ptk. 3:324.§ (3) bekezdés].34 A hátrányos üzletpolitika meg-

ítélése szempontjából továbbra is irányadónak tekinthető az eddigi bírói gyakorlat. 

Az üzletpolitika magában foglalja a stratégiai piaci műveletek hosszabbtávú meg-

határozását, tervezését, a cégre jellemző gazdálkodási koncepció kialakítását, az 

üzleti célok, irányelvek megfogalmazását. Amennyiben ez a tevékenység nem a 

társaság érdekeit szolgálja, azzal ellentétes, például a társaságnak tartósan bevétel-

kiesést vagy más hátrányt okoz, a hátrányos üzletpolitika megvalósul. (Fővárosi 

Ítélőtábla 16.Gf.40.080/2004/3. számú eseti döntése) A Gt. szabályai alapján a 

Kúria az EBH 2013.P.4. számú eseti döntésében úgy foglalt állást, hogy a kon-

szernjogi felelősségátvitel alapja egy sui generis deliktuális kárfelelősség, ahol a 

tag és a hitelező között a károkozás ténye keletkeztet kötelmi jogviszonyt. Más 

döntés szerint a tartós hátrányokozás egy szándékos vagy súlyosan gondatlan ma-

gatartás, amelynek okozati összefüggésben kell állnia az ellenőrzött társaságnál 

keletkező a felszámolási eljáráshoz vezető veszteséggel (EBH 2004.1038.).  

A Ptk. 3:112. § (3) bekezdése értelmében egyszemélyes gazdasági társaságnál 

az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő 

köteles végrehajtani. Ezzel az utasítási joggal kapcsolatban szintén felmerülhet a 

hátrányos üzletpolitika kérdésköre, hiszen az egyedüli tag ezzel a jogkörével visz-

szaélve megalapozhatja a hátrányos üzletpolitika megállapíthatóságát (BDT2012. 

2645.).  

 

3.2.2. Vagyonhányad rosszhiszemű átruházásához kapcsolódó felelősség 

A Cstv. 63/A. §-a meghatározza azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén a 

vagyonhányadát rosszhiszeműen átruházó taggal szemben felléphet a hitelező, sőt a 

felszámoló is. Az egyik feltétel, hogy az adósnak – a bíróság által jóváhagyott köz-

benső mérleg (egyszerűsített eljárás esetén pedig a bíróság által jóváhagyott va-

gyonfelosztási javaslat szerint) a jegyzett tőkéjének 50%-át meghaladó mértékű 

tartozása álljon fenn, tehát kisebb mértékű tartozásnál e szabály egyáltalán nem 

alkalmazható. A felelősség alanya az a volt tag, aki az adósnak többségi befolyás-

sal bíró tagja35 volt és a felszámolási eljárás megindítását megelőző három éven 

                                                           
34  Igen valószínű, hogy ez jogalkotói hiba, miután a 2006-os Gt. szerint is a minősített 

befolyással rendelkező tartósan hátrányos üzletpolitikájára figyelemmel állapítható meg 

a felelőssége a fennmaradt tartozásokért [Gt. 54. § (2) bekezdés]. 
35  A Cstv. 3. § i) pontja utal a Ptk. 8:2. § -ára, amely a többségi befolyás fogalmát megha-

tározza. A többségi befolyás a Ptk. 8:2. § (1) bekezdése szerint az olyan kapcsolat, 

amelynek révén természetes személy vagy jogi személy (befolyással rendelkező) egy 

jogi személyben a szavazatok több mint felével vagy meghatározó befolyással rendel-
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belül átruházta a részesedését. Amíg a kényszertörlési eljáráshoz kapcsolódó 

vagyonhányad rosszhiszemű átruházásánál az egyébként korlátolt felelősséggel 

rendelkező bármely tagot sújthat a felelősségi szabály, a Cstv. szerint a többségi 

befolyással rendelkező tagot. A tag korlátlanul felel az adós ki nem elégített köte-

lezettségeiért. A jogi szabályozás vélelmezi az átruházó rosszhiszeműségét, hitele-

zőnek (felszámolónak) csak az átruházás tényét, a tag többségi befolyását kell bi-

zonyítani. A tag kimentheti magát a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy; 

a) a részesedés átruházásának időpontjában az adós még fizetőképes volt, a tar-

tozás felhalmozódása csak ezt követően következett be, vagy  

b) az adós ugyan fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben volt vagy nem volt 

fizetőképes, de a tag (részvényes) az átruházás során jóhiszeműen és a hitelezők 

érdekeinek figyelembevételével járt el.  

A Ctv. szabályaihoz viszonyítva az is levonható, hogy a Cstv. nem terjeszti ki a 

felelősséget arra a személyre, aki visszaélt a korlátolt felelősségével. 

 

3.3. Jogszabályok – Ptk.–Ctv.–Cstv. – egymáshoz való viszonya 

Összességében megállapítható, a jogi szabályozás nem rendezi a három jogszabály 

– Ptk., Ctv., Cstv. – viszonyát a tagi felelősség kérdésében, ezzel igen sok ellent-

mondást teremtve. A felelősségátvitel a társasági jogban jóval korábban szabályo-

zott (1997-es Gt), míg a Ctv. és Cstv. ezen szabályai később jelennek meg.36 A Ptk. 

3:2. § (2) bekezdésében szabályozott felelősségátvitel „általános” tényállásnak 

tekinthető, amely szabály alkalmazása szempontjából a felszámolási, ill. kényszer-

törlési eljárás szabályai különös jogi normák. Így a kérdés oly módon is felmerül, 

hogy a különös jogi normákba nem illeszthető, de a generálklauzula szerint a korlá-

tolt felelősséggel történő visszaélést megvalósító magatartás alapján bármely hite-

lező – a Ptk. szabályai alapján – jogosult fellépni a visszaélővel szemben, a Ptk. 

szerinti általános (öt éves elévülési) igényérvényesítési határidő és feltételek alap-

ján. Ha nem így értelmeznénk, akkor nem lenne szükség a Ptk. szabályra.  

A két jogszabály tehát „lerontja” a Ptk. érvényesülését, mert szűkíti a vissza-

élésszerű magatartások körét azáltal, hogy taxatív módon határozza meg ezeket; az 

igényérvényesítési határidő – a jogvesztő, igen rövid eljárási határidő megadásával – 

szintén leszűkíti az igényérvényesítés lehetőségét.  

                                                                                                                                                    

kezik (közvetlen vagy közvetett módon). A jogszabály a (2) bekezdésében szabályozza 

a meghatározó befolyás esetköreit, míg a (3)–(5) bekezdésekben a közvetett befolyással 

kapcsolatos rendelkezések találhatók.   
36  2005. évi LXIX. törvény a cégben fennálló vagyoni hányadát rosszhiszeműen átruházó 

személy felelősségének megállapítása érdekében a cégnyilvántartásról, a cégnyilvános-

ságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, valamint a csődeljá-

rásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 

módosításáról, ami 2006. VII. 1-től hatályos. 
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Sárközy Tamás joggal veti fel, hogy a Ctv. és a Cstv. szabályait hatályon kívül 

kellene helyezni, mert a felelősségi kérdést a Ptk. megfelelően megoldja, így a má-

sik két törvény előírásaira nincs szükség.37  

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy egyéb jogszabályok további sui generis „fe-

lelősségáttörlési normákat” fogalmaznak meg. 

 

4. FELELŐSSÉGÁTTÖRÉS MEGJELENÉSE EGYÉB JOGSZABÁLYI  

RENDELKEZÉSEKBEN 

4.1. Az adójogszabály, avagy az adóhatóság kivételezett lehetősége  

a felelősségáttörésre (?)  

Az adójogszabály rendelkezései szerint az adót az köteles megfizetni, akit arra 

jogszabály kötelez. Ugyanakkor az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

(Art.) 35. § (2) bekezdése szerint, ha az adózó az esedékes adót nem fizette meg és 

azt tőle nem lehet behajtani, az adó megfizetésére határozattal kötelezhető38 – az (f) 

pont szerint – a gazdasági társaságnál a rájuk vonatkozó szabályok szerint a helyt-

állni köteles tag, vezető tisztségviselő, továbbá az a személy, amely (aki) a vállal-

kozás kötelezettségeiért törvény alapján felel.  

Az Art. 35. § (2) bekezdése 2016. VIII. 1-jétől kiegészült egy (7) bekezdéssel, 

amely azt a visszaélésszerű vállalkozói magatartást szankcionálja, amikor a jogi 

személy korlátozott tagi felelősségű tagja a részesedése átruházásával még a cég 

felszámolásának vagy kényszertörlésének elrendelése előtt kimenekíti vagyonát az 

utóbb behajthatatlanná vált, nagy összegű adótartozást felhalmozó vállalkozásból. 

Az adóhatóság ugyanis megállapíthatja a korlátozott tagi felelősséggel működő 

jogi személy – 25%-ot elérő vagy meghaladó részesedéssel rendelkező – azon tag-

jainak helytállási kötelezettségét a jogi személy behajthatatlanként nyilvántartott 

adótartozásáért, akik úgy adták el a részesedésüket vagy annak egy részét, hogy 

tudtak vagy tudhattak volna a jogi személy nagy összegű – a jegyzett tőke felét 

meghaladó mértékű – adótartozásáról, de nem tettek meg mindent azért, hogy a 

jogi személy a kötelezettségének eleget tudjon tenni, vagy legalább is a törvényi 

előírásoknak megfelelő intézkedéseket megtegye a kialakult helyzetre. A határozat 

meghozatalának előfeltétele, hogy a céggel szemben – a részesesedés átruházása-

kor a késedelmi pótlékot és az adóbírságot nem számítva – a jegyzett tőke 50%-át 

meghaladó olyan nettó adótartozás áll fenn, amely utóbb behajthatatlanná vált.  

A részesedését átruházó volt tagot (zrt. részvényest) az adóhatóság a jogi szemé-

lyen már be nem hajtható adótartozásért kizárólag az átruházott részesedése ará-

nyában kötelezheti helytállásra. Fontos rámutatni arra, hogy a helytállási felelősség 

megállapítása szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a tag a részesedésének 

egészét vagy csak egy részét ruházza át. Ez alól a szabály alól a jogszabály kivéte-

                                                           
37  SÁRKÖZY Tamás: A Ptk. jogi személy könyve esetleges felülvizsgálatáról. Gazdaság és 

Jog, 2016/7–8, 10.  
38  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – többek között – a 2016. évi LXVI. 

törvény 162. § (2) bekezdésével módosított szabályai szerint. 
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leket is meghatároz és az adóhatóság a jogszabályban meghatározott helyzet fenn-

állása esetén nem állapíthatja meg a tag (zrt. részvényes) helytállási kötelezettségét 

(pl. ha a vállalkozásnak kintlévőségei vannak vagy nem érkeztek be a várt bevéte-

lei, és ez okból nem tudta megfizetni az adótartozást; a tag a tagsági jogaival élve a 

tőle elvárható minden intézkedést megtett annak érdekében, hogy a vállalkozás az 

adótartozását megfizesse, illetve a vállalkozás a tőkevesztés esetére előírt döntése-

ket meghozza, pl. kisebbségi jogával élve intézkedéseket tett a legfőbb szerv ösz-

szehívására és az előírt döntés meghozatala érdekében, pótbefizetéssel, tőkeleszál-

lítással, átalakulással stb. próbálta a társaság vagyoni viszonyait rendezni).  

A részesedés átruházásával kapcsolatban a taggal szemben a határozat megho-

zatalára az adóhatóságnak a törvényben megszabott határidőn belül van lehetősége, 

mégpedig az adótartozás behajtása eredménytelenségének megállapításától számí-

tott kilencven napos jogvesztő határidőn belül. Ha a részesedés átruházása a hatá-

rozat meghozatalára nyitva álló határidő letelte után jut az adóhatóság tudomására, 

a határozatot a tudomásszerzéstől számított harminc napon belül az adóhatóság 

akkor is meghozhatja, ha a jogvesztő határidő már eltelt, vagy abból harminc nap-

nál kevesebb van hátra.  

Az Alkotmánybíróság 9/2013. (III. 6.) AB határozatában megállapította a korábbi 

szabályokhoz kapcsolódva, hogy az Alaptörvény B) cikk (1), valamint XXVIII. cikk 

(7) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény, hogy az adó megfizetésére gaz-

dasági társaság helytállni köteles tagjaként kötelezett személy a gazdasági társaság 

felszámolása során indult adóhatósági ellenőrzési eljárásban gyakorolhassa az adózót 

megillető azon jogokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a helytállási kötelezettségét 

érintő adótartozás jogalapját és összegszerűségét vitathassa. 

A 2006-os Gt. és az Art. egymással versengő szabályának alkalmazásával kap-

csolatban a Kúria a Kfv.I.35.842/2014/7. sz. ügyben kifejtette, hogy az Art. 35. § 

(2) bekezdése f) pontja alapján a törölt korlátolt felelősségű társaság tagja csak 

akkor kötelezhető a kft, mint adózó adótartozásának megfizetésére, ha a reá vonat-

kozó szabályok szerint (pl. Gt. 50. §) köteles helytállni. A Kúria értékelése szerint 

az Art. 35. § (2) bekezdés f) pontja szerinti helytállási szabály vizsgálata során két 

alapvető jog, illetőleg kötelezettség verseng egymással: csak a polgári peres ügy-

ben eljáró bíróság által áttörhető a korlátolt felelősség és a megszűnt kft. tagjának 

felelőssége a kft adótartozásáért. A Gt. és az Art. egymással versengő szabályainak 

keretei között az Art. rendelkezése nem teszi lehetővé, hogy a kft. tagjának felelős-

ségét az adóhatóság törje át, ennek hiányában pedig nem kötelezhető a tag a kft. 

adótartozásának megfizetésére. Az Art. rendelkezése alapján a felelősség áttörésé-

hez előzetes, elkülönült eljárásban, a polgári peres bíróság által hozott jogerős ítélet 

szükséges.  

A korábbi szabályok alapján a Kúria döntése helyes, miután az Art. 35. § (2) 

bekezdés f) pontja kifejezetten utaló szabályt tartalmaz és a hatályos szabályok 

szerint is irányadó.  

Mindezek tükrében a korábbi szabályozásból is az az álláspont alakítható ki, 

hogy e jogszabályhely alapján az adóhatóság a mögöttesen felelős személyt ható-

sági határozattal csak olyan jogcímen kötelezi az adótartozás megfizetésére, ame-
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lyért a polgári jogi szabályai szerint objektív jogalapon, a törvény erejénél fogva, a 

felróhatóság vizsgálata nélkül felel. Így – egyetértve a hasonló véleményekkel – 

„nem tartozik az Art. 35. paragrafusa (2) bekezdése f) pontjának hatálya alá a tag 

(vagy a vezető tisztségviselő) mögöttes helytállási kötelezettségét megállapító azon 

normák köre, amelyek a felelősség kimondásához az elvárhatósági mérce, valamint 

az ehhez kapcsolódó mentesülési okok vizsgálatát, bizonyítását és az előterjesztett 

bizonyítékok pártatlan mérlegelését indokolja”.39  

Más a helyzet azonban az új beiktatott (7) bekezdés vonatkozásában, mivel az 

Art. nem tartalmaz utaló rendelkezéseket, hanem pontosan meghatározza, mely 

feltételeket kell az adóhatóságnak vizsgálni a tag felelősségét megállapító határo-

zat meghozatalakor, melyek a mentesülési lehetőségek. Még erőteljesebben merül 

fel az igény arra, hogy ezekben az esetekben is csak és kizárólag polgári bírósági 

döntés „törhesse át” a korlátozott felelősséget. Egyetértünk azzal az állásponttal, 

hogy az adóhatóság közigazgatási jellegű eljárásban – amelyben egyébként is az 

alá-fölérendeltségi viszony áll fenn az ügyfél és a hatóság vonatkozásában – nem 

hozhat polgári jogi szempontból felelősségi kérdésekben döntést. Ez csak polgári 

bíróság előtt, a felek perbeli egyenlőségének biztosításával, részletes bizonyítási 

eljárást lefolytatva, amelyben lehetőség van a kimentéshez kapcsolódó bizonyíté-

kok előterjesztésére és azok mérlegelésére is, okszerű mérlegelésére is lehetőséget 

adva bírósági eljárásban, polgári perben történhet meg.40  

 

4.2. Környezetvédelem – kárfelelősség 

A környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. törvény) szerint a környezet igény-

bevételével, illetőleg terhelésével járó tevékenységgel vagy mulasztással másnak 

okozott kár környezet veszélyeztető tevékenységgel okozott kárnak minősül, és 

arra a kódexnek a fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabályait 

kell alkalmazni [103. § (1) bek.]. A jogsértő tevékenységért való felelősség az 

ingatlan tulajdonosát és birtokosát egyetemlegesen terheli, s a tulajdonos csak 

akkor mentesül, ha megnevezi az ingatlan használóját és kétséget kizáróan bizo-

nyítja, hogy a felelősség nem őt terheli. 

A környezetvédelemmel kapcsolatos komplex szankciórendszer sajátossága 

továbbá, hogy a döntést hozó személyek közvetlenül is felelősséggel tartozhatnak. 

A törvény a gazdasági társaság (egyéni cég) azon tagjait (vezető tisztségviselőit) 

kiemeli az elkülönült jogalany „védőpajzsa” mögül és közvetlenül teszi felelőssé 

azokat, akik olyan határozatot (intézkedést) hoztak, amelyről tudták, vagy az el-

várható gondosság mellett tudhatták volna, hogy annak végrehajtásával a társa-

ság környezetkárosodást okoz. Ez a felelősség korlátlan (és egyetemleges), más-

részt a társaság megszűnése esetén terheli ezeket a személyeket a társaság által 

nem teljesített, környezetkárosodásból adódó kötelezettségekért. Csak az a sze-

                                                           
39  Ezt az álláspontot fogalmazza meg BAKOS-KOVÁCS Kitti: A kényszertörlési eljárás 

adózási kérdései – II. rész. című cikkében. http://jogaszvilag.hu/rovatok/cegvilag/a-

kenyszertorlesi-eljaras-adozasi-kerdesei-ii-resz (2017. II. 14.)   
40  BAKOS-KOVÁCS Kitti uo. 
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mély tud mentesülni a felelősség alól, aki a határozat (intézkedés) meghozatalá-

ban nem vett részt, a határozat ellen szavazott, illetve az intézkedéssel szemben 

tiltakozott. Ehhez a felelősségi szabályhoz eljárási szabályokat nem rendel a tör-

vény, így a felelős személyekkel szemben – áttörve a jogi személy „védőpajzsát” 

– közvetlen igényérvényesítési lehetőséget teremt szerződésen kívüli kárfelelősség 

jogcímén. 


