
  

 

 

 
 

PhD ÉRTEKEZÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 

dr. Fónagy Sándor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISKOLC 
2011. 





  

MISKOLCI EGYETEM  

 
ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR  

 
 
 

A FIZETÉSKÉPTELENSÉGÉRT VALÓ MAGÁNJOGI 

FELELŐSSÉG  

PhD értekezés  

 

KÉSZÍTETTE:  

dr. FÓNAGY SÁNDOR  

OKLEVELES JOGÁSZ  

 
 
 

DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI  DOKTORI ISKOLA  
 

DOKTORI ISKOLA VEZETŐ:  
Prof. Dr. Bragyova András  

 
A MAGYAR ÁLLAM-ÉS JOGRENDSZER, JOGTUDOMÁNY  TOVÁBBFEJLESZTÉSE, 

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI JOGFEJLŐDÉSI TENDENCIÁKRA  
DOKTORI ALPROGRAM  

 
 

TUDOMÁNYOS  VEZETŐ: 
Prof. Dr. Bíró György 

 
Miskolc  

2011 





  

Tartalomjegyék 
 
BEVEZETÉS...............................................................................................................................................................9 
 
I.  FEJEZET ..............................................................................................................................................................19 
A FELEL İSSÉGTİL A FELEL İSSÉGÁTTÖRÉSIG .......................................................................................19 

1. BEVEZETÉS.......................................................................................................................................................... 19 
2. A FELELİSSÉG..................................................................................................................................................... 19 
3. A KLASSZIKUS POLGÁRI JOGI FELELİSSÉG KIALAKULÁSA................................................................................... 22 
4. A MAGYAR KÁRTÉRÍTÉSI JOG KIALAKULÁSA ....................................................................................................... 25 
5. AZ ÁLTALÁNOS KÁRFELELİSSÉG FELTÉTELEI..................................................................................................... 28 
6. A JOGI SZEMÉLYEK ELKÜLÖNÜLT FELELİSSÉGÉRİL ........................................................................................... 31 
7. A TÁRSASÁGI JOGI FELELİSSÉG KIALAKULÁSA ÉS SAJÁTOSSÁGAI...................................................................... 33 
8. A MÖGÖTTES FELELİSSÉG ÉS HELYTÁLLÁS......................................................................................................... 39 
9. A KORLÁTOZOTT FELELİSSÉG ÁTTÖRÉSE............................................................................................................ 43 
10. A POLGÁRI JOGI KÁRFOGALOM MÓDOSULÁSA A FELELİSSÉGÁTTÖRÉS ESETEIBEN........................................... 46 

 
II. FEJEZET..............................................................................................................................................................51 
A FIZETÉSKÉPTELENSÉG JOGI VETÜLETE................. ................................................................................51 

1. BEVEZETÉS.......................................................................................................................................................... 51 
2. MAGYAR JOGTÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ 1881. ÉVI CSİDTÖRVÉNYRE ÉS 

GYAKORLATÁRA ..................................................................................................................................................... 52 
3. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS.................................................................................................................................... 58 
4. A FIZETÉSKÉPTELENSÉG HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSA.......................................................................................... 61 
5. A FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL FENYEGETİ HELYZET MEGÍTÉLÉSE......................................................................... 66 
6. ÖSSZEFOGLALÁS................................................................................................................................................. 69 

 
III. FEJEZET ............................................................................................................................................................71 
A VEZETİ TISZTSÉGVISELİK FELEL İSSÉGE ...........................................................................................71 

1. BEVEZETİ GONDOLATOK.................................................................................................................................... 71 
2.  A VEZETİ TISZTSÉGVISELİK ÉS AZ „ÁRNYÉKVEZETİK” .................................................................................... 73 
3. JOGTÖRTÉNETI ELİZMÉNYEK .............................................................................................................................. 76 

3.1. A Kereskedelmi törvény szabályozása ........................................................................................................76 
3.2. A csıdeljárás késedelmes kezdeményezéséért való felelısség a Kereskedelmi  törvényben.......................79 
3.3. A korlátolt felelısségő társaságról és a csendes társaságról szóló 1930. évi V. tc. szabályozása .............82 

4. A VEZETİ TISZTSÉGVISELİK GT. SZERINTI ÁLTALÁNOS KÁRFELELİSSÉGE („CSİDÖN KÍVÜL”) .......................... 85 
4.1. A vezetı tisztségviselık általános kárfelelısségének tartalma ...................................................................85 
4.2. A vezetı tisztségviselı „jogkörének” értelmezése és a jogkör túllépésével okozott kárért való 
felelıssége .........................................................................................................................................................95 
4.3. Összefoglaló gondolatok...........................................................................................................................101 

5. A VEZETİ TISZTSÉGVISELİK ÁLTALÁNOS KÁRFELELİSSÉGÉNEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A FELSZÁMOLÁS ALATT...... 103 
6. A VEZETİ TISZTSÉGVISELİK DÍJAZÁSA ............................................................................................................. 105 
7. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS.................................................................................................................................. 111 

7.1. Anglia .......................................................................................................................................................111 
7.2. Amerikai Egyesült Államok ......................................................................................................................119 
7.3. Dél-afrikai Köztársaság ...........................................................................................................................123 
7.4. Hollandia..................................................................................................................................................126 

7.4.1. A vezetık (és felügyelı bizottsági tagok) felelıssége a holland Ptk. alapján .........................................................127 
7.4.2. A vezetık felelısségét megalapozó egyes cselekmények.........................................................................................128 
7.4.3. A vezetık (és felügyelıbizottsági tagok) felelıssége a fizetésképtelenségért.........................................................129 
7.4.4. A felelıs személyek.....................................................................................................................................................130 

7.5. Oroszország..............................................................................................................................................131 
7.5.1. Az igazgatói testület tagjainak általános polgári jogi felelıssége ............................................................................131 
7.5.2. A fizetésképtelenség bekövetkezése...........................................................................................................................132 
7.5.3. A társaság fizetésképtelenségéért való felelısség .....................................................................................................133 
7.5.4. Az anyavállalat felelıssége .........................................................................................................................................134 
7.5.5. A felelıs és igényérvényesítésre jogosult személyek köre .......................................................................................135 

7.6. Németország .............................................................................................................................................136 



 6 

7.6.1. A felelısség esetei .......................................................................................................................................................136 
7.6.2. A felelıs személyek.....................................................................................................................................................138 
7.6.3. Igényérvényesítésre jogosult személyek ....................................................................................................................139 

7.7. Románia....................................................................................................................................................139 
8. A VEZETİ TISZTSÉGVISELİ CSİDJOGI FELELİSSÉGE......................................................................................... 141 

8.1. A csıdjogi felelısség fogalmi megközelítése ............................................................................................141 
8.2. A fenyegetı fizetésképtelenség tényének felelısségfordító hatása............................................................143 
8.3. Az igényérvényesítés folyamata ................................................................................................................146 
8.4. A kárfelelısségi elemek sajátosságai........................................................................................................149 

9. A HAZAI BÍRÓI GYAKORLAT .............................................................................................................................. 156 
10. ÁLTALÁNOSÍTHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK......................................................................................................... 161 
11. ÖSSZEFOGLALÁS............................................................................................................................................. 164 

 
IV. FEJEZET ..........................................................................................................................................................165 
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG TAGJAINAK FELEL İSSÉGE .........................................................................165 

1. A GAZDASÁGI TÁRSASÁG, MINT FELELİSSÉGKORLÁTOZÓ FIKCIÓ..................................................................... 165 
2. A TAGOK TÁRSASÁG FELÉ FENNÁLLÓ KÁRFELELİSSÉGE................................................................................... 168 

2.1. A társaság saját érdekeinek védelme........................................................................................................168 
2.2. A felelısség feltételei ................................................................................................................................170 
2.3. A felelısség esetei.....................................................................................................................................171 

3. JOGTÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS....................................................................................................................... 176 
3.1. A Kereskedelmi törvény szabályozása ......................................................................................................176 
3.2. A korlátolt felelısségő társaságról és a csendes társaságról szóló 1930. évi V. tc. szabályozása ...........176 

4. A KORLÁTOZOTT FELELİSSÉG ÁTTÖRÉSE.......................................................................................................... 178 
4.1. A korlátolt felelısséggel való visszaélés tényállása..................................................................................178 
4.2. A korlátolt felelısséggel való visszaélés a bírói gyakorlatban.................................................................185 
4.3. Az igényérvényesítésre jogosultak ............................................................................................................188 
4.4. Az igényérvényesítés kezdı idıpontja.......................................................................................................189 
4.5. A felelıs tagok köre ..................................................................................................................................190 
4.6. Kárfelelısség vagy mögöttes felelısség?.................................................................................................. 191 
4.7. Alultıkésítettség........................................................................................................................................194 
4.8. Vagyonvegyülés ........................................................................................................................................ 196 

5. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS A KORLÁTOZOTT FELELİSSÉG ÁTTÖRÉSE TEKINTETÉBEN......................................... 197 
5.1. Angolszász gyökerek.................................................................................................................................198 
5.2 Egyesült Államok....................................................................................................................................... 198 
5.3. Dél-afrikai Köztársaság ...........................................................................................................................206 
5.4. Kína ..........................................................................................................................................................207 
5.5. Németország .............................................................................................................................................209 
5.6. Összefoglalás............................................................................................................................................210 

6. A HÁTRÁNYOS ÜZLETPOLITIKÁVAL OKOZOTT VAGYONVESZTÉSÉRT VALÓ FELELİSSÉG................................... 211 
6.1. A konszernkonfliktus elismerése ...............................................................................................................211 
6.2. A tartósan hátrányos üzletpolitika fogalmi meghatározhatósága ............................................................213 
6.3. Kárfelelısség vagy mögöttes felelısség?.................................................................................................. 218 
6.4. Az egyszemélyes társaság tagjának fokozott felelıssége ..........................................................................221 
6.5. Az elismert vállalatcsoport uralkodó tagjának felelıssége.......................................................................223 
6.6. A konszernfelelısség és a Gt. 50. § szerinti felelısségáttörés kapcsolata ................................................224 

7. A VAGYONI HÁNYAD ROSSZHISZEMŐ ÁTRUHÁZÁSA MIATTI FELELİSSÉG......................................................... 227 
7.1. A felelısségi tényállás létjogosultságáról.................................................................................................227 
7.2. A tényállási elemei....................................................................................................................................229 

8. AZ ISMERETLEN SZÉKHELYŐ CÉG MEGSZÜNTETÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS...................................................... 231 
8.1. A felelısségáttörés tényállási elemei ........................................................................................................231 
8.2. Gt. 50. § szerinti felelısségátvitel alkalmazhatósága...............................................................................234 

 
V. FEJEZET............................................................................................................................................................237 
A JOGI SZEMÉLY VEZET İ TISZTSÉGVISELİJÉNEK ÉS TAGJÁNAK A FELEL İSSÉGE A 
KODIFIKÁCIÓS TERVEZETEKBEN......................... .......................................................................................237 

1. BEVEZETÉS........................................................................................................................................................ 237 
2. AZ „ÚJ PTK.”  RENDELKEZÉSEI........................................................................................................................... 238 



 7 

2.1. Az elkülönült jogi személyiséggel való visszaélésre alapozott felelısségáttörés ......................................238 
2.2.Az egyetemleges marasztalás indokoltságáról ..........................................................................................242 

3. A SZAKÉRTİI JAVASLAT ................................................................................................................................... 246 
4. A JOGI SZEMÉLYEK KÖNYVÉNEK AKTUÁLIS TERVEZETE................................................................................... 253 
5. ÖSSZEFOGLALÁS............................................................................................................................................... 258 

 
VI. FEJEZET ..........................................................................................................................................................261 
CSİDMEGTÁMADÁS..........................................................................................................................................261 

1. BEVEZETÉS........................................................................................................................................................ 261 
2. AZ 1881. ÉVI XVII.  TÖRVÉNYCIKK SZABÁLYOZÁSA ......................................................................................... 262 
3. A HATÁLYOS SZABÁLYOZÁS ÉS A JOGGYAKORLAT........................................................................................... 279 

3.1. A csalárd ügylet........................................................................................................................................280 
3.2. Értékaránytalan és ingyenes ügyletek ......................................................................................................286 
3.3. Hitelezıket elınyben részesítı ügyletek....................................................................................................289 
3.4. Visszakövetelési jog .................................................................................................................................. 296 

4. A KERESHETİSÉGI JOG...................................................................................................................................... 299 
5. A PTK. ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETİ MEGTÁMADÁSI JOG KORLÁTAI................................................................... 300 
6. A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KERETÉBEN TÖRTÉNİ ÉRTÉKESÍTÉS........................................................................ 302 
7.  NEMZETKÖZI KITEKINTÉS................................................................................................................................. 304 

7.1. Hollandia..................................................................................................................................................304 
7.2. Németország .............................................................................................................................................306 
7.3. Oroszország..............................................................................................................................................311 

8. BIZONYÍTÁSI NEHÉZSÉGEK................................................................................................................................ 312 
 
VII. FEJEZET.........................................................................................................................................................317 
A FELSZÁMOLÓ ÉS VÉGELSZÁMOLÓ FELEL İSSÉGE............................................................................317 

1. BEVEZETİ GONDOLATOK.................................................................................................................................. 317 
2. A FELSZÁMOLÓ JOGÁLLÁSA.............................................................................................................................. 318 
3. A HITELEZİI VÁLASZTMÁNY ............................................................................................................................. 319 
4. A KIFOGÁS ........................................................................................................................................................ 322 
5. A FELSZÁMOLÓ KÁRFELELİSSÉGE.................................................................................................................... 326 

5.1. A felszámoló kárfelelısségének jogalapja ................................................................................................326 
5.2. A felszámoló kárfelelısségének a tartalma...............................................................................................329 
5.3. A felszámoló által kötött szerzıdés megtámadhatósága...........................................................................333 
5.4. Értéken aluli vagyonértékesítés ................................................................................................................336 
5.5. Az elszámolt felszámolási költségek kifogásolása.....................................................................................338 

6. A VÉGELSZÁMOLÓ FELELİSSÉGE...................................................................................................................... 340 
 
VIII. FEJEZET .......................................................................................................................................................345 
A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA............. ...................................................................345 

1. JAVASLATOK A FELSZÁMOLÁS ELRENDELÉSE KÖRÉBEN.................................................................................... 345 
2. A VEZETİ TISZTSÉGVISELİK FELELİSSÉGE....................................................................................................... 346 
3. A GAZDASÁGI TÁRSASÁG TAGJAINAK A FELELİSSÉGE...................................................................................... 354 
4. A CSİDMEGTÁMADÁS ....................................................................................................................................... 356 
5. A FELSZÁMOLÓ FELELİSSÉGE........................................................................................................................... 364 

 
ZÁRÓ GONDOLATOK.........................................................................................................................................367 
 
SUMMARY .............................................................................................................................................................371 
 
FELHASZNÁLT IRODALOM .............................................................................................................................373 
 
SZERZİSÉGI NYILATKOZAT ..........................................................................................................................393 



  

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE  
 
Áfa tv.   Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

BH.  Bírósági Határozatok, A Legfelsıbb Bíróság által közzétett határozatok 
lapja (HVG-ORAC Kft.) 

EBH   Elvi Bírósági Határozat  (HVG-ORAC Kft.) 

BDT.    Bírósági Döntések Tára (Complex Kft.) 

Ctv.  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 
2006. évi V. törvény 

Cstv. vagy  A csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 
Csıdtörvény 
Ftvr.     A felszámolási eljárásról szóló 1986. évi 11. tvr. 

1988. évi Gt.  A gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény 

1997. évi Gt.  A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 

Gt.    A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 

IH.     Ítélıtáblai Határozatok (HVG-ORAC Kft.) 

Inytv.     Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 

Itv.     Az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény 

KGD.     Közigazgatási-Gazdasági Döntvénytár (Complex Kft.)  

Kt.    Az 1875. évi XXXVII. Törvénycikk a kereskedelemrıl 

Kftc.  A korlátolt felelısségő társaságról és a csendes társaságról szóló 1930. évi 
V. tc. 

Mt.     A Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény 

PK   A Legfelsıbb Bíróság Polgári Kollégiuma 

GK    A Legfelsıbb Bíróság Gazdasági Kollégiuma 

Pp.    A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 

Ptk.    A Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 

„új Ptk.”   2009. évi CXX. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl, amely nem lépett 
hatályba tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság az 51/2010. (IV. 28.) 
AB határozatában megállapította a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2009. 
évi CXX. törvény hatálybalépésérıl és végrehajtásáról szóló 2010. évi XV. 
törvény egyes rendelkezéseinek az alkotmányellenességét. A 2009. évi 
CXX. törvény hatályba nem lépésérıl rendelkezett a 2010. évi LXXIII. 
törvény. 

Ptké. A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérıl és végrehajtásáról szóló 1960. 
évi 11. törvényerejő rendelet 

Számv. tv.   A számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény 

Vht.    A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 

régi Cstv. vagy  A csıdületrıl szóló 1881. évi XVII. Tc. 
1881. évi Cstv.  



  

BEVEZETÉS 

 

 

„A kapitalista – másként piacgazdasági – rendszer szükségképpeni velejárója a kereskedı, a 

bank, a vállalkozó és a gazdasági élet más alanyának fizetésképtelensége, vagyoni eszközök 

kimerülésének helyzete, a vállalat vagy cég bukása. Ezért az általános magánjogtól különváló és 

a gazdasági élet speciális igényeihez igazodó kereskedelmi törvénykönyvek szükségképpen 

szabályozni kényszerültek a hitelezıi érdekek védelmében a fizetésképtelenség és a vagyoni 

bukás jogkövetkezményeit – mintegy visszatartó hatással, a „polgári halál” joghátrányaival 

fenyegetve, teljes vagyonfelosztást kilátásba helyezve.”1  

A fizetésképtelenség a piacgazdaság természetes velejárója, a gazdasági-pénzügyi 

kezelése legalább annyira nehéz, mint a felmerülı, egymásnak feszülı érdekkonfliktusok és 

jogviták megoldása. A fizetésképtelenségnek valamint hatásainak jelentkezése az adott ország 

gazdaságának és a gazdasági szereplık intelligenciájának a függvénye, két országban nem lehet 

ugyanazt a csıdtörvényt alkalmazni akkor sem, ha az adott országok hitelbiztosítéki rendszere 

hasonló vagy adott esetben ugyanolyan. 

A rendszerváltással együtt járó gazdasági változások okán megalkotásra került A 

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

szocializmusban a csıd ismeretlen jelenségnek számított. Az Ftvr. nagyon szőken rendelkezett az 

adós fedezetelvonó szerzıdéseinek a megtámadásáról, a vezetı tisztségviselık és tagok 

felelısségérıl pedig egyáltalán nem tartalmazott rendelkezést. Idıközben elfogadásra került A 

gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény is, amely korlátlan teret nyitott a 

magántulajdon szabadságán és a szabad társuláson alapuló gazdasági társaságok kialakulása elıtt. 

Az 1990-es évek közepére a gazdasági rendszerben a gazdasági társaságok az állami vállaltokhoz 

képest többségbe kerültek, lassan kialakult a társasági jog, ugyanakkor a piacgazdaságra való 

áttéréssel párhuzamban megjelent a fizetésképtelenség jelensége, amely kezelésre elfogadásra 

került A csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, amely 1992. 

január 1-jén lépett hatályba.  

Magyarország már több mint 20 éve tért át a piacgazdaságra, az átalakulás hirtelen 

bekövetkezett, politikai és személyi felelısséget ködbe burkoló idıszaka lehetıvé tette rendkívül 

                                                 
1 Novotni Zoltán: kérdések a csıd joga, vagy a jog csıdje körébıl (Jogtudományi Közlöny, 1992/9, 383. oldal) 
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nagy értékő vagyonok kimentését, magánkézbe kerülését, ráadásul a kiskapuk csak lassan 

kerültek bezárásra, több, hitelezıket védı alapvetı jogintézmény kezdetben nem került 

szabályozásra, azok a gyakorlati tapasztalatok alapján csak idıközben kerültek bevezetésre, ez 

utóbbi okokból több jogintézmény még nem forrotta ki magát. 

A Csıdtörvény az 1992. január 1-jén történı hatályba lépése óta több mint 50 alkalommal 

módosult. Az 1997. évi Gt. kógens szabályokkal erısítette a hitelezıvédelmet, viszont a 2006. évi 

Gt. a túlzottan vállalkozóbarát szellemiség jegyében indokolatlan és eltúlzott liberalizációt hajtott 

végre a tıkeminimum leszállításával, így a társaságok túlnyomó része már alapításkor 

alultıkésített, ráadásul a törzstıke meglétét illetıen elegendı az, ha az vezetı tisztségviselı úgy 

nyilatkozik a társasági szerzıdést ellenjegyzı ügyvéd elıtt, hogy a törzstıkét a házi pénztárba 

bevételezte. 

A polgári jogi felelısségtıl elkülönül a társasági jogi és csıdjogi felelısség. A Gt. 

rendelkezései a társaság mőködése alatt preventíve a törzstıke védelmét hivatottak biztosítani. A 

Csıdtörvény viszont már a társaság fizetésképtelensége esetén, reparatív eszközökkel próbálja 

növelni a hitelezık kielégítési alapjául szolgáló felszámolási vagyont illetve tesz lehetıséget a 

felelıs személyek elleni igényérvényesítésre. A társasági jog és a csıdjog szerves kapcsolatának 

a felismerése a hatékony és komplex hitelezıvédelmi rendszer megalkotásának elsı lépése. A 

Csıdtörvény, a Társasági törvény és a Polgári Törvénykönyv módosításainak visszatérıen 

hangoztatott elsıdleges célja a hitelezıvédelem, a követelések biztosításának, a nagyobb arányú 

és minél gyorsabb kielégítésének elıre mozdítása. A jogi felelısség szigorítását célzó újabb 

felelısségi tényállások beiktatását (jelentıs fáziskésésük ellenére) határozott elırelépésként 

értékelhetjük, de összességében a rendszer nem sokat látszik javulni, a hitelezık általában már 

csak legyintenek, ha adósuk felszámolás alá kerül, a követelésüket azonnal leírják, a 

megtérülésben és a bíróságok felelısségrevonó, reparáló funkciójában és képességében nem 

hisznek, legalábbis szkeptikusan fenntartással szemlélik és erıtlennek tekintik. A tagok és vezetı 

tisztségviselık felelıssége helyett inkább (túlzás nélkül) felelıtlenségrıl beszélhetünk. A hitelezıi 

igények felszámolási eljárásokban való megtérülésének mértékét tükrözı statisztika tükrében a 

hazai hitelezıvédelmet hatékonynak egyáltalán nem nevezhetjük. A felszámolási eljárásban ki 

nem egyenlített követeléssel maradt hitelezık önkéntelenül vetik fel a magának a 

fizetésképtelenné vált társaságok tagjainak és vezetı tisztségviselıinek a felelısségét, és ezen 
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társadalmi igény nemcsak a felszámolási eljárásban, hanem a társaság rendes mőködése alatt is 

gyakran felmerül. 

A hitelezıvédelem erıtlensége különbözı szegmenseket érint, amelyekre csak 

érintılegesen utalok. A vezetı tisztségviselık társaság felé fennálló belsı kárfelelısségét illetıen 

a hazai joggyakorlatban elvétve találunk csak eseti döntéseket, aminek több együttesen ható oka 

van. Az adott esetben fedezetelvonó ügylettel vagy eleve a hitelezıt károsító céllal kötött 

ügylettel (pl. a társaság nevében kölcsön a visszafizetési szándék vagy képesség kezdettıl fogva 

fennálló hiánya) megrövidített hitelezık a társaság létezése alatt (beleértve a rendes mőködést és 

a felszámolás alatti idıszakot is) közvetlenül a vezetı tisztségviselıvel szemben kárigényt nem 

érvényesíthetnek. Ennek dogmatikai indoka a jogi személyek elkülönült felelısségének 

(elválasztásának) az elve, amely szerint a jogi személy tevékenységi körében, ügykörében eljáró 

tagjának, vezetı tisztségviselıjének és alkalmazottjának minden ténykedéséért, beleértve a 

harmadik személynek okozott káráért a jogi személy a felelıs akkor is, ha a cselekményt adott 

esetben a társaság érdekétıl elkülönülı saját érdeke által vezérelve, saját anyagi hasznára követte 

el, így a felelıssége gyakorlatilag feloldódik a jogi személy leple mögött. A bírói gyakorlat még 

bőncselekmény elkövetése esetén sem választja el a vezetı tisztségviselı felelısségét a jogi 

személyétıl. A vezetı tisztségviselık elleni kártérítési perek hiányának másik oka az, hogy a 

kártérítési perek a társaság fizetésképtelenné válása és felszámolásának elrendelése után lesznek 

’aktuálisak’, amikor a hitelezık kielégítésére szolgáló csıdvagyon növelése szükséges, viszont a 

felszámolók (saját érdekeltségük hiánya miatt) ritkán döntenek perindítás mellett. 2006. 

júliusában angol mintára bekerült a Csıdtörvénybe a vezetı tisztségviselık csıdjogi felelısségét 

szabályozni hivatott 33/A. §, de rendkívül elhibázott módon kétlépcsıs eljárás keretében, amely 

szerint elıször a hitelezınek a vezetı tisztségviselı felelısségének a megállapítására irányuló 

pert, majd a felszámolás jogerıs befejezése után külön marasztalási pert is kell indítania. Az 

elérni kívánt cél nem valósult meg, amely kifejezetten az lett volna (annak kellett volna lennie), 

hogy a fizetésképtelenség beálltát követıen a hitelezıi érdekekkel ellentétes, vagyoncsökkenést 

eredményezı ésszerőtlen gazdálkodást folytató vezetı a csıdvagyonba befizetést teljesítsen. A 

33/A. § 2009. szeptember 1-i hatállyal eszközölt módosítása folytán már a megállapítási per alatt 

lehetıvé vált, hogy a bíróság vagyoni biztosíték nyújtására kötelezze a vezetı tisztségviselıt, de a 

Cstv. már nem rendelkezik a vagyoni biztosíték végrehajthatóságáról és a módosítása a jelenlegi 

szabályozás hibáját (kétlépcsıs igényérvényesítést) nem oldotta meg, tehát a vezetı tisztségviselı 
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felelıssége mögöttes felelısség maradt. A jogszabályok sajnos nem kötelezik a vezetı 

tisztségviselıt arra, hogy fizetésképtelen helyzetben terjessze elı a felszámolási kérelmet, így a 

társaság akár meddig tovább folytathatja a gazdálkodást. 

A társaság tagjainak felelıssége körében a Gt. 20. § (7) bekezdése a társaság jelentıs 

érdekeit sértı határozat meghozatalában résztvevı tagok társaság felé fennálló belsı 

kárfelelısségérıl rendelkezik, de ilyen per rendkívül ritka, kiváltképpen felszámolás alatt, aminek 

egyik fı oka a legfıbb szervi határozat létének bizonyíthatatlansága, mindemellett pedig a 

hitelezık (az elválasztás elvének okán) közvetlenül nem érvényesíthetnek kárigényt a tagokkal 

szemben sem a társaság rendes mőködése, sem annak felszámolása alatt. A Gt. a társaság saját 

tıkéjének a jegyzett tıke alá való csökkenése esetén rendelkezik a legfıbb szerv összehívásának 

kötelezettségérıl, de az összehívás elmaradásának illetve az összehívott ülésen meghozni elıírt 

intézkedések (pl. tıkepótlás, átalakulás) elmulasztásának jogkövetkezménye nincsen. A Gt. és a 

Cstv. fizetésképtelen helyzetben a felszámolás kezdeményezésének a kötelezettségét sem terheli 

a tagokra. A fizetésképtelenné vált társaság tagjainak a hitelezık felé fennálló személyes 

felelısségérıl a Gt. 50. §-a tartalmaz rendelkezést, amennyiben azok a társaság elkülönült jogi 

személyiségével vagy korlátolt felelısségével visszaéltek, viszont a szabályozás hibája az, hogy a 

felelısségáttörési kereset – lévén a jogintézmény a társaság jogutód nélküli megszőnéséhez kötött 

- csak a felszámolási eljárás befejezése után terjeszthetı elı, azonban a hitelezık ezt követıen 

már nem érvényesítenek igényt, tehát a felelısség mögöttes jellege nem szolgálja a forgalmi 

biztonságot. A konszernjogi felelısséghez tartozó tartósan hátrányos üzletpolitika fogalmát a Gt. 

és a Cstv. sajnos nem magyarázza, talán ez az oka annak, hogy – a közzétett ítéletek tanúsága 

szerint – a hitelezık helytelenül próbálják meg az általuk tapasztalt, rosszhiszemőnek 

vitathatatlanul minısülı tagi magatartásokat a fogalom hatálya alá sorolni. 

A fedezetelvonó szerzıdések elleni fellépést illetıen a bírói gyakorlat egyik hibája, hogy a 

bíróságok a Cstv. alapján támadott értékaránytalanság szerzıdést a Ptk. alapján ítélik meg és 

amikor az érvényessé tételt alkalmazzák jogkövetkezményként, úgy nem a forgalmi értékre 

korrigálnak, hanem csak olyan ellenszolgáltatást állapítanak meg, amely mellett az 

értékaránytalanság már nem feltőnıen nagy. Igaztalan helyzetet szülhet az is, ha csalárd ügylet 

érvénytelenítése esetén kell a szerzıdés megkötésében részes másik, csalárdul eljáró félnek 

visszajáró követelés besorolásáról rendelkezni, ugyanis ezt az igényt ugyanúgy kell besorolni, 

mint adott esetben bármely más, „jólelkő” hitelezı igényét, azaz vele egy sorban vagy adott 
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esetben ıt megelızve, csökkentve a kielégítése esélyét. Az egy éves jogvesztı megtámadási 

határidı bár hosszúnak tőnik, de a gyakorlatban ez mégis kevésnek bizonyul, ha a vezetı 

tisztségviselı a társaság iratanyagát nem adja át, a bizonyítási nehézségekrıl nem is beszélve. 

A hitelezık részérıl indokolt igény fogalmazódik meg a felszámoló felelısségének 

szigorítására is, hiszen a hitelezıi érdeksérelem egyik ritkának nem mondható sarokpontja a 

felszámoló törvénytelen eljárása, ami jogtalan vagy eltúlzott mértékő költségelszámolással vagy 

értéken aluli vagyonértékesítéssel kapcsolatos, amelynek jogkövetkezményeit a Cstv. nem 

rendezi, a felszámolónak a felszámolási eljáráson belüli felelısségre vonhatóságát nem teremti 

meg. 

Az értekezés célja az, hogy a gazdasági társaságok tagjainak és vezetı tisztségviselıinek 

a gazdasági társaság fizetésképtelenségéért, a ki nem egyenlített tartozásaiért való valamennyi 

felelısségi formáját, a kimentett vagyonelemek visszaszerzésének módjait és magának a 

felszámolónak és végelszámolónak a felelısségre vonhatóságát is sorra vegye, a tényállási 

elemek ismertetése után bemutassa a konkrét jogintézménnyel kapcsolatban kialakult bírósági 

gyakorlatot, az ellentétes vagy egymást támogató jogirodalmi álláspontokat, kodfikációs 

elképzeléseket és más országok kapcsolódó szabályozását, majd a konkrét tényállásokkal 

szemben kritikai észrevételeket fogalmazzon meg és jogalkotási javaslatokkal éljen. 

Egy új Csıdtörvény megalkotását az elmúlt évek során több kormányzat is célul tőzte ki, 

de a jogalkotási folyamat a koncepciók szintjén maradt meg, eltekintve a 2009. évi Csıdtörvény 

novellától, amely egy teljesen új típusú csıdeljárást vezetett be, a felszámolási eljárást illetıen 

pedig több, a hitelezık érdekeit védı rendelkezést iktatott be. Az új Ptk. eddigi koncepciói már 

foglalkoznak a vezetı tisztségviselık csıdjogi felelısségével és a jogi személy elkülönült 

felelısségével való visszaélı tag felelısségével.  

A dolgozat a jogrendszer továbbfejlesztésének folyamatában próbál helyet foglalni és a 

hitelezıvédelem eszközeinek a hatékonyságát illetve inkább a hitelezık és a fizetésképtelenné 

vált adós érdekei közötti egyensúlyteremtés megvalósíthatóságát vizsgálja, kifejezetten csıdjogi 

aspektusból. A feladat összetett egyrészt azért, mert a fizetésképtelenségi jog fogalom- és 

eszközrendszerének megismerése és megértése elıfeltételezi a polgári anyagi jog, a polgári 

eljárási jog, a társasági jog és még más jogágak (pl. munkajog) ismeretét és helyes alkalmazását, 

de talán még inkább fontosabb annak felismerése, hogy a csıdügyön kívül nincs még egy olyan 
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processzus, amelyben egy idıben, ennyi érdek feszülne egymásnak, amelyek másrészt 

hangsúlyeltolódásokkal bár, egymással párhuzamosan kívánnak érvényesülni. 

A probléma megoldására felállított hipotézisem az, hogy a fizetésképtelenné vált 

gazdasági társaságok hitelezıinek védelme hatékonyabbá tehetı, effektíve a követeléseik 

kielégítési aránya növelhetı a gazdasági társaságok fizetésképtelenné válásáért felelıs vagy pedig 

a társaság elkülönült jogi személyiségével visszaélı tagok és vezetı tisztségviselık felelısségét 

szabályozó társasági jogi, csıdjogi és cégjogi tényállásoknak továbbá a csıdmegtámadási perekre 

és a felszámolók felelısségére vonatkozó rendelkezéseknek a módosításával. 

A felvázolt probléma és hipotézis ismertetése után szükséges a dolgozat úgy tematikai, 

mint földrajzi szempontú lehatárolása. A dolgozat a fizetésképtelenségért való magánjogi 

felelısséget tárgyalja, a jogi személyek körébıl pedig kifejezetten a gazdasági társaságokra 

szőkítem le a vizsgálatot. A hitelezıvédelmi aspektusú vizsgálatot azon tényállásokra szorítom, 

amelyek lehetıvé teszik a gazdasági társaság tartozásai kiegyenlítésének elmaradásáért felelıs 

személyek saját vagyonukra kiterjedı közvetlen, személyes felelısségének a megállapítását vagy 

pedig a fizetésképtelen állapotban kötött ügyletek megtámadását. Ezek a tényállások:  

− Gt. 50. § a társaság elkülönült jogi személyiségével illetve a saját korlátolt 

felelısségével visszaélı tag felelısségérıl 

− Gt. 54. és Cstv. 63. § a tartósan hátrányos üzletpolitikát folytató tag felelısségérıl 

− Cstv. 33/A. és 63. § társaság vezetı tisztségviselıjének a fizetésképtelenséget 

fenyegetı helyzet bekövetkeztét követıen folytatott, hitelezıi érdekeket sértı 

gazdálkodásért való felelısségérıl 

− Cstv. 63/A. §  a vagyoni hányadát átruházó tag felelısségérıl 

− Ctv. 93. § a törölt cég tartozásaiért való tagi felelısségérıl 

− Cstv. 40. § alapján történı megtámadás. 

Foglalkozom azon tényállásokkal is, amelyek törvényi indoka nem a fizetésképtelenné 

vált társaság szándékos vagyonkimentésének a szankcionálása, amely tényállások közvetlenül 

nincsenek kapcsolatban hitelezıi érdekek sérelmével, ugyanakkor mégis a társasági vagyon 

felróható csökkenéséért való felelısséget alapozzák meg. Ebbe a körbe tartozik a Gt. 20. § (7) 

bekezdés szerinti tagi és a Gt. 30. §-ában szabályozott vezetı tisztségviselıi felelısség. Ezen 

esetekben a felelısség közvetlenül a társaság felé áll fenn, amely felelısséget a felszámolás alatt 
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(a társaság nevében) a felszámoló érvényesítheti, így a felszámolási vagyon növelésén keresztül a 

két tényállás közvetve a hitelezıi igények kielégítési arányának növelése is alkalmas.  

Nem foglalkozom a felügyelıbizottság és a könyvvizsgáló felelısségével. 

A dolgozatom végén vizsgálom a felszámoló és a végelszámoló felelısségét.  

Más országok szabályozása közül vizsgáltam Anglia fizetésképtelenségi törvényét, hiszen 

annak szabályozása modelljét számos ország vette át, az Egyesült Államokban pedig nagy múltú 

bírói gyakorlata van a felelısségáttörésnek. Hazánk törvényeivel ellentétben a holland Ptk. sokkal 

szélesebb körben teszi lehetıvé a vezetı tisztségviselı felelısségének megállapítását, 

Németországban a személyes felelısség megállapításának módjait szintén követendınek ítélem. 

Oroszország és Kína vizsgálatát a rendszerváltás elıtti, hasonló állami berendezkedésük továbbá 

a világgazdasági viszonylatban meghatározó voltuk indokolta. 

A kutatás módszerei körében kutatás céljának megvalósításához a vizsgált 

jogintézményeknél elsısorban jogtörténeti elemzést alkalmaztam (már amely jogintézménynél a 

tárgyánál fogva erre lehetıség volt) vizsgálati körbe vontam a legfontosabb, kereskedelmi jogi 

jogfejlıdést a mai napig meghatározó törvényeket (1840. és 1881. évi Csıdtörvény, 1875. évi 

Kereskedelemi törvény, 1930. évi V. tv. a korlátolt felelısségő társaságról és a csendes 

társaságról) és nagymértékben támaszkodtam a XX. század eleji bírósági joggyakorlatra, 

elemeztem a dolgozatban vizsgált felelısségi formákkal kapcsolatos cúriai és ítélıtáblai 

határozatokat. Rendkívül tanulságos a múlt század eleji cúriai joggyakorlat, pl. a 

csıdmegtámadás körében a század eleji bírói gyakorlat a virágkorát érte, ennek keretében több 

modern csıdjogi alapelv és fogalom is kidolgozásra került (pl. hitelezık egyenlıségének elve; a 

hitelezınek a rendes gazdálkodás körébe nem sorolható kielégítésének esetei stb.). A jogtörténet 

ismeretének a létjogosultságát példának okáért mi sem támasztja alá jobban, minthogy a 3/2008. 

PJE. sz. határozatában a Legfelsıbb Bíróság is visszautal az 1881. évi Csıdtörvényre.  

A lehetıségekhez képest nemzetközi jogösszehasonlítás keretében vizsgáltam más 

országok szabályozását, amelyek közül néhány nem képez hagyományos hivatkozási alapot a 

jogirodalomban (pl. Dél-afrikai Köztársaság, Kína, Spanyolország, Hollandia, Szerbia, 

Bermuda).  

A hatályos jogszabályok tartalmi elemeit leíró és elemzı módszert olyan mértékben 

alkalmaztam, amely a dolgozat tárgyának feldolgozásához és megértéséhez szükséges volt. 
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Feldolgoztam az összes vizsgált tényálláshoz kapcsolódó és fellelhetı hazai bírósági 

ítéletet, a bírósági gyakorlat kiterjedt ismertetésén keresztül rámutattam a szabályozás 

hiányosságaira, ütköztettem az adott esetben egymással ellentétes jogirodalmi álláspontokat, 

majd levontam az általánosítható következtetéseket. 

Ahol a vizsgált tényállások engedték (különösen a tagi és vezetı tisztségviselıi 

felelısségáttörés körében), ott összehasonlító elemzés útján mutattam be az adott törvényi 

tényállások párhuzamos érvényesíthetıségének lehetıségét, feltételeit. 

A dolgozat felépítését illetıen a dolgozat elsı fejezetében a felelısség, polgári jogi 

felelısség alapkérdéseivel és a társasági jogi, csıdjogi felelısség sajátosságaival foglalkozom, 

folyamatosan közelítve meg a dolgozatban vizsgált kérdéskört. Részletes kifejtésre és 

elhatárolásra kerül a mögöttes felelısség és felelısségáttörés intézménye, ami a késıbb vizsgált 

vezetı tisztségviselıi és tagi felelısségi tényállások minısítése miatt szükséges. 

A második fejezetben a fizetésképtelenség jogi és gazdasági szempontú 

megközelíthetıségével foglalkozom. Itt kerül sor a fenyegetı fizetésképtelenségre utaló 

körülmények összefoglalására. 

A harmadik fejezetben széleskörő hazai jogtörténeti visszatekintést követıen elıször a 

vezetı tisztségviselıknek a társaság felé fennálló belsı kárfelelısségével és annak felszámolás 

alatti érvényesíthetıségének a lehetıségével foglalkozom, majd külföldi, példaértékő 

szabályozási modellek ismertetése után térek rá a vezetı tisztségviselık csıdjogi felelısségének 

dogmatikai elemzésére, amit a magyar bírói gyakorlat széleskörő ismertetése, és a leszőrhetı 

következtetések összegzése követ. 

A negyedik fejezetben a tagok társaság felé fennálló belsı felelısségének az ismertetése 

után ismertetem a tagi felelısségáttörés tényállását és a kapcsolódó bírói gyakorlatot. A 

nemzetközi kitekintés keretében több ország szabályozása elıtt elsıként elengedhetetlenül 

bemutatásra került az angol és amerikai bírói gyakorlat, hiszen az felelısségáttörés angolszász 

gyökerő jogintézmény. Vizsgálat alá vontam a tartósan hátrányos üzletpolitika folytatásáért való, 

nehezen megfogható tagi felelısséget továbbá a vagyoni részesedését rosszhiszemően átruházó 

tag és az ismeretlen székhelyővé vált társaság tagjának a felelısségi tényállását is. 

Az ötödik fejezetben elemzem a Ptk. rekodifikációja tárgyában eddig készült három 

tervezetnek a tagi és vezetı tisztségviselıi felelısségével kapcsolatos rendelkezéseit is. 
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A hatodik fejezetben részletes és kiterjedt hazai jogtörténeti visszatekintés és joggyakorlat 

elemzést követıen térek rá a csıdmegtámadási tényállások ismertetésére. Foglalkozom többek 

között a hitelezıt elınyben részesítı ügylet nehezen megérthetı fogalmával valamint a csalárd és 

jóerkölcsbe ütközı szerzıdés joggyakorlatban nehezen kezelt kapcsolatával. Nemzetközi 

kitekintés keretében más országok szabályozását is a vizsgálat körébe vonom. A fejezet végén 

mutatok rá a „bőnös tényállásokat” támadó felszámolóra és hitelezıkre nehezedı bizonyítási 

nehézségekre, amely nehézségek sokszor alapjaiban lehetetlenítik el az eredményes 

igényérvényesítést.  

A hetedik fejezetben a felszámoló és végelszámoló felelısségét vizsgálom, a felszámoló 

felelıssége körében az alaptalan költségelszámolás és értéken aluli vagyonértékesítés 

támadhatóságával valamint a felszámoló saját kárfelelısségének megállapíthatóságával 

foglalkozom. 

A dolgozat végén a Kutatási eredmények összefoglalása c. fejezetben foglaltam össze a 

vizsgált tényállásokkal kapcsolatos, túlnyomórészt normatívan megfogalmazott jogalkotási 

javaslataimat.2 

 

 

                                                 
2 A kézirat lezárásának dátuma: 2011. október 17. 





  

I.   FEJEZET  

A FELELİSSÉGTİL A FELEL İSSÉGÁTTÖRÉSIG 
 

 

1. BEVEZETÉS 

 

Évezredes folyamat volt a modern polgári jognak, különösen az általános kárfelelısségi 

tényállásnak a kialakulása, a magyar társasági jognak a nyugat-európai fejlett országok jogához 

való felzárkózása pedig csak 1990-tıl kezdıdhetett meg. 

Tekintettel arra, hogy jelen dolgozat a gazdasági társaság vagyonában felróhatóan 

okozott, hitelezıi igények kiegyenlítésének teljes vagy részleges elmaradását eredményezı 

vagyoncsökkenésért való magánjogi felelısségét vizsgálja, ezért elengedhetetlen a polgári jogi 

kárfelelısség kialakulásának és fejlıdéstörténetének rövid áttekintése. Ezt követıen a fejezet 

második felében foglalkozom a polgári jogi felelısséggel szoros kapcsolatban álló társasági jogi 

felelısséggel, a jogi személyek elkülönült felelısségének a bemutatását követıen pedig a 

mögöttes felelısséget és a felelısségáttörést vizsgálom, törekedve utóbbiak elhatárolására, 

aminek a dolgozat II. és III. fejezetében elemzett felelısségi tényállások minısítését illetıen van 

jelentısége.  

A felelısségáttörési tényállások közös jellemzıinek összegzése után a fejezet végén arra 

kívánok rámutatni, hogy a polgári jogban megismert kárfogalom illetve a kárfelelısség más 

elemei mennyiben módosulnak a dolgozatban vizsgált társasági jogi, csıdjogi és cégjogi 

tényállásokban. 

 

2. A FELELİSSÉG 

 

A közösségben élı ember magatartása a hétköznapi életben az erkölcs mércéjéhez képest 

folyamatos értékelést nyer, az összes normarendszerhez képest legtöbb normát (magatartás 

mintát) felölelı erkölcsi normarendszer keretében. Az erkölcsi norma megsértésének 

következménye a közösség rosszallása, aminek különbözı megnyilvánulásaira példa az üzleti 

életben az üzleti kapcsolatok megszakítása. Egymással párhuzamosan létezik és nyer napi szintő 
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alkalmazást a politika, vallás, jog stb. normarendszere is, amelyek a normasértıkkel szemben 

különbözı következményeket helyeznek kilátásba. 

„A felelısség intézménye nem más, mint az egyéni magatartás (tény) és a közösségi 

magatartás-minta (mérce) egybevetése és az egybevetés eredményétıl függı következmények 

megállapítása és érvényre juttatása.”3 A felelısség elıfeltétele egy kötelezettség fennállása, 

amelynek létét egy norma alapozza meg. A kötelezettség megelızi a felelısséget, tehát jogsértés 

elıtt kötelezettségrıl, azt követıen pedig felelısségrıl beszélünk. A felelısségrevonás annak a 

negatív értékelı megállapítása, hogy egy személy magatartása nem felelt meg a normáknak.  

Amikor valamely emberi magatartás olyan mértékben veszélyes a társadalomra, hogy a 

civilizációban élı társadalom részérıl, a társadalom mőködése érdekében szükséges a 

beavatkozás, úgy az állam az adott magatartást jogellenesnek nyilvánítja és a bekövetkezéséhez 

jogkövetkezményeket főz. „A jogi felelısség a jogellenessé minısített, felróhatóan tanúsított 

társadalomellenes magatartás ellen védekezik, államilag alkalmazott vagy biztosított hátrányok 

alkalmazásával, illetve kilátásba helyezésével nevelve a jogsértıket és az egész társadalmat.”4 A 

jogi felelısség tehát a többi felelısségtıl abban különbözik, hogy a norma megsértése esetére 

kilátásba helyezett jogkövetkezmény az állam szervezetrendszere útján, részletesen szabályozott 

felelısségrevonási eljárás lefolytatása után közhatalmilag kikényszeríthetı. Mivel a negatív 

jogkövetkezmény kikényszeríthetı, ezért szabályozott mind a felelısség alanya, a felelısséget 

megalapozó tényállások köre, a felelısségrevonás garanciális folyamata és a kikényszerítés 

menete. 

Az erkölcsi felelısséget tehát a magatartás társadalomra veszélyes volta avatja jogi 

felelısséggé. A jogi felelısség természetesen nem egy, az erkölcsi felelısségtıl elszakított 

normarendszeren alapszik, hiszen minden jogi normát erkölcsi norma képezi, a jogsértés magával 

vonja a közösség morális rosszallását is. Erre a legjobb például a Ptk. általános alapelvei 

szolgálnak, a jóhiszemőség, tisztesség és kölcsönös együttmőködés. 

„Marton Géza szerint a felelısség akkor keletkezik, ha valamely kötelezettség, kötelem 

elmulasztása, megszegése miatti következményeket kell rendezni. Felfogásában a felelısség nem 

autonóm fogalom, nem független minden elızménytıl: ellenkezıleg. Norma által elıírt 

                                                 
3 Bevezetés a jog- és államtudományokba (szerkesztette Szabó Miklós, Miskolc, 1995, Bíbor kiadó, 154. oldal) 
4 Eörsi Gyula: A polgári jogi kártérítési felelısség kézikönyve (KJK Kiadó, Budapest, 1966, 28. oldal) 
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kötelemszegésrıl van szó.”5 Grosschmid a felelısséget a kötelezettség puszta szinonimájának 

véli: kötelem, felelısség, parancs, szankció, késztetıség egy dolog.6 „Felelısségnek szokták 

nevezni a helytállási kötelezettséget is, amikor egy másik személy lényegileg egy eredményért – 

és nem magatartásért – vállal helytállást, fedezetet, ellenértéket.”7  

Szladits Károly megközelítése szerint: „A kötelemben szokás különböztetni az adós 

oldalán kötelezettség és felelısség között.”8 Szladits Károly különböztet a „valamiért” és a 

„valamivel” való felelısség között. A „felelısség valamiért” mindenkor helytállást jelent 

valamely tény káros következményeiért. Ez lehet helytállás olyan tényekért, amelyeknek 

beálltához valamely kötelezettség keletkezése főzıdik (pl. tiltott cselekmény). „A felelısség 

valamivel” azoknak a vagyontárgyaknak a körét fejezi ki, amelyekre a jogi kényszereszközök 

alkalmazása irányulhat. A magánjogi kötelezettség ugyanis a mai jogban végsısorban valamely 

vagyonnak a helytállása, szavatolása a vagyon urának terhére rótt eredményért. Ilyen értelemben 

beszélünk korlátlan (személyes) felelısségrıl és korlátolt felelısségrıl.” 9 

A jogrendszer egy állam tételes, tárgyi jogszabályainak az összességét jelenti. A 

jogrendszer jogági tagozódása szerint különböztetünk polgári jogi, büntetı jogi, adójogi, 

munkajogi, társasági jogi stb. felelısség között, amely jogágak különbözı alanyi kör, különbözı 

magatartásait szabályozzák és értékelik. A jogszabályok folyamatos változása ugyanakkor azt 

tükrözi, hogy változik a közösség által követendınek tartott magatartásminták köre, a közösség 

akaratát kinyilvánító jogalkotó egyes normákat elhagy, módosít vagy éppen új bevezetésérıl 

rendelkezik. 

Nem minden jogszabály tartalmaz azonban negatív jogkövetkezményt. A normasértés 

elkövetése nem mindig vezet a felelısség megállapításához, hiszen az különbözı okokból 

elmaradhat, mert pl. a bőncselekmény elkövetıje 14 éven aluli. Külön jogszabályok rendelkeznek 

a felelısségrevonás folyamatáról (ilyen pl. a Pp.)  

Elképzelhetı az is, hogy egy jogi normasértés egy idıben különbözı jogágak értékelését 

is kiváltja, pl. amennyiben az alkalmazott teherautósofır balesetet okoz, akkor a károsult felé 

polgári jogi kárfelelısséggel a munkáltató, a munkáltatója felé munkajogi felelısséggel pedigz 

                                                 
5 Ujváriné Antal Edit: Felelısségtan (Kiadó: „Novotni Alapítvány a Magánjog fejlesztéséért”, Miskolc, 1998, 13. oldal) 
6 Glossza Grosschmid Béni Fejezetek kötelmi jogunk körébıl c. mővéhez, II. kötet, II. rész, 542. oldal 
7 Ujváriné Antal Edit: id. mő, 15. oldal 
8 Szladits Károly: A magyar magánjog vázlata (Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, Budapest, 1933, 4. oldal) 
9 Szladits Károly: id. mő, 5. oldal 
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alkalmazott tartozik, amihez társul az állam szervezetrendszere által hivatalból megindított 

büntetıjogi felelısségrevonás.  

A jogi felelısség az egyes jogágakban differenciált, eltérı feltételek mellett teszi lehetıvé 

a felelısség megállapítását. Felelısségrevonásnak csak akkor van értelme, ha a személynek 

cselekvési szabadsága van, azaz tudja, hogy másként is cselekedhetne. A büntetıjogi felelısség 

szubjektivizált, mert a normasértı tudatára, akaratára helyezve a hangsúlyt azt vizsgálja, hogy mi 

volt a „tıle elvárható.” Ezzel szemben a polgári jogban a felelısség objektivizálódik, mert az 

„adott helyzetben általában elvárható” magatartáshoz képest minısíti a normasértı személy 

cselekményét, amelynek hiánya esetén a felróhatóságát állapítja meg és alkalmazza a 

jogkövetkezményeket. A polgári jog szempontjából minden károkozás jogellenes, a büntetıjog 

azonban konkrét magatartásformákat sorol fel és csak ezen inkriminált tényállásokat megvalósító 

cselekményeket szankcionálja. 

Mivel a jogi felelısséget általában a káros eredmény bekövetkezése váltja ki, ezért a 

normasértı alany tudattartalmának értékelése objektív szempontok alapján, az okozati 

összefüggés megállapítása keretében történik, amely okozatosság köti egybe a jogellenes 

cselekményt és az eredményt. A büntetıjog bizonyos tényállások esetén azonban már a 

cselekmény elkövetésének kísérletéhez is szankciót kapcsol. 

A normaszegés szankciói személyi vagy vagyoni jellegőek. A büntetıjog a személyi 

szabadság elleni szankciók (pl. börtönbüntetés) alkalmazásával kíván represszív funkciót 

betölteni, így próbálja megelızni, hogy akár az elkövetı, akár más személy a jövıben hasonló 

súlyú cselekményt kövessen el. A reparatív funkciójú polgári jog vagyoni (pénzbeli vagy 

természetbeni) szankciók útján a megbomlott vagyoni egyensúly helyreállításának eszköze, a 

célja olyan helyzet teremtése, mintha a jogsértés nem is történt volna.  

 

3. A KLASSZIKUS POLGÁRI JOGI FELEL İSSÉG KIALAKULÁSA  

 

Az ısi társadalmakban, így a római jogban is a sérelmeket a sértett vagy a családja, rokonsága 

torolta meg. A magánbosszút lassan felváltotta a compositio (váltságdíj) fizetése, amellyel a 

károkozó ellenszolgáltatást (pl. állatot) ajánlott fel, amelynek fejében a sértett lemondott a 

kárigényérıl, a magánbosszúról. Az állami szervezet kialakulásával az állam azonban nem 
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tőrhette, hogy a magánszemélyek a sérelmeket folyton-folyvást bosszúval torolják meg, ezért 

elıször bevezetette a Talio elvet („szemet szemért, fogat fogért”), amely elv lényegében a 

károkozással arányos kártérítést vezette be, hiszen egy sérelemért azzal arányos és azonos 

sérelem okozását tette lehetıvé, másrészt pedig kötelezıvé tette a compositio peres úton való 

érvényesítését.  

„A kártérítés intézményét a római jog lényegében véve (implicite) ismerte ugyan, elméleti 

jelleggel, kifejezett formában (explicite) azonban nem dolgozta ki.”10 A római jog általános 

kárfelelısségi tényállást nem alkotott, nem ismerte az általános károkozási tilalmat, ez a modern 

polgári jogi kodifikációk eredménye.  

Kezdetben különféle deliktuális tényállások (pl. csonttörés) esetén a károkozó pénzbeni 

magánbüntetést (poena) volt köteles fizetni a károsultnak, de ezen büntetések nem az okozott kár 

nagyságához igazodtak, hanem adott esetben annak mértékét többszörösen meghaladták (pl. az 

adós marasztalása duplumban) vagy pedig az egyes konkrét tényállásokhoz igazodva tarifálisan 

voltak meghatározva, így a római jogi magánjogi deliktumok szankcionálásában keveredtek a 

kártérítési és megtorlási elemek. A sértett büntetıkeresettel (actio poenales11) érvényesíthette az 

igényét.  

A XII. táblás törvények helyére lépı lex Aguilia még nem ismerte a kártérítést, mint a 

büntetéstıl különbözı szankciót, amely a károkozást nyomon követné akkor is, ha a károkozó 

megbüntetése elmarad. A lex Aquilia által szabályozott damnum iniuria datum keretében a 

jogszabály az elsısorban jogellenes dologrongálással okozott, azzal összefüggésben keletkezett 

tényleges károk megtérítését tette lehetıvé és amely fogalmat a praetori jogfejlesztés 

folyamatosan tágított, a tényállások egyre tágabb körére alkalmazott. A kártérítési jog 

fejlıdésével azonban lehetıvé vált a vagyontárgyak megrongálódásából, elpusztulásából eredı 

kár (damnum emergens) és az elmaradt haszon (lucrum cessans) megtérítésének igénylése is. 

A római jog tehát a károkozás modern fogalmát nem ismerte, nem definiálta a delictum 

fogalmát, de a jogelemzés alapján megállapíthatóan a feltételének tekintette a jogellenességet 

(iniuria) és a vétkességet, amely szándékosságban (dolus) vagy gondatlanságban (culpa) valósult 

meg. A gondatlanság jelenthetett nagyfokú gondatlanságot, hanyagságot (culpa lata), enyhébb 

gondatlanságot (culpa levis), amely a derék és gondos családapa (bonus et diligens pater familias) 

                                                 
10 Földi András és Hamza Gábor: A római jog története és institúciói (Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 1996 Budapest, 416. oldal) 
11 Földi András – Hamza Gábor: id. mő 560. oldal 
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felelısségéhez igazított mérce volt és a culpa in concretot, amely az adott személynek a saját 

ügyeiben tanúsított gondosságának vizsgálatát szükségeltette. 

A kereskedelem fejlıdése és magántulajdon kialakulása vezetett a vétkességen alapuló 

felelısség kialakulására, a vétkesség a polgári jogi felelısségi tényállásokba beépült. „Egészen 

bizonyos, hogy a fejlıdés, mint minden jogban, a rómaiban is a tárgyi alapon berendezett 

felelısség (Erfolghaftung) állapotából indul ki és a jogtudomány csak lassan vitte bele a 

tényállásba szubjektív bőnösségi ismérveket: az injuria, mely hajdan csak a rideg jogellenességet 

jelentett, csak lassan alakult át személyes szemrehányhatósággá (vétkességgé) is.”12 

Évezredes folyamat volt, amíg a károkozó magatartásokért való deliktuális és büntetıjogi 

felelısség különvált. A liberálkapitalizmusban a polgári jogi deliktumot általánosították és ezzel 

együtt az okozott kárhoz igazodó teljes kártérítés valamint a vétkesség, mint a felelısség alapja is 

törvényi szabályozást nyert. 

A vétkességen alapuló felelısségi rendszer a XIX. században jelentıs változáson ment 

keresztül. A technikai fejlıdés és az ipari tömegtermelés következtében ugrásszerően megnıtt az 

ebbıl eredı balesetek és veszélyhelyzetek száma, ez pedig életre hívta az objektív felelısséget.13  

A polgári jogi felelısség kettészakadt egy erkölcsi és egy gazdasági alapon álló felelısségi 

rendszerre, szétvált a vétkességi és objektív felelısség. 

A polgári jogi felelısség a polgári jogi rendelkezések megszegéséért való felelısséget 

jelenti. Különbözı jogágak a jogi felelısség feltételeit eltérıen szabályozzák, de elképzelhetı az 

is, hogy ugyanazon magatartást az egyik jogág jogszerőnek, míg a másik jogág jogellenesnek 

minısíti. (Pl. a szomszédjogi tényállások körében a szomszédos telken közigazgatási-építési 

jogilag jogszerő engedély alapján újonnan épülı épület tulajdonosa a kilátáselvonással okozott 

kárért a polgári jogi kárfelelısség szabályai felelısséggel tartozik.) A polgári jog célja a 

megbomlott vagyoni egyensúly helyreállítása, ezért a polgári jogi felelısség (alapvetıen) vagyoni 

felelısség. 

A polgári jogi jogsértéseknek különbözı jogkövetkezményei vannak, ilyen pl. személyhez 

főzıdı jogok megsértése esetén a jogsértés megállapítása vagy a jogsértés abbahagyásra való 

                                                 
12 Marton Géza: Kártérítési kötelmek jogellenes magatartásból (Magyar magánjog, Kötelmi jog különös része (szerkesztette 
Szladits Károly, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1942, 785. oldal) 
13 Az objektív felelısség kiindulópontja az 1838. évi porosz vasúti törvény volt. 
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kötelezése, az érvénytelenség körében az állam javára marasztalás, foglaló elvesztése stb. A 

kártérítési felelısség a polgári jogi felelısség legfontosabb ága. 

 

4. A MAGYAR KÁRTÉRÍTÉSI JOG KIALAKULÁSA  

 

A magyar kártérítési jog gyökerei alig nyúlnak vissza az 1848. elıtti idıkre.14 A polgári és 

büntetıjogi felelısség különválása lassú folyamat volt, példának okáért a polgári jogi felelısség 

mellett a Kt. 218. §-a még büntetıjogi rendelkezést is tartalmazott.15 A magyar polgári jogi 

felelısség a bírói gyakorlaton alapult, az osztrák általános polgári törvénykönyv hatása alatt 

fejlıdött.  

A vasút, közlekedés, ipari forradalom az üzemi és közlekedési balesetek terén 

Magyarországon is életre hívta az objektív felelısséget. „A károkozások termelékenysége a 

gépek, energia használata folytán megnıtt; az emberek közötti érintkezés sőrőbbé és 

bonyolultabbá válása megnövelte a károkozásokat és következményeiket; a vállalatok növekvı 

méretei megnehezítették a vétkesség bizonyítását. A régi értelemben vett vétkességi felelısség 

többé nem volt alkalmas az új jelenségek megfelelı szabályozására. Felzárkózott az addig csak 

ritka kivételekben létezı objektív felelısség.”16 Ennek a folyamatnak az elsı állomása A 

vaspályák által okozott halál vagy testi sértés miatt való felelısségrıl szóló 1874. évi törvény 

volt. 

Az 1928-as magánjogi törvényjavaslat rendelkezett a vétlen károkozó méltányossági 

alapon való kártérítésre való kötelezésérıl, amennyiben a kár máshonnan nem térült meg. 

Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk körébıl c. 1898-ban írt mővében megjelenik 

az elsı önálló magyar polgári jogi felelısségelmélet.17 Grosschmid Béni részletesen foglalkozott 

a kártérítési jog alapelveivel és a kártérítési jog valamennyi tényállási elemével, a kártérítés 

módjaival, az okozatosság határvonalainak megvilágosítására alkalmas tételekkel. 

Megfogalmazásában a „kár már közérteményben nem más, mint az a hátrányos különbözet, 

amely a kárvallott helyzetében valamely ténynek következtében, azon föltevéshez viszonyítva 

                                                 
14 Újváriné Antal Edit, id. mő, 24. oldal 
15 A Kt. 218. §-a az igazgatóság tagjait 3 hónapig terjedı fogsággal rendelte büntetni, amennyiben a részvényeseknek az 
alaptıkébıl a 165. § megsértésével osztalékot vagy kamatot fizettek ki, vagy a 187. § eseteiben elmulasztották a közgyőlést 
összehívni vagy kamatot fizetni. 
16 Eörsi Gyula: A jogi felelısség alapproblémái. A polgári jogi felelısség (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961, 389. oldal) 
17 Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1932, Budapest 
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mutatkozik: hahogy e tény nem következik vala. Megtéríteni a kárt e szerint annyi: mint ezt a 

különbözetet kiegyenlíteni.”18  

Szladits Károly az általános kötelemfakasztó tényállásokat három csoportba sorolta: 

szerzıdés, tiltott cselekmény és alaptalan gazdagodás. A kötelemszegések között különbséget tett 

aszerint, hogy az az adósnak felróható-e vagy sem. Szladits különbséget tett eredeti és 

másodlagos kötelmek között. A magánjogi tiltott cselekmények esetén a kötelem tartalma 

eredetileg kártérítés. A kártérítés a kötelem másodlagos tartalma pedig akkor, ha a kötelem 

eredetileg más tárgyra irányult, de az adós azt megszegte. Szladits magánjogi tiltott 

cselekménynek tekintette minden abszolút alanyi jognak a vétkes megsértését azzal, hogy „a 

tiltott cselekmény irányulhat azonban nemcsak alanyi jog, hanem általában bármely jogvédte 

érdek ellen.”19 A kártérítés fogalmát Grosschmidhoz hasonlóan fogalmazta meg: „A kártérítés a 

kötelem tartalmának olyan meghatározása, amely a kötelem terjedelmét ahhoz a kárhoz 

viszonyítja, amelyet valaki meghatározott ok folytán szenvedett. A kötelem terjedelme a 

kártérítés eseteiben ahhoz a különbözethez igazodik, amely valamely személy vagyonában a kár-

ok beállta után, kár-ok elıtti állapothoz képest mutatkozik.”20 

Marton Géza az uralkodó felelısségtant bírálva rámutatott arra, hogy a vétkesség nem 

elég tág alap arra, hogy rajta a társadalom védelmét kellıképpen szolgáló felelısségi rendszer 

épüljön. Mivel az egyéni vétkességet rendkívül nehéz bizonyítani, ezért a jogalkotó a vétkesség 

fennforgását absztrakt, tipikus tárgyi ismérvekhez kötötte, mint ahogy már a rómaiak is 

felállították a bonus paterfamilias elvont, tárgyi, mindenkire azonos gondossági mintaképét. Ez 

azonban az egyéni vétkesség fogalom elejtését jelenti és a kialakított felelısség végül is tárgyi 

felelısség. „Az így nyert felelısség arra a tömegre, mely az ideális mértéket el nem éri, (pedig 

ide fog tartozni az emberek számszerő többsége, miután a selejtes egyedek egy társadalomban 

tapasztalat szerint többségben vannak) nem más, mint tárgyi felelısség”21 Marton Géza ezt a 

felelısséget „leplezett tárgyi felelısségnek”, a rendszert pedig tudománytalannak nevezte. 

Marton a vétkesség két fokozatának a szándékosságot és a gondatlanságot jelölte meg. 

1945 után, mint valamennyi szocialista államban, a polgári jogi felelısség mellett 

kialakult a munkajogi és szövetkezeti jogi felelısség. Az alkalmazott által harmadik személynek 

                                                 
18 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk körébıl (Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1932, Budapest, 655. oldal) 
19 Szladits Károly: A magyar magánjog vázlata (Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1933, 281. oldal) 
20 Szladits Károly: id. mő, 65. oldal 
21 Marton Géza: id. mő, 798. oldal 
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okozott károkért a munkáltató felelt a polgári jogi felelısség szabályai szerint, míg az alkalmazott 

a korlátozott munkajogi felelısség szabályai szerint felelt a munkáltatónak. „A jogi személyiség 

felelıssége nem menti fel az eljáró szervet a tettéért való saját felelıssége alól.”22 

Eörsi Gyula nyomán vált általánossá azon álláspont, hogy a kártérítési felelısség 

nélkülözhetetlen feltétele a felróhatóság: „Felfogásunk szerint a polgári jogi felelısséget minden 

esetben a felróható kötelezettségszegés váltja ki. Felróhatóságot jelent: 

a) rosszhiszemőség 

b) a vétkesség 

c) a különleges védekezést igénylı helyzetben e védekezés elmulasztása, különösen a 

felidézett, illetıleg fenntartott veszély el nem hárítása.”23 

Eörsi rámutatott az objektív alapon megközelített vétkesség szükségességére, hiszen a 

vagyoni forgalom biztonsága bizonyos fokig általánosított mércét kíván meg. „E 

vétkességfogalom lényege a következı: a károkozó nem tanúsította azt a magatartást, amelyet a 

vagyoni forgalomban a hozzá hasonlóktól hasonló körülmények között általában el lehet várni.”24 

Ilyen zsinórmértéket a jog már korábban kialakított, hiszen ilyen volt a római jogban a bonus 

paterfamilias, a jó gazda gondossága. Az adott helyzetben általában elvárható magatartásfajta 

mércéül állítása nem vezet valamiféle általános zsinórmérték kialakulására, hanem minden 

konkrét helyzetre nézve külön kívánja meg a társadalmilag elvárható magatartás tipizálását.25 

Minderre tekintettel a Ptk. 339. § az általános és egyedi között helyezkedik el, az általában 

elvárható magatartást kell az adott helyzet körülményeihez viszonyítva megítélni, így valójában 

zsinórmértékek sokasága jön létre (a jó gazda gondossága, a jó iparos gondossága stb.) Az 

alkalmazott felelıssége tekintetében kialakult bírósági gyakorlatot illetıen rámutatott, hogy bár 

noha senkinek munkakörébe, hatáskörébe nem tartozhat jogellenes károkozás, mégis ide kell 

vonni a munkakörben, hatáskörben eljárva jogellenesen okozott károkat.26 

A Ptk. hatályba lépése után a jogtudomány egyre többet foglalkozott a felelısségi 

rendszer megfelelıségével, létjogosultságával, bírálta a felelısségi rendszert Novotni Zoltán is: 

„Polgári jogunk felelısségi rendszere ugyan differenciált és kifinomodott hatásaiban képes a 

                                                 
22 Marton Géza: id. mő, 857. oldal 
23 Eörsi Gyula: A jogi felelısség alapproblémái. A polgári jogi felelısség (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961, 324. oldal) 
24 Eörsi Gyula: id. mő, 329. oldal 
25 Eörsi Gyula: id. mő, 335. oldal 
26 Eörsi Gyula: A polgári jogi kártérítési felelısség kézikönyve (KJK Kiadó, Budapest, 1966, 311. oldal) 
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teljes reparációra is – mégis ez a rendszer úgy tőnik nem képes arra, hogy a népgazdasági 

szerzıdési kapcsolatok körében megfelelı módon érvényesüljön. A hiba oka talán abban rejlik, 

hogy a magyar polgári jog egységesített felelısségi rendszert dolgozott ki, legalábbis fı 

vonalaiban. A szerzıdésen kívüli felelısségi rendszer „objektivizáltan szubjektív” módszerét, a 

zsinórmértékszerő magatartási elvárásokhoz kapcsolt szubjektív magatartás /elvárhatóság/ 

eszmevilágát a szerzıdési kapcsolatokra is egészében átültették, megtartva a szerzıdésen kívüli 

kárfelelısség – sokszor anakronisztikus – speciális alakzatát /gondolunk itt pl. az épületbıl 

kidobott tárgyak, épületre kifüggesztett tárgyak által okozott károk római jogi szabályainak 

ügyetlen összekapcsolására a felróhatósági szemlélettel.”27 

 

5. AZ ÁLTALÁNOS KÁRFELEL İSSÉG FELTÉTELEI  

 

Szükségesnek tartom röviden az általános kárfelelısség általános feltételeinek rövid áttekintését, 

hogy a dolgozatban jobban látható legyen majd az, hogy a társasági jogban, a csıdjogban és 

cégjogban alkalmazott felelısségi tényállásokban azok hogyan „deformálódnak”. 

A relatív szerkezető jogviszony leggyakrabban az abszolút szerkezető jogviszony 

szándékolt megváltoztatásával, a felek konszenzusával (szerzıdéssel) keletkezik, de létrejöhet 

másképp is, pl. akarati állapottól független jogsértéssel keletkezhet.28 A jogsértés objektív ténye 

kötelmet hoz létre a felek között. A kötelemkeletkeztetı tényállások közül - a jelen dolgozatban 

vizsgált kérdéskör - szempontjából a károkozás a fontos. „A károkozás, mely magával vonja 

polgári jogi felelısséget, függetlenül attól, hogy forrása szerzıdésszegés, vagy deliktum – 

különleges és önálló kötelemfakasztó tényállás.”29 

A polgári jogi felelısség körében nincs lehetıség a tényállástípusok taxatív felsorolására: 

szükség van egy általános szabályra, amely a külön nem tipizált területekre is kiterjed, és a külön 

tipizált területeken mögöttes területként vehetı figyelembe.30 A Ptk. 339. §-a rendelkezik az 

általános polgári jogi kárfelelısségrıl (pontosabban szólva felállítja a károkozás általános 

tilalmát), majd a felelısség különös alakzatairól. A polgári jogi kárfelelısség két részterülete a 

                                                 
27 Novotni Zoltán: A gazdaságszervezı szerzıdések népgazdasági jelentısége (Doktori értekezés, Miskolc, 1985, 45. oldal) 
28 Bíró György: Kötelmi jog (kiadó: „Novotni Alapítvány a Magánjog fejlesztéséért”, Miskolc, 2006., 21. oldal) 
29 Szalma József: A polgári jogi (szerzıdésen kívüli és szerzıdési) felelısség alapelvei (Kötelmi jogi kodifikációs tanulmányok, 
„Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért”, Miskolc, 2005, szerkesztette: Bíró György és Szalma József, 51. oldal) 
30 Ujváriné Antal Edit: id. mő, 17. oldal 



I. FEJEZET – A FELELİSSÉGTİL A FELELİSSÉGÁTTÖRÉSIG 
             

 

29 

szerzıdésszegéssel okozott kárért való (kontraktuális) felelısség és a szerzıdésen kívül okozott 

kárért való (deliktuális) felelısség. A kárfelelısség feltételei és a kár összegszerősége 

meghatározásának a módja mindkét alakzat esetén azonos, hiszen a Ptk. 318. §-a megteremti a 

kártérítési jog egységét. 

A kárfelelısségnek négy konjuktív eleme van: kár, jogellenes magatartás, a kettı közötti 

okozati összefüggés és a felróhatóság. 

A jogellenesség (mint általában vett kategória) a jogi felelısség feltétele. A Ptk. nem 

mondja ki, de a gyakorlatban általános elfogadott elv, hogy a károkozás mindig jogellenes, 

kivéve, ha azt jogszerőnek kell tekinteni.31 A felelısségi jog kimondja a másnak való károkozás 

általános tilalmát (neminem laedere), eszerint minden aktív magatartás jogellenes, ha nincsen 

jogellenességet kizáró körülmény.32  

A kár a jogellenes magatartás következményeként beálló hátrányos eredmény, amelynek 

három eleme van: a károsult vagyonában beállt tényleges vagyoncsökkenés (damnum emergens, 

tipikusan dolog megrongálódása, megsemmisülése), a károsult vagyonában elmaradt haszon,33 

bevétel, jövedelem, elıny (lucrum cessans) valamint a kár csökkentését, enyhítését szolgáló 

szükséges és indokolt költség, amely utóbbi felmerülése a károsult elhatározásától függ és annak 

csak az ésszerőség és célszerőség szab határt. A teljes kártérítés elve szerint a károkozónak 

minden kárt meg kell térítenie, amely szempontjából nincs jelentısége a károkozó magatartás 

súlyosságának.34 A károkozó a teljes kárt köteles megtéríteni függetlenül attól, hogy szándékosan 

vagy súlyosan gondatlanul járt el.35 

                                                 
31 A jogellenesség alapját a Ptk. 2. § (1) bekezdése képezi, amely szerint: A törvény védi a személyek vagyoni és személyhez 
főzıdı jogait, továbbá törvényes érdekeit. 
32 Bár a felelısségi jogi irodalom egységesen elfogadja, hogy minden károkozás jogellenesnek minısül, a bíróságok azonban az 
esetek jelentıs részében megkövetelik a jogellenesség bizonyítását, azaz a károkozó által megsértett tételes jogi szabály 
megjelölését.  
33 Az „új Ptk.” a teljes kártérítés korlátjaként bevezetni tervezi az ésszerő elıreláthatóság fogalmát, amely szerint a kártérítés 
mértéke nem haladhatja meg azt a veszteséget (lényegében elmaradt hasznot), amelyet a szerzıdésszegı fél a szerzıdés 
megkötésekor elıre látott, vagy amelyet elıre kellett látnia azon tények és körülmények alapján, amelyekrıl mint a szerzıdés 
lehetséges következményeirıl a szerzıdéskötéskor tudott vagy tudnia kellett. „Az elıreláthatóságnak itt már nincs köze a 
felelısségben betöltött eredeti szerepéhez – azaz: elıre látta (kellett volna látnia), tehát felróható -, hanem objektivizált mértékké 
vált.” Lábady Tamás: Felelısség a szerzıdésen kívül okozott károkért és a biztosítási szerzıdés az új Polgári Törvénykönyvben 
(vitaindító tézisek) (Polgári jogi kodifikáció, 2001/ 4-5. sz. 47. oldal) 
34 A kártérítési jog alapelveivel foglalkozik Szalma József: A polgári jogi felelısség alapelvei c. monográfiájában (Atlantis – 
Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék, 2008) 
35 A Ptk. 559. § (3) bekezdése szerint a károkozó magatartás szándékos vagy súlyosan gondatlan voltának jelentısége van a 
felelısségbiztosítás alapján érvényesíthetı visszkereseti igény szempontjából. 
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„A kár és a haszon egyaránt az oksági lánc bizonyítható határáig számítandó.”36 A 

jogellenes magatartás és kár közötti okozati összefüggés megállapíthatósága komoly vizsgálatot 

igényel. Az okozati összefüggés az, amely a kárfelelısség elemeit egységbe foglalja. Az adekvát 

kauzalitás elmélete szerint az okozati összefüggés szempontjából azon okok bírnak jelentıséggel, 

amelyek az általános élettapasztalat szerint alkalmasak a hátrányos eredmény elıidézésére, 

amelyek nélkül az nem következett volna be azzal, hogy az okozatossági láncolatban csak 

meghatározott szakaszt tekinthetünk olyannak, amelyen belül a releváns okok felmerülhetnek.37 

„Az oksági láncolatot ezért: (1) idıben kell korlátozni (mennyire távoli az eredeti károkozástól az 

azt kiváltó magatartás), (2) figyelembe kell venni, hogy mennyire szerves a kapcsolat az ok és 

okozat között.”38 Az okozati összefüggés hiánya vagy túlzottan távoli volta képezheti akadályát a 

közvetett kár érvényesítésének. „Közvetett kárról akkor lehet beszélni, ha a károkozó magatartás 

folytán több káresemény következik be, amelyek az ok-okozati láncolatban közelebb, illetve 

távolabb helyezkednek el. E távolabb elhelyezkedı, áttételesebb káreseményeket tekinti a 

tudomány közvetett kárnak.”39 

A polgári jogi felelısség nem objektív eredményfelelısség, pusztán a kár bekövetkezése 

nem elegendı a felelısségre vonáshoz, a kártérítésre kötelezéshez, ugyanakkor nem is szubjektív 

felelısség, hiszen a magatartás értékelésénél nem a károkozó tudatának, vagy a saját értelmi 

képességeinek a vizsgálatából (tıle elvárhatóságból) indulunk ki. A polgári jogviszonyokban úgy 

kell eljárni, ahogy „az adott helyzetben általában elvárható”, amely magatartás hiánya valósítja 

meg a felróhatóságot. Nem a károkozó saját képességei, adottságai alapján kell megítélni a 

károkozó magatartásának felróhatóságát, hanem egy objektív zsinórmérték szerint, azaz a 

megítélés mércéje az, hogy a társadalom tagjai milyen magatartást tanúsítanának (kellene 

tanúsítaniuk) az adott helyzetben. A polgári jogban a kártérítési felelısség alól a „tıle elvárható 

magatartás nem mentesít.”40 A felróhatóságnak nincsenek fokozatai. Az adott helyzetben 

                                                 
36 Zlinszky János: Elvárhatóság a magánjogban (Kötelmi jogi kodifikációs tanulmányok, „Novotni Alapítvány a Magánjog 
Fejlesztéséért”, Miskolc, 2005, szerkesztette: Bíró György és Szalma József, 49. oldal) 
37 „Ami egyáltalán nincs elıidézettségi összefüggésben (positiv) láncolatban az illetı factummal, az a minimális kellékében 
szőkölködik a causalitásnak.” Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk körébıl (Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1932, 
Budapest, 664. oldal) 
38 Petrik Ferenc: A felelısségi eszme változásai a kártérítési jogban (Gazdaság és Jog, 2002/7-8, 8. oldal.) 
39 Fuglinszky Ádám - Menyhárd Attila: Felelısség "közvetett" károkozásért - Mőhelybeszélgetések a Szladits Szemináriumban 
(Magyar jog, 2003/5. sz. 283. oldal) 
40 BDT 2010. 2279. 
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általában elvárható magatartás egy összetett fogalom, hiszen az adott, konkrét helyzetben kell 

vizsgálni azt, hogy a társadalom tagjaitól általában milyen magatartás várható el.  

A gazdasági élet szereplıivel, a társasági vagyonnal gazdálkodó és a gazdálkodó 

személyek felett ellenırzést gyakoroló személyekkel szemben a jogszabály fokozott 

elvárhatóságot támaszt. A Gt. 30. §-a a vezetı tisztségviselıktıl, mint az ilyen tisztséget betöltı 

személyektıl elvárható szintő gondosságot kíván meg, tehát a velük szemben támasztott 

elvárhatósági mérce magasabb, hiszen egy gazdasági társaság vezetése során elvárt, hogy a 

felelıs gazdálkodás keretében megfelelı szintő pénzügyi–gazdasági-jogi ismeretekkel 

rendelkezzenek. Ebben az esetben tehát az általános elvárhatóság a vezetı tisztségviselıkkel 

szemben támasztott fokozott gondosságot jelenti.41 

A kötelmi jog egyik jellemzıje a kötelezettet terhelı vagyoni felelısség elve, amely 

szerint a kötelezett a tartozásáért a teljes vagyonával tartozik helytállni. Amennyiben a kötelezett 

egy gazdálkodó szervezet, a felelıssége ebben az esetben is a teljes vagyonára kiterjedı 

felelısség, azonban napjainkban a felszámolás alá került társaságok vagyona statisztikailag a nem 

biztosított hitelezıi követelések elenyészı hányadát fedezi. Bár „fıszabály szerint” minden 

személy a saját tartozásáért tartozik helytállni, azonban a dolgozatban vizsgált társasági jogi – 

csıdjogi területen - kifejezetten méltányolható hitelezıvédelmi indíttatásból - több olyan 

felelısségi tényállással találkozunk, ahol a tartozásért vagyonhiány miatt helytállni nem tudó 

gazdasági társaság mellett (helyesebben szólva inkább: mögött) a társaság tagjai vagy vezetı 

tisztségviselıi kötelesek helytállásra, akiknek a felelıssége csak akkor áll be, amennyiben a 

társaság mőködése alatt tanúsított magatartásuk felróhatónak minısíthetı (mert a társaság 

elkülönült jogi személyiségével a saját érdekükben visszaéltek) vagy pedig felróhatósági elemtıl 

függetlenül felelnek a tartozásokért (betéti társaság beltagja, közkereseti társaság kültagja), ez 

utóbbi esetben felelısség helyett inkább helytállásról kell beszélnünk. 

 

6. A JOGI SZEMÉLYEK ELKÜLÖNÜLT FELEL İSSÉGÉRİL  

 

A jogi személy olyan állami-társadalmi-gazdálkodó szervezet, amely az alapítótól elkülönült 

önálló vagyonnal és (ebbıl következıen önálló) vagyoni felelısséggel, valamint saját ügyintézı – 

                                                 
41 BH. 2001. 594. 
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képviseleti szervvel rendelkezik és az állami nyilvántartásba vétellel jön létre, ennek 

eredményeképpen az alapítótól független jogalanyisággal rendelkezik. A jogi személy a saját 

nevében jogképes, és (cselekvıképes természetes képviselıje útján) a saját nevében szerezhet 

jogokat és vállalhat kötelezettségeket, lehet alanya bármely kötelemnek. „A jogi személy csakis 

szervei által cselekedhetik, s ezért ezeknek a hatáskörükbe esı teendık teljesítésében elkövetett 

kártételeiért a jogi személyt is felelısség terheli.”42 

A jogi személy (abszolút) jogképessége az alapítók vagy tagok személyében beállt 

változástól független. A Ptk-nak a jogi személy jogképességét elismerı 28. § (4) bekezdésébıl 

vezethetı le a jogi személy önálló, tagjaitól elkülönült vagyoni felelıssége. Bár a Ptk. külön nem 

rendelkezik arról, hogy külsı jogviszonyokban a jogi személy (tevékenységi körében, mőködési 

körében, hatáskörében, képviseletében eljáró) tagjának és vezetı tisztségviselıjének a 

magatartása a jogi személy eljárásának minısül, a joggyakorlat szerint ha a jogi személy tagja, 

vezetı tisztségviselıje a jogi személy tevékenységi körében jár el, és ilyenkor a jogi személlyel 

szerzıdéses vagy szerzıdésen kívüli jogviszonyban álló harmadik személynek vagyoni 

érdeksérelmet okoz, a polgári jogi felelısségi jogkövetkezmények általában a jogi személlyel 

szemben alkalmazhatóak.43 A jogi személyiségő és jogi személyiséggel nem rendelkezı 

gazdasági társaságok esetén a Gt. 30. § (1) bekezdése a gazdasági társaságot teszi felelıssé a 

vezetı tisztségviselı eljárása során harmadik személyeknek okozott károkért. 

A hatályos szabályozásban a jogi személy önálló felelıssége az alkalmazotti kárfelelısség 

tényállásán keresztül mutatkozik meg. A Ptk. 348. §-a munkáltató felelısségét állapítja meg, ha 

az alkalmazott a munkaviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz. A tényállás 

lényege, hogy ha a munkavállaló a munkaviszonyával összefüggésben, annak felhasználásával 

okoz kárt, ezért a károkozását a munkáltatónak kell betudni, amely munkáltató csak akkor 

mentesülhet a felelısség alól, ha bizonyítja, hogy kárfelelısség elemei hiányoznak illetve a 

munkavállaló úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A PK. 41. állásfoglalás 

szerint a törvénynek az volt a célja, hogy az alkalmazott által munkakörében vagy hatáskörében 

okozott kárért a munkavállalót egyáltalán ne lehessen felelıssé tenni, tehát hogy a károsulttal 

szemben a felelısség egész terhét a munkáltató viselje. Az alkalmazottért való munkáltatói 

felelısséget nem zárja ki az, ha az alkalmazott munkaköri feladatába nem tartozó vagy a 

                                                 
42 Szladits Károly: id mő, 288. oldal 
43 Szegedi Ítélıtábla Pf.I.20.498/2010 
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munkáltató által kifejezetten tiltott tevékenységgel okoz harmadik személynek kárt, ugyanis a 

felelısség megállapításánál a károkozó tevékenységének a munkaviszonnyal való összefüggésén 

van a hangsúly.44 A Ptk. 348. §-ának 1977. 02. 28-ig hatályos rendelkezése45 még szigorúbban 

védte a károsulti érdekeket, mert szándékos bőncselekmény elkövetése esetén a munkavállalót 

egyetemlegesen engedte kötelezni a munkáltató mellett,46 másrészt pedig a magánmunkáltató 

alkalmazottjának a mögöttes felelısségérıl is rendelkezett, amennyiben a kárigény a 

munkáltatótól nem volt behajtható. A szándékos bőncselekmény tehát egyetemleges felelısséget 

alapozott meg, azonban más vonatkozásban nem módosította a vállalat felelısségét. A 

munkavállalói cselekmény szándékos bőncselekménynek való minısülését nem csak büntetı 

ítélet, hanem a kártérítési felelısség kérdésében eljáró bíróság is megállapíthatta.47 

Az alkalmazotti felelısséggel a vezetı tisztségviselık kárfelelısségénél foglalkozom 

részletesen, konkrét tényállásokon keresztül bemutatva a jogi személy kizárólagos felelısségének 

veszélyét, a hitelezıvédelem szempontjából kártékony és dogmatikailag sem indokolt voltát.  

 

7. A TÁRSASÁGI JOGI FELEL İSSÉG KIALAKULÁSA ÉS SAJÁTOSSÁGAI  

 

A XIX. század elején Európában átfogó magánjogi és kereskedelmi jogi jogalkotás indult meg, 

amely rövidesen Magyarországra is elért és 1840-ben több alapvetı, kereskedelmi jogi törvény 

született meg, köztük az 1840. XVI. tc. kereskedıkrıl, az 1840. évi XXII. tc. a csıdületrıl és az 

1840. évi XVIII. tc. a közkeresetre összeálló társaságokról, amely utóbbi szabályozta a 

közkereseti társaságot, a betéti társaságot és az részvénytársaságot és ezzel az elsı magyar 

társasági jogi kodifikációnak tekinthetı. 48 Az 1840. évi XVIII. tc. az 1875. évi, Apáthy István 

által kidolgozott Kereskedelmi törvény kihirdetéséig hatályban maradt. 

                                                 
44 BH. 1986. 320. 
45 Ptk. 348. § (1) bek.: Ha alkalmazott munkakörében vagy hatáskörében harmadik személynek kárt okoz, jogszabály eltérı 
rendelkezése hiányában a károsulttal szemben a munkáltató felelıs. Ha az alkalmazott a kárt szándékos bőncselekménnyel okozta, 
az alkalmazott a munkáltatóval egyetemlegesen felelıs. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha szövetkezet tagja okoz 
munkakörében vagy hatáskörében harmadik személynek kárt.  
(2) bek.: Ha magánmunkáltató alkalmazottja okoz munkakörében vagy hatáskörében harmadik személynek kárt, és a kár a 
munkáltatótól nem hajtható be, a kárért az alkalmazott felel.  
A (2) bekezdést az Alkotmánybíróság a 2/1996. (I. 26.) AB határozatával megsemmisítette. 
46 BH. 1979. 320. 
47 Eörsi Gyula: A polgári jogi kártérítési felelısség kézikönyve (KJK Kiadó, Budapest, 1966, 324. oldal) 
48 Papp Tekla: A magyar társasági jog fejlıdése (Acta Universitas Szegediensis, Acta Juridica et Politica, Szeged, 2000) 
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Magyarországon az 1924/25. évi állami költségvetésrıl szóló 1925. évi IX. tc. 12. § (2) 

bekezdése utasítást foglalt magában a korlátolt felelısségő társaságra vonatkozó szabályok 

megalkotására azon célból, hogy a részvénytársaság mellett a kis- és középvállalkozások is 

élvezhessék a korlátolt felelısség elınyeit.49 „A kft. szabályozásának legfontosabb – centrális – 

problémája a társaság hitelezıinek hatásos védelme. A kft.-nál a törvényhozásnak ugyanis két 

merıben ellentétes érdeket kell kielégítenie. A vállalkozóét (minél kisebb a rizikó, annál nagyobb 

a vállalkozó kedv) és a hitelezıét (minél nagyobb garanciát adunk, annál nagyobb a vállalat 

hitelképessége). Ha tisztán az elsı érdeket tartjuk szem elıtt, elvesszük a vállalat hitelképességét; 

ha pedig tisztán a második érdekre vagyunk figyelemmel, leküzdhetetlen akadályokat emelünk 

ennek a társasági formának elterjedése elé.”50  

A Ptk-t hatályba léptetı Ptké. hatályon kívül helyezte a Kt. betéti társaságra és 

szövetkezetre vonatkozó szabályait, és fenntartotta a korlátolt felelısségő társaságra és a 

részvénytársaságra vonatkozó rendelkezéseket, de ezen társasági formák jelentısége 

elhanyagolható volt a központosított, tervutasításos rendszerben mőködı gazdaságban. 1990-ig a 

a magyar gazdaság alapvetı szervezeti formája az állami vállalat volt. A jogi személyiségő állami 

vállalat egyszemélyes tagja az állam volt, amely állam a közhatalmi és tulajdonosi együttes 

minıségénél fogva irányította a vállalatot. 

A rendszerváltást követı korszakalkotó jelentıségő törvény az 1988. évi Gt. volt, amely 

megnyitotta az utat a magántulajdonon és szabad társuláson alapuló gazdasági társaságok 

kialakulása elıtt. Az 1990-es évek közepére már a gazdasági társaság lett a gazdaság alapvetı 

szervezeti formája. Az állami, egyszemélyes tulajdonlás helyébe a társas, civil tulajdonlás lépett, 

kialakult a társasági jog. 

A társasági jog nem azonos a társaságok mőködését meghatározó valamennyi 

jogszabállyal, ugyanis a gazdasági társaságok tevékenységét a társasági jogon kívül a cégjog, az 

adójog, a pénzügyi jog, a versenyjog, a munkajog és csıdjog is szabályozza. Ezen jogszabály 

mennyiségben csak szők kört képez a társasági jog,  amely a gazdasági társaságok alapításával, 

szervezetével, mőködésével kapcsolatos, a társasági jogviszony alanyait megilletı 

jogosultságokkal és kötelezettségekkel foglalkozik. A társasági jog lényegében a polgári jog 

                                                 
49 A korlátolt felelısségő társaságot elıször Dániában szabályozták 1889-ben.  
50 Corpus Juris Hungarici Magyar Törvénytár, 1930. évi törvénycikkek (Milleniumi emlékkiadás, Budapest 1931, Franklin-
Társulat, Magyar Irodalom Intézet és Könyvnyomda kiadása, 123. oldal) 
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része, hiszen alapvetıen egymás mellé rendelt egyenjogú jogalanyok vagyoni viszonyait kívánja 

rendezni. A társasági jog és a polgári jog szerves kapcsolatát leginkább a Gt. 9. § (2) bekezdése 

mutatja meg, amely jogszabályhely a gazdasági társaságoknak és tagjaiknak (részvényeseinek) a 

törvényben nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Ptk. rendelkezéseit rendeli 

alkalmazni. 

A gazdasági társaság többszemélyes kötelem. A társasági szerzıdés az 

érdekazonosságban álló tagok akaratnyilatkozata alapján jön létre, viszont ez mégsem 

azonosítható az árucsere szerzıdésekkel, hiszen a társaság tagjai nem egymásnak nyújtanak 

szolgáltatást, hanem az akaratuk új jogalany létrehozására irányul. „Nem érvényesülhet az 

árucsereszerzıdés jellegzetessége a szinallagma, ugyanis a szolgáltatások egyenértékőségérıl 

nem beszélhetünk.”51 A társasági szerzıdés eme sajátosságából következik a jogviszonyok 

sokszínősége. A társasági szerzıdés legjellegzetesebb tulajdonsága, hogy új jogalanyt létesít, a 

gazdasági forgalom egy új szereplıjét hozza létre és a jövıen ez az önálló vagyonnal és vagyoni 

felelısséggel bíró jogalany lép kapcsolatba harmadik személyekkel.  

A társaság alapítása többrétő jogviszonyt hoz létre. A tagok jogviszonyban állnak a 

társasággal, a tagsági jogviszonyból eredıen ıket különbözı jogok illetik és kötelezettségek 

terhelik.52 A tagok egymással is jogviszonyban állnak, a társaság létesítı okiratának aláírásával 

egy sajátos, a hagyományos polgári jogi árucsere szerzıdésekkel ellentétben érdekazonosságot 

feltételezı kötelmi kapcsolat jön létre közöttük. A tag és a hitelezıje közötti jogviszonyban a 

hitelezı nem tarthat igényt a tag által a társaság rendelkezésére bocsátott vagyoni hozzájárulásra, 

ez alól egyetlen kivétel Gt. 98. §-a, amely szerint a betéti társaság és közkereseti társaság tagja 

ellen végrehajtást vezetı hitelezı a tagot megilletı rendes felmondás jogát gyakorolhatja és így a 

tagsági jogviszony megszőnése folytán a tagnak jutó vagyonrészre tarthat igényt. A társaság 

üzletszerő gazdasági tevékenysége során a harmadik személyekkel (többek között a hitelezıkkel) 

már a társaság áll jogviszonyban, a harmadik személyek felé már maga a társaság tartozik a teljes 

vagyonával korlátlan (de valójában a saját vagyonára korlátozott) felelısséggel.  

A polgári jogi felelısségtıl elkülönül a társasági jogi felelısség, ami egyaránt lefedi a 

tagok közötti, a tag és a társaság közötti, a tag és hitelezıje valamint a társaság és hitelezıi 

                                                 
51 Miskolczi Bodnár Péter: A társasági szerzıdés sajátosságai a Ptk-ban szabályozott szerzıdésekhez képest (Gazdaság és Jog, 
2001/7-8, 28. oldal) 
52 Nochta Tibor: Társasági jogunk néhány aktuális kérdésérıl (Jogtudományi Közlöny, 1994/3, 125. oldal) 
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közötti jogviszonyt, amelyek közül az utóbbi képezi jelen dolgozat vizsgálódási körét. „A 

társasági jog ugyanakkor hangsúlyosan foglalkozik a hitelezıi érdekek védelmével azért, mert a 

társasági viszonyok lehetıséget teremtenek a hitelezıi érdekek viszonylag alacsony kockázat 

melletti megsértésére.”53 A hitelezıvédelem hatékony megvalósítása elengedhetetlen feltétele a 

szerzıdésekbe vetett bizalom fenntartásának. A hitelezıvédelemnek a tagok korlátolt felelıssége 

mellett mőködı társaságok esetén van jelentısége, hiszen a jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaságok tartozásaiért a tagok (betéti társaság beltagja és közkereseti társaság tagjai) a 

fizetésképtelenné válás okától függetlenül korlátlanul és mögöttesen felelnek. 

A társasági jogi felelısség a társaság belsı és külsı jogviszonyaiban egyaránt felmerül, 

de nem feltétlenül vagyoni következményei vannak. A belsı jogviszonyok körében a társaság 

céljainak elérését veszélyeztetı tag a kizárását kockáztatja, a társasági vagyonnal való 

gazdálkodás során a társasági érdekek elsıdlegességét figyelmen kívül hagyó vezetı 

tisztségviselı azonnali hatállyal visszahívható, ugyanakkor vele szemben kárigény is 

elıterjeszthetı. A társaságnak lehetısége van arra, hogy a lényeges érdekeit nyilvánvalóan sértı 

határozatot hozó tagokkal szemben kárigényt érvényesítsen.54 

Nem tartozik a társasági jogi kárfelelısség körébe azon szerzıdéses és szerzıdésen kívüli 

jogviszonyból eredı felelısség, amelyet a polgári jog rendelkezései szerint kell megítélni (pl. 

adásvételbıl eredı szavatossági jogvita, veszélyes üzemi tevékenységbıl harmadik személyre 

háramló kár, szerzıdésszegésbıl eredı kötbérigény stb.). A külsı jogviszonyokban a 

hitelezıvédelmi tényállásokban a társasági jogi felelısség objektív mögöttes felelısségként vagy 

pedig felróhatóságon alapuló, szerzıdésen kívüli kárfelelısségként jelentkezik. 

A belsı és külsı felelısség mereven nem válaszható el, adott esetben közöttük közvetlen az 

áthajlás. Pl. amennyiben a vezetı tisztségviselı fizetésképtelen helyzetben a társaság 

pénzeszközét biztosíték nélkül kölcsönadja és a kölcsön nem térül meg, úgy a társasági érdek 

megsértése okán beáll a Gt. 30. § szerinti kárfelelıssége a társaság felé, ugyanakkor vele 

szemben a felszámolási eljárásban kiegyenlítetlenül maradt hitelezık is igényt érvényesíthetnek a 

Cstv. 33/A. § alapján. Az apportfelelısség körében az apportot a valós forgalmi értéket 

meghaladó értékben elfogadó tagok a Gt. 13. § (4) bekezdés alapján szerzıdésszegés jogcímén 

                                                 
53 Kisfaludi András: Társasági jog (Complex Kft, Budapest, 2007, 162. oldal) 
54 Gt. 20. § (7) bek. 
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kárfelelısséggel tartoznak a társaság felé, ugyanakkor ezen jogsértést a Gt. 50. § is értékeli a tagi 

felelısségáttörés körében, ami már szerzıdésen kívüli kárfelelısség.55 

A tagok korlátolt felelıssége mellett mőködı társaságok esetében a társasági jog a 

hitelezıvédelmet a társaság mőködése alatt, a csıdjog pedig a társaság megszőnésének 

szakaszában érvényesíti. A csıdjog keresztülfekvı jognak tekinthetı, hiszen különbözı 

magánjogi törvények tárgykörébe tartozó rendelkezéseket tartalmaz, de utal a számviteli 

törvényre is a vagyon fogalmánál. 56  

A Gt. rendelkezései a társaság mőködése alatt preventíve a törzstıke védelmét hivatottak 

biztosítani, ilyen rendelkezések pl. a vagyoni hozzájárulás visszakövetelésének tilalma, a vagyoni 

hozzájárulás szolgáltatásával szembeni beszámítás tilalma, apportfelelısség, vagyoncsökkenés 

esetén a legfıbb szerv összehívásának kötelezettsége és döntési kötelezettség a tıkepótlásról, az 

osztalékfizetés feltételhez kötése, saját üzletrész (részvény) megszerzésének korlátozása, 

könyvvizsgáló felelıssége és korlátozott tagi felelısség áttörése. A Gt. nem a fizetésképtelenség 

megelızésére koncentrál, ez nem is lehet célja, hiszen az autonóm döntési önállósággal 

rendelkezı tagok döntik el, hogy a saját maguk által rendelkezésre bocsátott vagyonnal mennyire 

kockázatos gazdasági tevékenységet végeznek, hoznak-e adott abszurd esetben olyan döntést, 

amelybıl általuk elıre tudottan csak üzleti veszteség fog származni. Példának okáért említendı, 

hogy a törvényességi felügyeleti eljárás nem terjed ki a cég gazdálkodásának és döntéseinek 

gazdasági-célszerőségi szempontból való felülvizsgálatára,57 továbbá a társasági határozat 

felülvizsgálata iránti perben is csak jogsértés esetén van helye hatályon kívül helyezésnek. A Gt. 

próbálja a törzstıke állandó létét biztosítani, de ezen törvényi szándék hitelezıvédelmi 

szempontból képmutatónak tőnik különös tekintettel arra, hogy a társaság a vagyonát nem köteles 

letétként kezelni58 (tehát a gazdasági tevékenysége keretében felhasználhatja) továbbá a 2006. évi 

Gt. indokolatlan és eltúlzott liberalizációt hajtott végre a tıkeminimum leszállításával. A 

Csıdtörvény már a társaság fizetésképtelensége esetén, reparatív eszközökkel próbálja növelni a 

hitelezık kielégítési alapjául szolgáló felszámolási vagyont, illetve tesz lehetıséget a felelıs 

személyek elleni igényérvényesítésre, ilyen rendelkezések a csıdmegtámadási perek, a vezetı 

                                                 
55 Ujváriné Antal Edit: Felelısségi kérdések a társasági jogviszonyokban (Kötelmi jogi kodifikációs tanulmányok, „Novotni 
Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért”, Miskolc, 2005, szerkesztette: Bíró György és Szalma József, 171. oldal) 
56 Cstv. 3. § (1) bek. e) pont 
57 Ctv. 74. § (4) bek. 
58 BH. 1996. 226. 
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tisztségviselı csıdjogi felelısségére valamint a tartósan hátrányos üzletpolitika folytatásáért való 

tagi felelısség szabályai. (Mindehhez társulnak még a Ctv-nek a törölt cég tartozásaiért való 

felelısségáttörési rendelkezései.) A társasági jog és a csıdjog szerves kapcsolatának a 

felismerése a hatékony és komplex hitelezıvédelmi rendszer megalkotásának elsı lépése. 

A hitelezıi igények felszámolási eljárásokban való megtérülésének mértékét tükrözı 

statisztika tükrében a hazai hitelezıvédelmet hatékonynak egyáltalán nem nevezhetjük.59 A 

felszámolási eljárásban ki nem egyenlített követeléssel maradt hitelezık önkéntelenül vetik fel a 

magának a fizetésképtelenné vált társaságok tagjainak és vezetı tisztségviselıinek a felelısségét, 

és ezen társadalmi igény nemcsak a felszámolási eljárásban, hanem a társaság rendes mőködése 

alatt is gyakran felmerül.  

A piacgazdaság beindulásával „újabbnál újabb jogalapi kérdések kezdték, illetve kezdik ki 

a bíróságok hagyományos felelısségjogi gondolkodását, mint amilyenek például a jogi személy 

tagjának, képviselıjének a károkozó magatartásáért való közvetlen felelıssége.”60 A jogi 

személyek körén belül a tıkeegyesítı társaságok felelıssége elkülönül a tagok felelısségétıl, 

vagyis a társaság felelıs a hitelezıivel szemben. „A tagi (részvényesi) felelısség hitelezıkkel 

szembeni hiányának szükségessége mögött a tıkeegyesítı típusú társaság által folytatott, az 

átlagost meghaladó fokú üzleti kockázat és veszély húzódik meg. A tıkeegyesítı társaság önálló 

felelıssége és a tagok (részvényesek) hitelezıkkel szembeni felelısségének hiánya társadalmi 

szinten szétteríti az üzleti kockázatot a tagok (részvényesek), a társaság és a hitelezık között 

abban az értelemben, hogy a tag (részvényes) a teljes saját vagyonából kizárólag a tıkegyesítı 

társaság rendelkezésére bocsátott  vagyonrészét, illetıleg a társasági részesedés (részvény) 

megvásárlására fordított vagyonrészét kockáztatja, a tıkeegyesítı társaság teljes vagyonát 

kockáztatja, míg a hitelezı a teljes saját vagyonából kizárólag a tıkeegyesítı társasággal szemben 

fennálló követelését, mint vagyoni értéket kockáztatja.”61 Álláspontunk szerint hazánkban a 

kockázatnak a gazdasági szereplık közötti megosztása, szétterítése egyenlıtlenné vált, ezért 

indokolt a gazdasági társaságok vezetı tisztségviselıi és tagjai vagyoncsökkenésért való és ebbıl 

                                                 
59 Csıke Andrea: Gondolatok az új fizetésképtelenségi törvény szükségességérıl a Csıdtörvény statisztikája tükrében c. 
tanulmányában ismertette, hogy kizárólag az általa 9,5 évben befejezett összes felszámolási eljárásban 28 milliárd forint ki nem 
egyenlített hitelezıi igény maradt, így 1997-2001. között 1,6 % volt az átlagos kielégítési arány. (Magyar jog, 2002/2, 86-90. 
oldal) 
60 Vékás Lajos: Szakértıi Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez (Complex Kft., Budapest, 2008, 1113. oldal) 
61 Török Tamás: Felelısség a társasági jogban (HVG ORAC, Budapest, 2007, 24. oldal) 
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általában okozatilag következı fizetésképtelenségéért való felelısségének a felülvizsgálata, a jogi 

szabályozás továbbfejlesztésének, a megváltozott erıviszonyokhoz való igazítása.  

A jogi személy felelıssége áttörésének meghatározó jelentısége van a hitelezıvédelem 

szempontjából, hiszen a hitelezık vagyoni érdekeit sérti az, ha a hitelezı felé kizárólag a vele 

(tipikusan szerzıdéses) jogviszonyban álló jogi személy (pl. gazdasági társaság) felelıs (a 

szerzıdésbıl eredı tartozásért), ugyanakkor a ’kárt’ (vagy inkább másként fogalmazva: a 

társasági vagyon csökkenését, ezáltal közvetve a hitelezıi igények meg nem térülését) 

ténylegesen okozó társasági tag vagy vezetı tisztségviselı („tényleges károkozó”) nem vonható 

felelısségre. A ki nem egyenlített tartozásokért való felelısség körében megkülönböztetjük a 

mögöttes felelısséget és a felelısségáttörést, amelyek általános kérdéseit a következı pontokban 

vizsgálom. 

 

8. A MÖGÖTTES FELEL İSSÉG ÉS HELYTÁLLÁS  

 

A felelısség fogalmát „tágabban is meghatározhatjuk, ha nem csak a valamely jogellenes 

magatartás következményeiért való helytállást értjük alatta, hanem idevonjuk mindazokat az 

eseteket is, amikor valaki valamilyen kötelezettséget – a sajátját vagy másét – teljesíteni köteles. 

Ilyen tág értelemben a felelısség helytállás valamely kötelezettségért illetve annak 

megszegéséért.”62 

Egyes kárfelelısségi tényállásoknál nem mindig a tényleges károkozó, hanem helyette 

más személy tartozik felelısséggel, ilyen pl. a belátási képesség hiánya miatti gondozói 

felelısség vagy pedig okszerően ilyen a cselekvıképesség hiányában akaratnyilatkozatot tenni 

nem képes személyek (gazdálkodó szervezetek) felelıssége a munkavállalója által okozott kárért. 

Másért való felelısségnek minısül a mögöttes felelısség is. A mögöttes felelısség egy 

másik személy (fıkötelezett) vagyoni kötelezettségéért való járulékos jellegő, másodlagos, 

közvetett helytállási kötelezettség, amely alapulhat szerzıdésen vagy törvényi rendelkezésen. A 

mögöttes felelısséget az (elsıdlegesen) fizetésre kötelezett fizetésképtelensége váltja ki. A 

mögöttes felelısség talán legfontosabb jellemzıje a járulékosság, mert mindig fıkötelezettséget 

tételez fel, és a járulékos kötelezettség mindig ehhez a fıkötelezettséghez igazodik. A mögöttes 

                                                 
62 Wellmann György: A mögöttes felelısségrıl, különös tekintettel annak elévülésére (Magyar Jog 2006/9, 535. oldal) 
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felelısség nem csak kártételekért áll fenn, hanem a fıkötelezett bármilyen jogcímen fennálló 

vagyoni kötelezettségéért, így a mögöttes felelısség túlmutat a deliktuális és kontraktuális 

felelısség körén. 

A társasági jogban „A mögöttes tagi felelısség a másért való felelısségnek olyan 

másodlagos, járulékos helytállási kötelezettséget jelentı esetköreit foglalja magában, amelyek 

rokonságot mutatnak az egyszerő, sortartásos kezességgel, de attól számos lényegi vonás 

tekintetében eltérnek. A mögöttes tagi felelısség nem kezesi felelısség, hanem önálló, sui generis 

helytállási kötelezettség.”63 

A jogalkotó tehát a mögöttes felelısséget nem csak a kezesség alkalmazásával teremtheti 

meg, hanem ’sui generis’ módon is,64 amire példa a közkereseti társaság tagjának és betéti 

társaság beltagjainak az objektív felelıssége (pontosabban: helytállási kötelezettsége) valamint a 

Cstv. 33/A. § szerinti, felróhatóságra alapozott vezetı tisztségviselıi felelısség. 

A mögöttes felelısség kérdéskörének jelen dolgozat szempontjából annyiban van 

jelentısége, hogy egyes vizsgált felelısségi formáknál felmerül a kérdés, hogy az vajon 

’egyszerő’ mögöttes felelısségi alakzat-e (amely felróhatóságtól függetlenül, az adott társasági 

forma törvényi konstrukciójába beépített mögöttes felelısségre tekintettel kötelezi az adott 

mögöttesen felelıs személyt a társasági vagyonból ki nem egyenlített minden tartozás 

teljesítésére), avagy a felróhatóan okozott vagyoncsökkenés szankcionálását célozza-e, és csak a 

társaság megszőnését követıen, az okozott ’kár” mértékéig áll-e fenn. Amennyiben az adott 

felelısségi tényállást kárfelelısségként kezeljük, úgy a károkozót megilleti a felróhatóság 

kimentésének joga továbbá a felelısségének mértéke legfeljebb az okozott kár nagyságához 

igazodik (ami számára kedvezıbb, ha az okozott kára kisebb, mint a kiegyenlítetlenül maradt 

hitelezıi követelésállomány.) 

Célszerő különbséget tenni azonban a mögöttes felelısség és mögöttes helytállás között. 

„Az objektív, azaz felróhatóságtól független helytállás általában magatartástól független, és nem 

feltétlenül kötıdik káreseményhez. ... A biztosítéki célú mögöttes marasztalhatóságra vezetı 

helyzetekben a helyes terminológia a mögöttes helytállás, amely minden kötelezetti alanyi 

magatartás vizsgálatot feleslegessé tesz.”65 A mögöttesség kötıdik az objektív, felróhatóságtól 

                                                 
63 G. Farkas Judit: Mögöttes tagi felelısség a magyar társasági jogban (Gazdaság és Jog 2006/6-7., 28. oldal) 
64 1/2007. PJE határozat a mögöttes felelısségrıl, III.a. pont 
65 Bíró György: Jogértelmezési viták a mögöttes helytállás kérdéskörében (Gazdaság és jog, 2007/2. sz. 17. oldal) 
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független helyzetekhez (ilyen pl. a betéti társaság beltagjának és a közkereseti társaság tagjának a 

felelıssége a társasági vagyon által nem fedezett valamennyi tartozásért) továbbá mögöttes 

felelısségrıl van szó olyan helyzetekben, „ahol az okfolyamatot elindító, viszonylagos 

felróhatóság a fedezetet lecsökkentı (okozó) magatartásban található meg.” Ez utóbbi 

„felróhatósági elem fellelhetı a konszernjogi szabályokban (Gt. 54. §) valamint a felszámolási 

jogban (a 2006. július 1-jétıl hatályos, a kft.-re vonatkozó ügyvezetıi és tagi felelısségben).”66 

A mögöttes felelısség (a kezességhez hasonlóan) járulékos jellegő, ugyanis mindig 

fıkötelezettséget tételez fel és a járulékos kötelezettség mindig ehhez a fıkötelezettséghez 

igazodik. A mögöttes felelısség alanya érvényesítheti mindazon kifogásokat, amelyeket a 

fıkötelezett érvényesíthet a jogosulttal szemben; a helyzete nem válhat terhesebbé, mint amilyen 

az elvállaláskor (keletkezésekor) volt; a fıkötelezett oldalán bekövetkezett objektív és szubjektív 

jogi tények mindig kihatnak a járulékos kötelezettre (ezért ha a követelés a fıkötelezettel 

szemben elévült vagy pedig jogvesztést eredményezve a hitelezı nem jelentette be a követelést a 

fıkötelezett felszámolási eljárásában, a mögöttesen felelıssel szemben sem lehet érvényesíteni) 

továbbá (az egyszerő kezeshez hasonlóan a sortartás kifogásával élve) a mögöttes felelısség 

alanya mindaddig megtagadhatja a teljesítést, ameddig a követelés a fıkötelezettıl be nem 

hajtható (vagyis a helytállási kötelezettsége csak akkor nyílik meg, ha bizonyossá válik, hogy a 

fıkötelezett vagyona a követelést nem fedezi). Ennélfogva a társaság tagja csak akkor és csak 

annyiban köteles a társaság tartozásaiért helytállni, amikor és amennyiben az a társaságtól nem 

hajtható be.  

A mögöttesen felelıs személy a fıkötelezettel együttesen is perelhetı, azonban csak a 

feltételes hatályú marasztalására kerülhet sor, azaz csak akkor lehet vele szemben végrehajtást 

vezetni, amennyiben a követelés a fıkötelezettıl bizonyítottan behajthatatlan maradt (amit az 

eredménytelen felszámolási vagy végrehajtási eljárással igazolható). A mögöttesen felelıs 

személy ugyanazon kötelezettség teljesítéséért felel, mint a fıkötelezett, nem a saját, hanem a 

fıkötelezett kötelezettségéért köteles helytállni. A követelés jogcíme ugyanaz, a mögöttesen 

felelıs tag teljesítése nem változtatja meg a tartozás jogcímét. Ebbıl következıen a követelés 

elévülése mind a fıkötelezettel, mind a mögöttesen felelıssel szemben ugyanabban az 

idıpontban – a követelés Ptk. 326. § (1) bekezdés szerinti esedékessé válásának az idıpontjában 

                                                 
66 Bíró György: idézett mő, 18. oldal 
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– kezdıdik. A mögöttesen felelıs személlyel szembeni követelés elévülése a fıkötelezettıl való 

behajthatatlanság igazolt megállapíthatóságáig nyugszik. Az elévülés nyugvása fogalmilag 

kizárja az elévülés megszakadását. A fıkötelezettel szemben el nem évült követelés az elévülés 

nyugvásának megszőntétıl (vagyis a fıkötelezettıl való behajthatatlanság igazolt 

megállapíthatóságától) számított egy éven belül érvényesíthetı a mögöttesen felelıs személlyel 

szemben.67 

A társasági jogban ismert mögöttes felelısség (mögöttes helytállás) a gazdasági társaság 

vagyona által nem fedezett tartozásokért való felelısséget jelenti, amelyet a jogi személyiséggel 

nem rendelkezı gazdasági társaságoknál közkereseti társaság esetében a Gt. 88. § (1) bekezdése, 

97. § (1) bekezdése, betéti társaság esetében a Gt. 108. § (1) bekezdése szabályoz. A közkereseti 

társaság tagjával és a betéti társaság beltagjával szemben mögöttes felelısségére (pontosabban 

szólva: mögöttes helytállására) hivatkozva csak azon követelés érvényesíthetı, amelyet a társaság 

felszámolási eljárásában bejelentettek, de nem térült meg.68 A meg nem térülés igazolható 

felszámolási eljárást befejezı végzéssel vagy pedig a felszámoló által kiadott behajthatatlansági 

nyilatkozattal. 69 

A korlátolt felelısségő társaság tagja és a részvényes a társaság fennállása alatt a társaság 

tartozásaiért nem felel, kivételes esetekben azonban lehetıség van a felelısségáttörésre. A 

mögöttes felelısséget azonban el kell határolni a korlátozott felelısség áttörésének 

jogintézményétıl. A két felelısségi forma közötti hasonlóság az, hogy mindkettı a társaság 

vagyonából meg nem térült kötelezettségért való helytállást eredményez, a különbség az, hogy a 

jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok mögöttes felelıssége esetén a hitelezı 

követelésének a jogcíme nem változik meg, a korlátolt felelısség mellett mőködı társaságok 

esetén viszonyt igen. A felelısségáttörés alapja viszont a társaság tagjának saját felróható 

(joggal való visszaélését megvalósító) cselekménye, amely a társaság elkülönült jogi 

személyiségével való visszaélésben (tipikusan a társaság vagyonának az elvonásában, ezzel 

összefüggésben a tagok vagy az érdekkörükbe tartozó személyek vagyonának a növelésében vagy 

más, közvetlenül a gazdasági társaság hátrányára történı elınyszerzésben) nyilvánul meg és a 

                                                 
67 1/2007. PJE határozat a mögöttes felelısségrıl 
68 IH. 2004. 35. 
69 A Cstv. 37. § szerint a követeléseket legkésıbb a felszámolás kezdı idıpontjától számított 180 napos jogvesztı határidın belül 
kell bejelenteni. A Cstv. 2009. szeptember 1-jei hatályú módosítását megelızıen a határidı 1 év volt. 



I. FEJEZET – A FELELİSSÉGTİL A FELELİSSÉGÁTTÖRÉSIG 
             

 

43 

helytállás terjedelme a vagyonelvonás összegére korlátozódik (amely a hitelezıi igények 

összegénél több vagy kevesebb is lehet). 

 

9. A KORLÁTOZOTT FELEL İSSÉG ÁTTÖRÉSE 

 

A társasági jogi felelısség körébe tartoznak a felelısségáttörés esetei is. Amint fentebb említésre 

került, a Ptk. a jogi személy (elkülönült) felelısségének áttörésérıl nem rendelkezik, azt nem 

teszi lehetıvé. Az elválasztás elvébıl következıen harmadik személy a jogi személy tagjával 

vagy vezetı tisztségviselıjével szemben közvetlenül igényt nem érvényesíthet, azonban a tárgyi 

jog ez alól kivételeket enged, amely esetek a gazdasági társaságoknál nyertek szabályozást a Gt., 

a Cstv. továbbá a Ctv. rendelkezései között. Hatályos tárgyi jogunkban tehát a törvények 

taxatívan rendelkeznek a felelısségáttörés eseteirıl: 

− Gt. 50. § a társaság elkülönült jogi személyiségével illetve a saját korlátolt 

felelısségével visszaélı tag felelısségérıl, 

− Gt. 54. és Cstv. 63. § a tartósan hátrányos üzletpolitikát folytató tag felelısségérıl, 

− Cstv. 33/A. és 63. § a társaság vezetı tisztségviselıjének a fizetésképtelenséget 

fenyegetı helyzet bekövetkeztét követıen folytatott, hitelezıi érdekeket sértı 

gazdálkodásért való felelısségérıl, 

− Cstv. 63/A. §  a vagyoni hányadát átruházó tag felelısségérıl és a 

− Ctv. 93. § a törölt cég tartozásaiért való tagi felelısségérıl. 

„Valamennyi törvényi esetkörben közös, hogy a felelısségátvitelre, vagyis a korlátlan tagi 

felelısség bíróság által történı megállapítására valamilyen joggal való visszaélést megvalósító 

jogellenes és vétkes tagi magatartás ad alapot akkor, ha a társaságnál e magatartással okozati 

összefüggésben maradtak kielégítetlenül hitelezıi követelések.”70 (Ez a megállapítás a Cstv. 

33/A. § szerinti vezetı tisztségviselıi felelısségre azzal irányadó, hogy a vezetı tisztségviselı 

felelısségét nem joggal való visszaélés alapozza meg.) A hitelezık és károsultak részérıl 

azonban arra van igény, hogy már a társaság „rendes” mőködése, azaz a társaság létezése alatt 

lehetıség legyen a vezetı tisztségviselık az elkülönült felelısséggel visszaélı tagok 

                                                 
70 Wellmann György: Tagi felelısségátvitel társasági jogunkban (Gazdaság és Jog, 2008/11, 5. oldal) 
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felelısségének a megállapítására és marasztalására, különösen ha azok jogellenes magatartása 

egyben bőncselekményt is megvalósít. 

A felelısségáttörési tényállások kapcsán – azok jelen dolgozatban történı részletes 

vizsgálata elıtt – hangsúlyozom, hogy azok kivétel nélkül valamilyen – bár eltérı intenzitású, de 

– felróható magatartás jogkövetkezményei. 

A Szegedi Ítélıtábla Polgári Kollégiuma a 2/2008. (XII.4.) számú kollégiumi 

véleményével módosított, egységes szerkezetbe foglalt 1/2005. (VI.17.) számú kollégiumi 

véleményében71 foglalkozik a jogi személy elkülönült felelısségérıl és a felelısség áttörésérıl, 

amely vélemény azért emelendı ki, mert az Ítélıtábla kifejezett törvényi felhatalmazás nélkül, a 

polgári jogi alapelvek sérelmére hivatkozva már a jogi személy mőködése alatt is 

megállapíthatónak tartja a jogi személy elkülönült személyiségével visszaélı tag felelısségét. A 

kollégiumi vélemény szerint a jogi személy elkülönült felelısségének áttörése, a társaság tagjával 

szemben a jogi személlyel jogviszonyba került külsı harmadik személyek részérıl a polgári jogi 

igények közvetlen érvényesítése jogilag létezı (mőködı) jogi személy esetében – tételes 

rendelkezés hiányában is – kivételes esetben nem zárható ki. A felelıs áttörésének alapját ebben 

az esetben a Ptk. alapelvi rendelkezései képezik, különösen a joggal való visszaélés tilalma, 

amely nyilvánvalóan kiterjed a jogi személyiség elkülönült felelısségével való visszaélés 

tilalmára is. Amennyiben a tag visszaél a jogi személy elkülönült vagyoni felelısségével (amely a 

saját vagyoni felelısségéhez képest a jogi személy létesítésével járó legfıbb elıny) és a jogi 

személy vagyonát a saját érdekkörébe vonja el, akkor indokolt, hogy a jogi személy tartozásaiért 

is a magánvagyonával álljon helyt. A Ptk. nem tartalmaz a tag és vezetı tisztségviselı közvetlen 

felelısségét lehetıvé tevı rendelkezést, és a felelısségrevonáshoz a Ptk. 339. §-ára, mint 

általános kárfelelısségi tényállásra való hivatkozás sem szolgáltathat elegendı, önálló 

jogszabályi alapot. A jogi személy elkülönült felelısségébıl levezetett elválasztás elvének 

lerontását jelentené ugyanis az, ha bármely csekély súlyú, jogellenes és felróható tagi (vezetı 

tisztségviselıi) magatartás esetén lehetıvé tennénk a tag (vezetı tisztségviselı) személyes 

marasztalását. Ezért szükséges, hogy „olyan minısített jogellenes és felróható magatartás 

valósuljon meg, amely – a jogi személyiség leple alatt – a saját egyéni érdekei, vagyona javára 

való szándékos, csalárd és célzatos visszaélésnek minısül.” Nem annak van jelentısége, hogy a 

                                                 
71 Megjelent a BDT. 2009/3. számában. 
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tag (vagy vezetı tisztségviselı) felelıssége bőncselekményt megalapoz-e vagy sem, hiszen a Ptk. 

a bőncselekménnyel okozott kár tényállását nem ismeri, a felelısség áttörését nem az alapozza 

meg, hogy a tag (vezetı tisztségviselı) jogellenes és felróható magatartása bőncselekményt is 

megvalósít, hiszen a tag minden (jogellenes és felróható) magatartását a jogi személynek kell 

betudni, amit nem változtat az sem (külön törvényi rendelkezés hiányában), hogy a cselekmény 

egyben bőncselekményt (azaz más jogági jogszabály által kifejezetten szankcionált, társadalomra 

súlyosan veszélyes cselekményt) is megvalósít. A tag felelısségének az alapja a polgári jogi 

alapelvek nyilvánvaló, kirívó, durva sérelme, amely indokolttá teszi, hogy a jogi személy 

elkülönült felelısségére hivatkozástól megfosztassék és a jogi személy tartozásaiért a saját 

vagyonával álljon helyt. A tag felelıssége nem mögöttes felelısség, a tag önálló felelısségének az 

alapja a saját felróható és jogellenes magatartása.72 A joggal való visszaélés következménye, 

hogy a tag a jogi személy elkülönült felelısségére nem hivatkozhat. A saját személyében felelıs 

tag a szerzıdésen kívüli károkozás szabályai szerint tartozik helytállással a jogi személlyel 

(szerzıdéses vagy szerzıdésen kívüli) jogviszonyban álló, sérelmet szenvedett harmadik 

személlyel szemben. A jogi személy kontraktuális vagy deliktuális, és a tag szerzıdésen kívüli 

felelıssége ilyen esetben egyetemleges. 

Egyet kell értenünk Wellmann Györggyel, aki az ajánlást aggályosnak tartja azon 

indokból, hogy felelısségátvitel (mint az elválasztás elvének a fıszabály alóli kivétele) csak 

kifejezett törvényi rendelkezése alapulhat73 különös tekintettel arra, hogy jogalkotási törvényünk 

szerint alapvetı jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat csak törvény tartalmazhat. A 

Gt. 50. § a felelısségáttörési esetek általános tényállásának tekinthetı abban az értelemben, hogy 

a korlátolt felelısséggel való visszaélést általában tilalmazza és a visszaélı tag társasági 

tartozásokért való felelısségének megállapítását más törvényi feltételhez nem köti. A törvényi 

esetkörhöz képest a felelısségáttörés eseteit a bírói gyakorlat nem bıvítheti. Wellmann György 

szerint nem a Ptk. alapelveinek a sérelmére alapított felelısségátvitel jogcímén, hanem a Ptk. 

339. § (1) bekezdés szerinti önálló deliktuális jogcímen lehet csak megállapítani a tagok 

felelısségét, hiszen ekkor valósul meg olyan önálló többletmagatartás, amely a tagot önálló 

                                                 
72 A Szegedi Ítélıtábla Polgári Kollégiumának 1/2005. (VI. 17.) számú kollégiumi ajánlása a korlátozott felelısség áttörését (a 
felelısségátvitelt) még olyan mögöttes felelısségnek tekintette, amely a követelés jogcímét nem változtatja meg, hanem a 
kötelezett társaság helyébe, illetve mellé belép a tag és magánvagyona terhére az eredeti jogcímen köteles helytállni, ezért a tag 
felelısségét nem tekintette önálló deliktuális tényállásnak. 
73 Wellmann György: id mő, 7. oldal 
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károkozó jogalannyá emeli.74 Álláspontunk szerint Wellmann György megállapítása helyes, amit 

azzal tartunk kiegészíthetınek, hogy nemcsak bőncselekmény alapozhatja meg a tagnak a 

társaság pajzsa mögül kilépı felelısségét. Az ítélıtáblai véleménnyel kapcsolatban a polgári jogi 

alapelvek megsértésével indokolt tagi felelısségátvitelt azért is tartjuk vitathatónak, mert nincs 

akadálya annak, hogy a polgári bíróság (ellentétben a büntetı bírósággal) önmagában valamely 

(önálló normának minısülı) alapelv alapján bíráljon el jogvitát és kötelezzen kártérítésre (e 

tekintetben osztjuk az Ítélıtábla álláspontját), azonban álláspontunk szerint ezt bíróság csak 

közvetlen jogviszonyban álló személyek között teheti meg, a harmadik személy és a társaság 

tagja között közvetlen jogviszony nem áll fenn, a harmadik személy és a társaság közötti 

jogviszony áttöréséhez, átlépéséhez már törvényi engedély szükségeltetik.  

 

10. A POLGÁRI JOGI KÁRFOGALOM MÓDOSULÁSA A FELEL İSSÉGÁTTÖRÉS 

ESETEIBEN 

 

A fentebb felsorolt felelısségátviteli tényállásokat a társasági jog, a csıdjog és a cégjog 

szabályozza, a tényállások azonban a kárt nem a polgári jogi kárfogalommal azonosan ítélik 

meg. A tényállások a gazdasági társaság jogutód nélküli megszőnéséhez kapcsolódnak és a 

társaság megszőnését (cégbírósági törlését) követıen fennmaradt, ki nem egyenlített hitelezıi 

igényekért való helytállásról rendelkeznek. Az alapvetıen dologban és személyi károkra okozott 

károkra szabott polgári jogban a kár a károsult vagyonában beálló vagyoncsökkenés (amihez 

elmaradt haszon és indokolt költség társulhat). A társasági jogban a társaság és a tagja (vagy 

vezetı tisztségviselıje) egymás közötti belsı jogviszonyában a kár szintén a társaság vagyonában 

beállt csökkenés (pl. a jogkörében eljáró vezetı tisztségviselı által harmadik személynek okozott 

és a társaság által megtérített kárt a társaság megtérítési igénnyel visszaköveteli). A társaság és a 

hitelezıje közötti külsı jogviszonyban a felelısségáttörési tényállásokban a hitelezı a taggal 

(vagy vezetı tisztségviselıvel) szemben kárként a társasággal szemben meg nem térült hitelezıi 

igényt érvényesít(het)i, hiszen a hitelezı szempontjából ez a saját vagyonában beállt 

vagyoncsökkenés. A dolgozat késıbbi fejezeteiben a konkrét felelısségátviteli tényállás 

elemzésénél térek ki arra, hogy az mögöttes felelısségnek vagy kárfelelısségnek minısül, itt 

                                                 
74 Wellmann György: id. mő, 7. oldal 
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csak arra kívánok rámutatni, hogy a társasági jogban és a csıdjogban a ’kár’ fogalma hitelezıi 

megközelítésbıl átalakul. Mindez nem azt jelenti, hogy a jelen dolgozatban vizsgált társasági, 

cégjogi és csıdjogi tényállásokat speciális polgári jogi kárfelelısségi tényállásnak kellene 

minısítenünk, vagy hogy dogmatikailag egy másik kárfogalomról lenne szó, az összehasonlítást 

egyrészt azért tartom fontosnak, mert vagy maga a jogszabály használja a „kár” terminust (Cstv. 

33/A.§, Ctv. 99. §) vagy pedig a jogszabályt alkalmazó bírói gyakorlat, ezenkívül pedig 

vitathatatlan, hogy valamennyi tényállás valamely felróható magatartás okán alkalmaz 

jogkövetkezményt, amely felróhatóság a kárfelelısség fogalmi eleme. Megjegyzendı azonban, 

hogy nem értünk egyet Wellmann György azon álláspontjával, miszerint a tag a vele szemben 

indított perben már nem teheti vitássá az alapkövetelést75, ennek semmi akadálya nincsen. 

Amennyiben pl. a hitelezı a felszámolási eljárásban érvényesíti a követelését és a felszámoló azt 

elismeri, ezen elismerésnek a tag vagy vezetı tisztségviselı általi vitatást nem zárja ki76 különös 

tekintettel arra, hogy a felszámolási eljárásban a Cstv 6. § (4) bekezdése szerint félnek nem 

minısült, így nyilatkozattételi joga sem volt. 

A kár polgári jogi fogalma zökkenımentesen alkalmazható a társaság és a tagja vagy a 

társaság és a vezetı tisztségviselıje közötti belsı jogviszonyban, hiszen a társaságot ért 

vagyoncsökkenés kimunkálható. A külsı jogviszonyban a kár fogalma helyett a ki nem 

egyenlített hitelezıi igények megtérítésére korlátozott helytállásnak az egyik oka az, hogy a 

hitelezı szempontjából kárként csak az a követelés jelentkezik, amelyet a társaság számára nem 

egyenlített ki, és amennyiben a tag vagy a vezetı tisztségviselı a társaságnak ezen összegnél 

nagyobb kárt okozott, akkor arra a hitelezınek nincsen ’kereshetıségi’ joga, másrészt pedig a kár 

összegének bizonyítása különösen bonyolult lehet gazdasági társaságok esetén, amikor pl. nem 

egyetlen és relatíve egyszerő megítéléső kárt okozó magatartást (pl. dologrongálást) kell kiemelni 

és vizsgálat tárgyává tenni, hanem amikor egy huzamosabb ideig tartó, komplett 

magatartásfolyamatot, mint egészet nyilvánít a törvény jogellenesnek. Ilyen pl. a helytelen 

gazdálkodásért való vezetıi felelısség vagy a tartósan hátrányos üzletpolitikával okozott 

vagyoncsökkenésért való tagi felelısség. Az elmaradt haszon megállapítása pedig egyenesen 

                                                 
75 Wellmann György: id. mő, 9. oldal 
76 BH. 1996. 337. 
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lehetetlen vállalkozás lenne.77 A dolgozatban vizsgált tényállásokban olyan kártérítési jogi 

alapelveket sem lehet értelmezni, mint pl. a káronszerzés elve. 

Érdekes és egyedülálló fogalommal operál a Ctv. a felszámolási eljárás 

kezdeményezésével alapos ok nélkül késlekedı végelszámoló felelısségénél78, akit a cég 

vagyonához „a károkozás összege mértékéhez igazodó tıke-hozzájárulás” teljesítésére kell 

kötelezni akkor, ha nem tett meg mindent a hitelezık veszteségeinek csökkentése érdekében vagy 

egyes hitelezıket mások rovására elınyben részesített. A felelısség megítélését bonyolítja az is, 

hogy bár az igényt a felszámoló és a hitelezık is érvényesíthetik, ugyanakkor a végelszámoló a 

cég vagyonába köteles a befizetést teljesíteni, ami arra enged következtetni, hogy a tényállás 

hasonlatos a Gt. 30. § szerinti vezetı tisztségviselıi, a társasági érdekek elsıdlegességét sértı, a 

Ptk. szerint elbírálandó kárfelelısséghez, azonban a végelszámoló felelıssége „minıségileg több” 

ennél.79 A „tıke hozzájárulás” mibenlétét és összegét illetıen álláspontunk szerint a 

végelszámoló felelıssége a vezetı tisztségviselı Cstv. 33/A. szerinti felelısségéhez hasonló, de 

annál tágabb körő és nemcsak a hitelezıi érdekeket sértı gazdálkodásból eredı 

vagyoncsökkenésért való felelısséget öleli fel, hanem ezt meghaladóan magában foglalja azon 

hitelezıi igények összegéért való helytállást is, amelyeket a végelszámoló a fizetésképtelenséggel 

fenyegetı helyzet bekövetkeztét követıen kiegyenlített. A tényállással bıvebben a VII. 

fejezetben foglalkozom. A Ctv. által használt kár fogalom tehát itt sem azonosítható a 

hagyományos polgári jogi kárfogalommal. 

A polgári jogi kárfelelısség feltétele a jogellenes magatartás. A korlátozott felelısségő 

társasági tagokra vonatkozó felelısségáttörési tényállások különböznek a polgári jogi 

kárfelelısségtıl dogmatikailag abban is, hogy a felelısséget nem jogellenes magatartás, hanem 

joggal való visszaélés alapozza meg. A joggal való visszaélés feltétele, hogy egy személy az ıt 

megilletı jogot gyakorolja, mégpedig a társadalmi rendeltetésével össze nem férı célra. A 

hitelezı és a társaság tagjának viszonyában nem jogellenes magatartás az, hogy a fizetésképtelen 

társaság tagja eladja a társasági részesedését vagy pedig a tag nem biztosítja a társaság 

elérhetıségét annak székhelyén. Ezen magatartások jogellenesek, de megvannak az egyéb 

jogkövetkezményeik. A dolgozatban vizsgált tagi magatartások csak abban az esetben esnek a 

                                                 
77 Eörsi Gyula is rámutat vállalkozások esetén az elmaradt haszon problémás megítélésére: „Nem teljesen ilyen egyértelmő a 
megítélés azokban az esetekben, amelyekben nem munkán, hanem tulajdonjogon vagy vállalkozáson alapuló haszon marad el.” 
78 Ctv. 99. § (5) bek. 
79 A Ctv. 98. § (2) bekezdése és 99. §-a szerint a végelszámoló vezetı tisztségviselınek minısül. 
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felelısséget megállapító szabályok hatókörébe, ha egyébként a tagsági vagy más jogok 

gyakorlásának körében maradtak, s nem csúsztak a jogellenesség területére. A jogellenes 

magatartás ugyanis nem sorolható a joggal való visszaélés tilalma alá, s a jogellenes 

magatartással okozati összefüggésben keletkezett károkért az általános polgári jogi felelısség 

szabályai szerint is helyt kell állni. Ennek megfelelıen például azt a magatartást, hogy a tag a 

társaság vagyonába tartozó vagyontárgyat minden engedély, hozzájárulás nélkül kivonja a 

társaság rendelkezése alól, és személyes céljaira használja vagy elfogyasztja azt, nem lehet, de 

nem is kell joggal való visszaélésnek tekinteni, hiszen ez nyilvánvalóan jogellenes magatartás, 

aminek megvannak a saját szankciói.80 

Mivel a tagi és vezetı tisztségviselıi felelısség feltétele az, hogy a fizetésképtelenné vált 

társaságnak ki nem egyenlített tartozásai maradjanak fenn, ezért a tényállások vizsgálatát 

megelızıen a következı fejezetben a fizetésképtelenség bekövetkeztével és csıdjogi 

megközelítésével foglalkozom. 

 

 

                                                 
80 A gazdasági társaságok nagy kézikönyve (szerkesztık: Kisfaludy András - Szabó Marianna, KJK Kiadó, 2008, 669. oldal) 





  

II.  FEJEZET  

A FIZETÉSKÉPTELENSÉG JOGI VETÜLETE  

 

1. BEVEZETÉS 

 

A dolgozatban vizsgált tényállások szempontjából meghatározó jelentıségő, hogy a bíróság mely 

okok fennállása esetén rendeli el a felszámolási eljárást (amelyet más országokban csıdeljárásnak 

vagy fizetésképtelenségi eljárásnak neveznek). A felszámolás elrendelése nem jelent mást, mint a 

gazdálkodó szervezet fizetésképtelensége bekövetkezésének bíróság általi megállapítását, amihez 

számos jogkövetkezmény főzıdik, a legfontosabb, hogy az adós a vagyona feletti rendelkezési 

jogát elveszíti. Ezen kívül az adóssal szembeni valamennyi követelés lejárttá válik, a felszámoló 

gyakorolhatja a szerzıdésektıl való elállás és azonnali hatályú felmondás jogát, a hitelezıt 

elınyben részesítı ügylet tényállása alapján jóhiszemő féllel szemben is igényt érvényesíthet, 

hitelezık csak a törvényi sorrendben érvényesíthetik a követeléseiket, a végrehajtás keretében 

lefoglalt vagyont a felszámolónak kell átadni stb. Meghatározó jelentısége van tehát annak, hogy 

a törvény miként határozza meg a fizetésképtelenség (jogi) fogalmát és annak megállapítását a 

bíróságra bízza-e avagy a bírói mérlegelést kizáró egzakt okokat, feltételeket teremt. 

A dolgozatban elemzett felelısségi tényállások közül a korlátozott tagi felelısség Gt. 50. 

§ szerinti áttörésének a felszámolási eljárás (hitelezık teljes kielégítése nélkül zárult) befejezése 

után van helye, a Cstv. 33/A. § szerinti helytelen vállalatvezetésért való személyes vezetıi 

felelısség megállapítása iránti kereset és a Cstv. 40. § szerinti csıdmegtámadási kereset csak a 

felszámolási eljárás során indítható meg, a Cstv. 63. § szerint pedig a hátrányos üzletpolitikával 

okozott vagyoncsökkenésért való tagi felelısség akkor állapítható meg, ha felszámolás a 

hitelezık teljes kielégítésének elmaradásával zárult. 

Jelen fezetben az 1881. évi Cstv. felelevenítését és nemzetközi kitekintést követıen azt 

vizsgálom, hogy a Cstv. mikor állapítja meg a fizetésképtelenséget továbbá vizsgálom a vezetı 

tisztségviselık csıdjogi felelısségénél relevanciával bíró fenyegetı fizetésképtelenség 

megközelíthetıségét. 
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2. MAGYAR JOGTÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS , KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ 

1881. ÉVI CSİDTÖRVÉNYRE ÉS GYAKORLATÁRA  

 

Magyarországon az elsı csıdjogi tárgyú törvény az 1609. évi XII. tc. volt, amely tolvaj gyanánt 

büntette azt a vagyonbukottat, aki a vagyonát elrejtette vagy a hitelezıi elıl máshogy elvonta.81 

A XVIII. sz. közepétıl kezdve a Német-Római Birodalom országaiban és tartományaiban 

rendre születtek az új csıdtörvények. E jogszabályok közül kétségkívül a porosz 

csıdrendtartásnak volt legnagyobb hatása a liberálkapitalizmus csıdjogi rendszereire82, amely 

már különbséget tett kereskedelmi és közönséges csıd között. 1786-ban Magyarországon 

bevezették az osztrák általános csıdrendtartást. 

A csıdületrıl (de concursu) szóló 1840. évi XXII. Tc. a német jogi csıdjogot követve 

kereskedelmi és közönséges csıdöt szabályozott.  

Az 1875. évi Kt. 187. §-ának részvénytársaságokra vonatkozó rendelkezése szerint: 

„Mihelyt a számadásokból vagy a mérlegbıl az tőnik ki, hogy a társaság alaptıkéjének felét 

elvesztette, az igazgatóság által azonnal közgyőlés hivandó egybe a végbıl, hogy a részvényesek 

a társaság további fennállása vagy felosztása iránt határozhassanak. Ha azonban az tőnik ki, hogy 

a társasági vagyon a tartozásokat nem fedezi, az igazgatóság ezt csıdnyitás végett az illetékes 

törvényszéknek bejelenteni tartozik.” 

Az Apáthy István 1874-es tervezete alapján készült 1881. évi XVII. Tc. különbséget tett a 

kereskedık ellen nyitható kereskedelmi csıd és a magánszemélyek ellen nyitható közönséges 

csıd között. A csıdeljárás két módon fejezıdhetett be: a vagyon pénzzé tételével és a hitelezık 

között a követelések arányában történı felosztásával vagy pedig kényszeregyességgel, amelynek 

keretében a tartozások egy része elengedésre került, ha az adós a tartozás fennmaradó részét záros 

határidın belül kifizette (ebben az esetben a hitelezık bizonyos kvalifikált többsége 

reákényszerítette a kisebbségre az egyezséget). Ha az adós nem tett eleget az egyezségnek, akkor 

az elengedett tartozások ’feléledtek’ és a csıdöt újból megnyitották, majd a vagyont 

                                                 
81 Miskolczi Bodnár Péter: A csıdjog fejlıdésének csomópontjai (A civilisztika fejlıdéstörténete, Bíbor kiadó, Miskolc, 2006, 
207. oldal) 
82 Török Gábor: A „gazdasági jog” és a felszámolási-szanálási rendelkezések viszonya (Tıkekivonás, szanálás, felszámolás, 
Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó, 1988, 96. oldal) 
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értékesítették. Az 1881. évi Cstv. az „ujabbkori törvényalkotásaink közt egyik legsikerültebbnek 

mondható törvénye”83  

„A klasszikus csıdjogi rendszerekben élesen elvált egymástól a nem fizetés (nem 

teljesítés) ténye – a jogi értelemben vett fizetésképtelenségtıl. Ez utóbbit, pedig nem a törvények, 

hanem a bíróság állapította meg.”84 Az 1881. évi Cstv. még a fizetések megszüntetéséhez vagy a 

vagyontalanság beálltához kötötte a csıdeljárás elrendelhetıségét. „A közönséges csıd 

elıfeltétele annak valószínősítése, hogy az adós tartozásai vagyonát meghaladják. A 

kereskedelmi csıdnél elegendı, annak igazolása, hogy az adós fizetéseit megszüntette. A 

közönséges csıdnél a bíróság mindig tárgyalást tőz ki, amelyen az adóst meghallgatja, a 

kereskedelmi csıdnél ha az adós fizetésmegszüntetésérıl valamelyik hitelezı kérelme kapcsán – 

minden kétséget kizáró módon – tudomást szerez, az adós meghallgatása nélkül is megnyithatja a 

csıdöt. A fizetés-megszüntetés külsı ismérvekbıl állapítható meg. Leggyakoribb ismérv az adós 

ellen foganatositott kielégítési végrehajtás.”85 A Cstv. 244. §-a értelmében: „Ha a kereskedı vagy 

kereskedelmi társaság fizetéseit megszünteti, azt a csıd megnyitása végett haladéktalanul az 

illetékes törvényszéknek (72. §) irásban bejelenteni, egyuttal a kereskedelmi könyveket a 

törvényszék kizárólagos rendelkezése alá bocsátani, s lehetıleg a mérleget is bemutatni tartozik.” 

A 82. § szerint: „A csıd azonnal megnyitandó, ha valaki a csıdnyitást maga kéri.” A régi Cstv. 

27. §-a (csıdnyitási kérvény benyújtása, illetve a) fizetések megszüntetése elıtti vagy utáni 

jogcselekmények megtámadását tette lehetıvé. A fizetések megszőntetésének megállapítása a 

külsıleg mindenki által felismerhetı tények alapján történı jogi minısítés volt.86 A csıdjog 

szempontjából a fizetések megszőntetése és a fizetésképtelenség nem volt azonos fogalom, a 

csıdmegtámadás szempontjából a fizetések megszőntetése bírt jelentıséggel.87 Konkrét példa 

szerint az, hogy a közadós elsı félévi mérlege 1500 K veszteséget tüntetett fel, nem volt egy 

jelentıségő azzal, hogy az ı tartozásai akkor már vagyonát túlhaladták és hogy ekként rá nézve a 

fizetésmegszüntetés állapota bekövetkezett volna. A fizetésképtelenség, mint a közadósnak belsı 

vagyoni viszonya, nem azonos fogalom a fizetések megszüntetésével, mint külsı jelenséggel.88 A 

fizetések megszőntetésének a fogalmát a régi Cstv. nem adta meg, de a korabeli joggyakorlat 

                                                 
83 Berkovits Ferencz: A csıdnovella javaslat (Jogtudományi Közlöny, 1893/21, 161, oldal) 
84 Török Gábor: Legújabb csıdjogi jogalkotásunkról (Gazdaság és jog, 2006 június-július, 37. oldal) 
85 Katona Gábor: A Csıdtörvény kézikönyve (Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, Budapest, 1927, 264-265. oldal) 
86 Cúria 955/1899. 
87 Budapesti Tábla, II.G. 177/906.; Cúria 385/905.és 708/911. 
88 C.650/1911. 
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szerint erre az alábbi „gyanújelek” utalhattak: a kereskedı megszökése; a kereskedıt ’megrohanó 

hitelezıknek’ a tartozások áruval való törlesztése89; az áruraktár átadása a hitelezık által 

választott kezelıbizottságnak árusítás céljából90; vagy ha ellene biztosítási végrehajtásokat 

tömegesen vezettek vagy ellene kielégítési végrehajtást foganatosítottak.91 A fizetéseit 

megszőntette a közadós, ha a hitelezıket nem fizette ki a követeléseik lejártakor, hanem egész 

éven át csak annak fizetett, aki végrehajtási eljárással kényszerítette92, ha a hitelezıivel 

alkudozott és közben a fizetésképtelenségét kijelentette 93 vagy tılük fizetési haladékot kért94; 

fizetéseit megszüntette az a részvénytársaság, amely a saját követelésének lekötésével szerzett 

hitelt.95  

A fizetések megszőntetése nem volt kétségtelenül megállapítható, ha: a kereskedı 

valamely követelését másra engedményezte; az árukat zálogba adta; az ingatlanait zálog terhelte96 

vagy végrehajtást rendeltek el ellene, de még nem foganatosították; a kereskedı ellen elrendelt 

kielégítési végrehajtások nem az egész tömegre irányultak97; abból a ténybıl, hogy a kereskedı 

tartozásának visszafizetését részletekben kötelezte, magában véve a fizetések megszüntetésére 

következtetni még nem lehetett.98 A szerzıdések megtámadhatósága szempontjából a 

vagyonmérleg passzivitása nem jelentette a fizetésmegszüntetés állapotát.99 „Fizetésképtelen 

(insolvens) azon jogalany, mely minden tartozásának kielégitésére ezek lejárta idején elegendı 

vagyonnal nem bir, ámbár jövıben azokat ki is elégithetné; a jogalanynak emez állapota a fizetési 

tehetetlenség, mely a hitelezık megnyugvása folytán, vagy ha errıl annak idején tudomásuk 

nincs, ezek rövidsége nélkül ismét megszünhetik. Ha azonban a jogalany emez állapota, valamely 

cselekvénye folytán, - melybıl rendes körülmények közt a hitelezık röviditése elıre alaposan 

gyanítható, - az arra hivatott közhatalmi közeg által közzététetik, s egyúttal kimondatik, hogy az 

adósnak végrehajtása alá vonható összes vagyona öszszes hitelezıinek javára fordittatik, s ennek 

eszközése végett ellene a szükséges törvényszerü intézkedések folyamatban tétetnek, akkor azt 

                                                 
89 Cúria 1891 nov. 25. 5212.; Curia 8598/1902 
90 Cúria 3856/1898. 
91 Cúria 497/1905. 
92 Cúria 185/908. 1908 okt. 1. 
93 Cúria 1885 dec. 16. 748. 
94 Cúria 1889 jan. 18. 8663/88. 
95 Cúria 1110/1904. 
96 Cúria 2718/1899. 
97 Cúria 1909 dec. 28. 709. 
98 Cúria 826/1899. 
99 C.650-653/1911. 
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mondjuk az adósról, hogy vagyonbukott; ezen állapota pedig csıdnek neveztetik alanyi 

értelemben.”100 

A csıdeljárás mellett a „perenkívüli hitelvédelem” másik formája a csıdönkívüli 

kényszeregyességi eljárás volt. A csıdejárást már a XX. század elején is túlságosan lassú és 

költséges eljárásnak tekintették, ezért a csıdeljárásban köthetı kényszeregyességet a 

csıdeljáráson kívül valósították meg, 1915-ben kihirdették a csıdönkívüli kényszeregyezségi 

eljárást szabályozó 4070/1915. M.E. rendeletet, amelyet késıbb az 1410/1926. ME rendelet 

módosított. Az adós csıdelkerülı eszközként használta a csıdönkívüli kényszeregyezségi eljárást 

(ezt csak az adós kezdeményezhette) mert ennek tartama alatt nem lehetett csıdöt nyitni. Az 

eljárás alatt az adós nem vesztette el a vagyon feletti rendelkezési jogát, de az korlátozások alá 

esett, mert vagyonfelügyelı került kijelölésre. A csıdönkívüli kényszeregyezségi eljáráshoz 

gyakran fordult az adós. Valójában a csıdönkívüli kényszeregyezségi eljárás volt az adós 

hitelezıinek biztosítására, kielégítésére hivatott rendes eljárás.101 Apáthy István megfogalmazása 

szerint: „A csıdöt ma inkább mumusnak használják fel a hitelezık arra, hogy a megszorult adóst 

fizetésre, biztosítékadásra vagy legalább is csıdönkívüli kényszeregyességi ajánlat tételére 

szorítsák.” „Ezenkívül végsı kisegítı eszközül élnek vele: a csıd az a csatorna, amelyen át révbe 

vonszolják a cskke megfeneklett hajóját.”102  

A csıdön kívüli kényszeregyezség „a gazdasági halált jelentı csıd helyett” lehetıvé tette, 

hogy a fizetésképtelen adós a hitelezık érdekében gazdasági tevékenységét továbbra is folytassa, 

és így a csıdeljárás elkerülhetı legyen. A kényszeregyezség keretében a hitelezık elengedték a 

tartozások egy részét. Az egyezség azért volt „kényszerítı”, mert a hitelezık többségi 

határozatának a kisebbség is köteles volt alávetni magát.  

Késıbb az adós vagyonának az értékesítését is csıdeljáráson kívül akarták megvalósítani, 

ezért a 6340/1927. ME rendelettel bevezették a (csıdeljárást felváltó) kényszerfelszámolás 

(lényegében csıdönkívüli kényszerlikvidáció) intézményét, amelyet az állami törvényességi 

felügyeletet ellátó szerv kezdeményezhetett. A csıd elnevezést azon ideológiai okból mellızték, 

miszerint a szocialista gazdaságban vállalat nem mehetett csıdbe. 

                                                 
100 Óvári Kelemen: A csıdrendszer (Eggenberger Féle Akad. Könyvkereskedés, Budapest, 1871, 9-10. oldal) 
101 Fodor Ármin: Egyezségi eljárás a csıd kikerülésére. (Jogtudományi Közlöny, 1904/53, 441-443. oldal) 
102 Fehérváry Jenı: Magyar csıdjog vázlata, A csıdönkívöli fizetésképtelenségi eljárásokkal (Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, 
Budapest, 1941, 5. oldal) 
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A korlátolt felelısségő társaságról és a csendes társaságról szóló 1930. V. tc. 84. §-a 

szerint: „A társaság ellen csıdöt kell nyitni, ha megszünteti fizetéseit vagy ha tartozásai 

meghaladják cselekvı vagyonát, feltéve, hogy az ügyvezetık kérelmére a bíróság nem tette 

folyamatban a csıdönkívüli kényszeregyességi eljárást. Mihelyt az esetek közül valamelyik 

bekövetkezett, az ügyvezetık kötelesek a csıd megnyitását kérni. Ha nem valamennyi ügyvezetı 

kéri, a csıdöt csak akkor lehet elrendelni, ha a fizetések megszüntetése vagy a vagyon 

elégtelensége valószínővé van téve.” 

Az 1961. évi 9. sz. tvr. 1961. június 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezte a „csıd- és 

csıdön kívüli kényszeregyezségi eljárásra vonatkozó, felszabadulás elıtt alkotott valamennyi 

jogszabályt” ugyanakkor 58. §-ában úgy rendelkezett, hogy a folyamatban lévı csıd- és csıdön 

kívüli kényszeregyezségi eljárásokat, kényszerfelszámolásokat, valamint a 4247/1949. (IX. 22.) 

MT rendelet alapján elrendelt felszámolásokat a korábbi jogszabályok szerint kell folytatni és 

befejezni. 

A rendszerváltással együtt járó gazdasági változások miatt megalkotásra került A 

felszámolási eljárásokról szóló 1986. évi 11. tvr. (Ftvr.), hiszen „a szocialista viszonyaink között 

a csıd eddig „ismeretlen” jelenségnek számított és a korábbi közgazdasági állásfoglalások – 

kétségtelen ugyan, hogy fıleg politikai indíttatásból – a témát egyértelmően, mint a tıkés 

gazdálkodás szükségszerő velejárójának tekintették.”103 

Az Ftvr. 7. § (1) bekezdése szerint: A felszámolási eljárás akkor folytatható le, ha: 

a) a gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszőnésérıl a külön jogszabályok szerint 

határozatot hoztak, vagy  

b) a gazdálkodó szervezet tartósan fizetésképtelen. 

Tartósan fizetésképtelennek akkor minısült a gazdálkodó szervezet, ha hosszabb idın át a 

tartozásai meghaladták a vagyonát, vagy a vele szemben támasztott követelések végrehajtása 

eredménytelen volt. Tartós fizetésképtelenség címén a felszámolási eljárás lefolytatását a 

hitelezı, valamint maga a gazdálkodó szervezet kérhette. A bíróság a kérelem alapján 

megvizsgálta a gazdálkodó szervezet vagyoni helyzetét, hitelképességét, a vele szemben 

támasztott követeléseket és azok végrehajthatóságát. „A jogszabály megalkotását követı vitákon 

és egyeztetéseken is az egyik legtöbbször fölvetett kérdés. Teljes egzaktsággal és minden 

                                                 
103 Török Gábor: A „gazdasági jog” és a felszámolási-szanálási rendelkezések viszonya (Tıkekivonás, szanálás, felszámolás, 
Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó, 1988, szerk: Veress József, 93. oldal) 
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szempontból megnyugtatóan valószínőleg nem is határolható körül a tartós fizetésképtelenség, 

így mód nyílik a bírói, illetve közvetve a szakértıi mérlegelésekre.”104 

Amennyiben a bíróság végzéssel megállapította a gazdálkodó szervezet tartós 

fizetésképtelenségének a tényét, úgy - az állami szanálásról szóló 26/1986. (VII. 16.) MT rendelet 

1. §-ában meghatározott gazdálkodó szervezet esetében - az eljárás felfüggesztése mellett 

megkereste az állami szanálási eljárás elrendelésére jogosult szervet annak harminc napon belül 

történı közlése iránt, hogy kívánja-e a gazdálkodó szervezetet szanálni. Az állami szanálási 

eljárás megindítása esetén a bíróság a felszámolási eljárást megszüntette. A szanálási eljárás 

elrendelése esetén azt legfeljebb 6 hónapon belül be kellett fejezni. A szanálási eljárást az 1986. 

szept. 1-jei hatállyal létrehozott, önálló költségvetési szervként mőködı Szanáló Szervezet 

folytatta le. „A szanálási eljárás lényege, célja olyan fizetési nehézségekkel küzdı gazdálkodó 

szervezet állami segítséggel történı talpraállítása, amelynek mőködéséhez gazdasági-társadalmi 

érdek főzıdik.”105 A szanálási eljárás keretében a központi költségvetés terhére nyújtottak 

pénzügyi támogatást a gazdálkodó szervezetnek. A szanálási eljárás során a fizetésképtelen 

gazdálkodó szervezet és a hitelezık közötti egyezségi tárgyalások keretében elı kellett készíteni 

az eljárás lezárását jelentı - az esetleges veszteség rendezésére, a fizetıképesség helyreállítására 

és a gazdaságos mőködés megteremtésére vonatkozó intézkedéseket, valamint az azok 

végrehajtásának elmulasztása esetén érvényesíthetı jogkövetkezményeket tartalmazó - 

egyezséget. 

Az Ftvr. szabályozása nem volt dogmatikailag konzekvens, hiszen nem csak a 

csıdhelyzetre koncentrált, hiszen a felszámolás a tartósan fizetésképtelenné válás mellett akkor is 

megindítható volt, ha a gazdálkodó szervezet a jogutód nélküli megszőnésérıl döntött. 106 

 

                                                 
104 Gálik Mihály - Veress József: A felszámolás és a szanálási eljárás elsı tapasztalatai c. tanulmányában számol be az Ftvr. 
hatályba lépését követı elsı év tapasztalatairól (Tıkekivonás, szanálás, felszámolás, Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó, 1988, 
szerk: Veress József, 170. oldal) 
105 Gálik Mihály – Veress József: id. mő, 175. oldal 
106 Az Ftvr. hatályba lépését követı egy évben a kizárólagos illetékességgel rendelkezı Fıvárosi Bírósághoz 50 felszámolási 
kérelem érkezett be, amelyekkel egy bíró teljes munkaidıben, egy másik bíró részkapacitással foglalkozott. Az 50 kérelembıl 36-
ot terjesztett elı maga az adós, 13-at pedig törvényességi felügyeletet ellátó vagy más állami szerv vagy pénzintézet, egy pedig 
elutasításra került, mert nem jogosult nyújtotta be. (Gálik Mihály – Veress József: id. mő, 162. oldal) 



II.  FEJEZET – A FIZETÉSKÉPTELENSÉG JOGI VETÜLETE 
             

 

58 

3. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS  

 

A fizetésképtelenségi okok külföldi szabályozására elsısorban a Csıdtörvényünkkel való 

összehasonlíthatóság végett kívánok kitérni, másrészt pedig azért, mert több ország 

szabályozására a vezetı tisztségviselık és tagok felelısségének a vizsgálatánál még visszatérek. 

Az összehasonlíthatóság sokszínősége érdekében röviden olyan országok csıdjogára is kitérek, 

amelyek nem szolgálnak hagyományos hivatkozási alapot. 

A külföldi jogalkotást illetıen Angliában a fizetésképtelenségi okokat az 1986. évi 

Fizetésképtelenségi tv. 123. §-a határozza meg. A társaság fizetésképtelen, ha 

− a társaság egy hitelezınek legalább 750 angol fontot meghaladó összeggel tartozik és 

a tartozását a hitelezı írásbeli felszólítására az azt követı 3 héten belül a nem fizeti 

meg, nem nyújt rá biztosítékot és nem egyezik meg a hitelezıvel vagy 

− (Angliában és Wales-ben) egy ítélet vagy más végzés alapján vezetett végrehajtás 

eredménytelen volt, a hitelezı követelése teljesen vagy részben kielégítetlen maradt 

vagy 

− bizonyítást nyert, hogy a társaság nem képes a tartozásait kifizetni, amikor azok 

esedékesé váltak107 („cash-flow” teszt) illetve 

− társaság fizetésképtelen akkor is, ha bizonyítást nyer, hogy a társaság vagyonának az 

értéke kevesebb, mint a társaság kötelezettségeinek az összege, számításba véve a 

feltételes és a várható kötelezettségeket is („balance sheet”, azaz mérleg teszt). 

A cash flow vagy más néven kereskedelmi fizetésképtelenségi teszt rugalmas és tényállás 

érzékeny eszközt jelent az „amikor a tartozások esedékessé válnak” kritérium meghatározására, 

amely fogalom értelmezésnek a lényegére a Cheyne Finance Plc (in receivership) [2007] EWHC 

2402 (Ch) 108 esetben mutatott rá a Legfelsıbb Bíróság, a következı példával: „A társaságnak 

van 1.000. font készpénze, és egy nagyon értékes, de illiquid, 250.000. fontot érı vagyontárgya 

amit 2 éve nem tud eladni. A tartozásai összege 500 font, de egy jövıbeli 100.000. font összegő 

tartozás 6 hónapon belül esedékessé válik. Kereskedelmi szempontból egyértelmő, hogy 

esedékességkor a társaság nem tudja kifizetni a tartozásait, de mérleg (balance sheet) 

szempontjából fizetıképesnek minısül. A fizetésképtelenség a vártnál korábban is 
                                                 
107 „It is proved to the satisfaction of the court that the company is unable to pay its debts as they fall due.” 
108 http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2007/2402.html letöltés ideje: 2011. 10.17. 
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bekövetkezhet, már akkor is megállapítható, ha egy társaság a fennálló tartozásait ki tudja fizetni, 

de valamely ismert jövıbeli tartozását nem fogja tudni kiegyenlíteni.  „ 

Hollandiában az 1893 ápr. 28-án elfogadott Csıdtörvény (Faillisementswet) alapján a 

bíróság fizetésképtelennek nyilvánítja azt az adóst, amely már többet nem tudja kiegyenlíteni az 

esedékes tartozásait. A felszámolási eljárást kezdeményezheti akár maga az adós vagy pedig egy 

vagy több hitelezıje.109 A hitelezınek bizonyítania kell, hogy követeléssel rendelkezik, és az 

adós tovább nem képes kiegyenlíteni a tartozásait, azaz adós legalább két hitelezınek tartozik, 

tehát nem elegendı, hogy a hitelezı csak a saját követelésére alapozva terjesszen elı felszámolási 

kérelmet. Ebben az esetben a hitelezınek peres eljárásban kell végrehajtható ítéletet szereznie, 

ami feljogosítja ıt az adós vagyonának lefoglalására.110 

Németországban az 1999. jan. 1-jén hatályba lépett, a fizetésképtelenségi eljárást 

szabályozó Insolvenzordnung (InsO) szerint fizetésképtelenség (InsO 17. §) akkor áll fenn, ha a 

társaság nem képes esedékességkor teljesíteni a fizetési kötelezettségeit. A fizetések 

beszőntetésére utalhat: az igazgató kijelentése a jövıbeli kötelezettségek kiegyenlítésére való 

képtelenségrıl; a vállalkozás bezárása; a lényeges mőködési költségek (pl. munkabérek) meg 

nem fizetése; végrehajtási eljárások indítása a társaság ellen.111 A túladósodottság (InsO 19. §) 

akkor áll fenn, ha az adós vagyona már nem fedezi a kötelezettségeit (mérleghiány, negatív saját 

tıke). A fizetésképtelenség és túladósodottság kiváltja a vezetı tisztségviselık feltétlen 

kötelezettségét a fizetésképtelenségi eljárás megindítására. A függı fizetésképtelenség (InsO 18. 

§) ennek csak a lehetıségét biztosítja: ha a társaság esedékességkor vélhetıen nem lesz képes 

teljesíteni a fennálló fizetési kötelezettségeit. Ebben az esetben a vezetı reorganizációs eljárást 

indíthat, megırizve a vagyon feletti rendelkezés jogát. 

Spanyolországban a 2004 szept. 1-tıl hatályos új Fizetésképtelenségi törvényt szerint az 

adós jogilag fizetésképtelen, amikor nem tud rendszeresen eleget tenni az esedékes 

kötelezettségeinek. A spanyol jogban a gazdasági fizetésképtelenség nem azonos a jogi 

fizetésképtelenséggel; nem minden ‘fizetés megszőntetése’ lesz a (jogi) fizetésképtelenség tünete. 

Az adós nem fizetésképtelen, ha meg tudja szervezni a fizetéseit (pl. az anyavállalat általi 

tıkésítésen keresztül stb). A törvényi fogalmat illetıen a ’rendszeresség’ nem meghatározott. A 

                                                 
109 Jeroen Thijssen, Sander Klaassen and Michael Broeders: Netherlands (Insolvency & Restructuring 2004, Freshfields 
Bruckhaus Deringer, 204. oldal) 
110 www.dutchcivillaw.com/legislation/bankruptcyact011.htm, letöltés ideje: 2011. 10. 17. 
111 Bernd Meyer – Loewy: Germany (Directors in the Twilight Zone II., Insol International, London, 2005, 307. oldal) 



II.  FEJEZET – A FIZETÉSKÉPTELENSÉG JOGI VETÜLETE 
             

 

60 

rendszeresség természetesen tágabb, mint egy egyszeri kötelezettségszegés, magában foglalja a 

fizetések általános és megismételt megszőntetését.112 Az adós köteles kérelmezni a 

fizetésképtelenségi eljárás elrendelését attól számított 2 hónapon belül, amikor tudta vagy 

tudhatta, hogy fizetésképtelenné vált. A fizetésképtelenség beállta vélelmezett, ha az adós 3 

hónapig az adótartozásait, társadalombiztosítási hozzájárulásokat és munkabéreket nem tudta 

kiegyenlíteni. Ebben az esetben az a vélelem is beáll, hogy a fizetésképtelenség 

bekövetkezésében az adós felróhatósága megállapítható. A hitelezınek azt kell bizonyítania, 

hogy az adós a fizetéseit általánosan megszőntette; vagy az adós teljes vagyona lefoglalásra 

került vagy pedig hogy az adós a fizetésképtelenségi kérelem benyújtása elıtti 3 hónapban a 

köztartozásait illetve a munkabéreket nem egyenlítette ki. 113 

Oroszországban a 2002. október 26-i, 127-FZ sz. Fizetésképtelenségi törvény szerint jogi 

személy ellen akkor lehet fizetésképtelenségi eljárást kezdeményezni, ha az esedékességtıl 

számított 3 hónapig késedelembe esett a hitelezıi igények és / vagy köztartozások kifizetésével, 

feltéve ha a tartozás összege meghaladja a 100.000. rubelt (kb. 3.500. USA dollár). Természetes 

személyek ellen akkor indítható fizetésképtelenségi eljárás, amennyiben a tartozásuk meghaladja 

a vagyonukat és a tartozás összege legalább 10.000. rubel.114 Hitelezıi igényként 

érvényesíthetıek az áruszállításból vagy szolgáltatásnyújtásból eredı követelések, 

kölcsönkövetelések (tıke és kamat követelés is), a jogtalan gazdagodásból eredı igény és 

kárkövetelés, de a bérkövetelés, a szerzıi jogdíj és osztalékkövetelés (vagy más, a tagoknak járó 

kifizetés) nem.115 Köztartozásnak minısülnek az adók és más, a központi költségvetés javára 

teljesítendı befizetések, kivéve a bírságot és más büntetéseket. 

Az 1989. évi 58. tv. szerint Bermudán hitelezı akkor kezdeményezhet fizetésképtelenségi 

eljárást az adóssal szemben, ha a követelés összege (amennyiben több hitelezı kezdeményez 

eljárást, a követelések együttes összege) az 5.000. dollárt meghaladja, a követelés esedékes (akár 

azonnal, akár egy bizonyos jövıbeni idıpontban), az adós a kérelem benyújtását megelızı 3 

hónapon belül követte el az „eljárásra okot adó cselekményt” és az adós Bermudán lakik vagy 

                                                 
112 Javier Gomez-Acebo és Inaki Gabilondo: Spain (Directors in the Twilight Zone II., Insol International, London, 2005, 550. 
oldal) 
113 Elisa Escolá: New Bankruptcy Act in Spian (http://www.imninc.com/iln/new_bankruptcy_act_spain.pdf., 3. oldal) letöltés 
ideje: 2011. 10.17. 
114 Ben Branch, Natalya Goncharova és Konstantin Sonin: The new bankruptcy law in Russia 
(http://www.goncharova.com/books/Russia.pdf, 17. oldal) letöltés ideje: 2011. 10. 17. 
115 http://www.russianlawonline.com/content/russia-insovency-insolvency-criteria letöltés ideje: 2011. 10. 17. 
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lakott a kérelem benyújtását megelızı 1 éven belül, vagy itt folytatott üzleti tevékenységet akár 

személyesen, akár manager vagy ügynök útján.116 Az eljárásra okot adó cselekménynek minısül 

többek között, ha az adós akár Bermudán vagy máshol fedezetelvonó szerzıdést köt; ajándékoz 

vagy eladja a vagyonát vagy annak egy részét; ha a hitelezık kielégítésének meghiúsítása vagy 

késleltetése céljából elutazik vagy távol marad Bermudától, elhagyja a lakását; ha a bíróságon 

benyújt egy nyilatkozatot, miszerint képtelen a tartozásai kifizetésére vagy fizetésképtelenségi 

kérelmet nyújt be maga ellen; ha az adós bármely hitelezıjének nyilatkozatot tesz, hogy 

felfüggesztette a fizetéseit. 

Vietnamban a 2004. okt. 15-tıl hatályos új Csıdtörvény szerint a biztosítékkal nem 

rendelkezı vagy csak részben biztosított hitelezı felszámolást kezdeményezhet, ha az adós a 

’fizetésképtelenség határán’ van.117 Ezt a fogalmat az új törvény nem határozza meg, ellentétben 

az 1994. évi Csıdtörvénnyel, amelynek a végrehajtására kiadott 189/CP (1994. dec. 23-i) 

rendelete szerint a fizetésképtelenség határán van az a társaság, amely két egymást követı évben 

veszteségesen gazdálkodik. A rendelet szerint fizetésképtelen a társaság akkor is, ha nem képes 

esedékességkor kifizetni a tartozását, a hitelezı 30 napos határidıvel adott fizetési felszólítása 

ellenére sem. A munkavállalók is felszámolási kérelmet nyújthatnak be, amennyiben az adós 

legalább három egymást követı hónapig nem fizeti ki teljes egészében a munkabéreket.118 

 

4. A FIZETÉSKÉPTELENSÉG HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSA  

 

A Csıdtörvény a csıdeljárást és a felszámolási eljárást szabályozza. A csıdeljárás a fizetési 

gondokkal küzdı, lényegében fizetésképtelen adós újjászervezésére (reorganizációjára) irányuló 

eljárás, amely eljárás során, ha a csıdegyezség megkötésre kerül, akkor az adós tovább mőködik. 

„Közgazdaságilag lényegében kártelepítés folyik és a hitelezık meghatározott részének a 

kárviselı képessége általában nagyobb, mint az adósoké. Ezt a csıdjogban reorganizációnak 

hívjuk, magánszemélyek esetében pedig mentesítésnek.”119 A felszámolási eljárás lényege, hogy 

a fizetésképtelenné vált adós vagyona nem elegendı az összes tartozás kifizetésére, ezért a 

                                                 
116 http://www.bermudalaws.bm/Laws/Consolidated%20Laws/Bankruptcy%20Act%201989.pdf letöltés ideje: 2011. 10. 17. 
117 http://www.dncustoms.gov.vn/web_eglish/english/luat_pl/BANKRUPTCY%20LAW%202004.htm 13.- Creditors’ right to 
submit applications for opening of bankruptcy procedures letöltés ideje: 2011. 10. 17. 
118 Dao Nguyen, John Hickin and Hoang Anh Nguyen: Vietnam (Insolvency & Restructuring 2004, szerkesztette: E. Bruce 
Leonard, Law Business Research Ltd., London,  317. oldal) 
119 Török Gábor: Adósságrendezés - célegyenesben? (Gazdaság és jog, 2008/12. sz. 18. oldal) 
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meglévı vagyont a hitelezık között egy bizonyos sorrend szerint kell felosztani. A felszámolási 

eljárás nem feltétlenül zárul az adós megszüntetésével, ugyanis lehetıség van arra, hogy az adós 

tagjai egyezséget kössenek a hitelezıkkel. 

A végrehajtási eljárás az adós egyes vagyontárgyaira irányuló ún. szinguláris végrehajtás, 

ezzel szemben a felszámolási eljárás az adós teljes vagyonára irányuló ún. totális végrehajtási 

eljárás. (A Cstv. 38. § (1) bekezdés szerint a felszámolás kezdı idıpontjában az adós ellen 

folyamatban lévı végrehajtási eljárások megszőnnek.) Lényeges különbség, hogy a felszámolási 

eljárás jogerıs elrendelésével az adós elveszíti a rendelkezési jogát a vagyona felett, ezen 

fenyegetettség az, amely okán egy felszámolási kérelem benyújtásával az adós teljesítésre 

szorítható. Amíg a végrehajtó az adós vagyontárgyaira vezetett kényszerintézkedésekkel próbálja 

a követelést behajtani, addig a felszámoló az adós törvényes képviselıjeként jár el, feladata az 

adós gazdasági tevékenységének a teljes körő megszőntetése, gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

megilletı a fedezetelvonó szerzıdések megtámadásának a joga, követelés behajtását célzó peres 

eljárások indításának joga is stb. 

A Cstv. 27. § (2) bekezdése rendelkezik a felszámolás elrendelésének okairól. 120 „A 

klasszikus csıdjogok mindegyik törvénye a bíróságra bízza annak eldöntését, hogy az adós 

fizetésképtelensége valóban olyan súlyú-e, hogy nincs más megoldás mint a csıdeljárás 

megindítása vagy pedig a fizetésképtelenség más módon orvosolható-e.”121 Magyarországon a 

Csıdtörvény határozza meg a fizetésképtelenségi okokat, a felszámoló bíróság nem vizsgálhatja 

az adós gazdasági helyzetét, arra nézve bizonyítást nem folytathat le, mert a Cstv. által 

szabályozott fizetésképtelenség jogi és nem gazdasági értelemben vett fizetésképtelenséget 

jelent.122 A fizetésképtelenségi fogalom nem ad lehetıséget a bíróság számára annak vizsgálatára, 

hogy az adós a vagyonát elvesztette-e, vagy tartósan fizetésképtelen-e, vagy csupán - 

                                                 
120 A bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha 
a) az adós szerzıdésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idı lejártát követı 15 napon belül sem 
egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követı hitelezıi írásbeli fizetési felszólítására sem teljesítette, vagy 
b) az adós a jogerıs bírósági határozatban megállapított teljesítési határidın belül tartozását nem egyenlítette ki, vagy 
c) az adóssal szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy 
d) az adós a fizetési kötelezettségét a csıdeljárásban kötött egyezség ellenére nem teljesítette, vagy 
e) a korábbi csıdeljárást megszüntette [18. § (3) vagy 21/B. §], vagy 
f) az adós, illetve a végelszámoló által indított eljárásban az adós tartozásai meghaladják a vagyonát, illetıleg az adós a tartozását 
(tartozásait) az esedékességkor nem tudta vagy elıreláthatóan nem tudja kielégíteni, és az adós gazdálkodó szervezet tagjai 
(tulajdonosai) felhívás ellenére sem nyilatkoznak arról, hogy kötelezettséget vállalnak a tartozások esedékességkor történı 
kifizetéséhez szükséges források biztosítására. 
121 Török Gábor: Az új Ptk. tervezetének értékelése a csıdjog szempontjából (Gazdaság és Jog, 2007/8. sz. 15. oldal) 
122 A csıdbőncselekmény elkövetését vizsgáló nyomozóhatóság könyvszakértıt rendel ki a fizetésképtelenség idıpontja 
bekövetkeztének bizonyítására, hiszen az elkövetı tudattartalmának ezt át kell fognia. 
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kintlevıségei behajthatatlansága miatt - idıleges likviditási gondokkal küszködik.123 Így nincs 

mód annak figyelembevételére sem, hogy az adós a követelése behajtása iránt indított perben a 

várható pernyertessége esetén a behajtható pénzeszközbıl a hitelezı követelését ki fogja-e tudni 

majd elégíteni. A Cstv. nem a vagyontalanság oldaláról határozza meg a fizetésképtelenséget, 

pontosabban a vagyontalanság nem fizetésképtelenségi ok, a hitelezı által indított felszámolási 

eljárásban a bíróság nem vizsgálhatja azt, hogy az adós vagyona (ingók, ingatlanok és 

követelések) a tartozásokat meghaladja-e. (Erre csak az adós vagy a végelszámoló által indított 

felszámolási eljárásban van mód.) A bíróság vizsgálati lehetısége csak és kizárólag annak 

vizsgálatára szorítkozhat, hogy az adós határidıben vitatta-e a tartozást, az ítéleti marasztalásnak 

a teljesítési határidın belül eleget tett-e vagy ha beszámítással élt, akkor azt kell elbírálnia.  

A fizetésképtelenségi okok között szemlátomást nagy szakadék van. A felszámolási 

kérelem a követelésbehajtás talán leghatékonyabb eszköze, hiszen fizetésképtelenségi oknak 

minısül, ha az adós a szerzıdésbıl eredı tartozását az esedékességtıl számított 15 napon belül 

sem egyenlítette ki és nem is vitatta és az ezt követıen tett hitelezıi írásbeli felszólításra sem 

teljesítette. Tehát a hitelezınek nem kell a szerzıdésbıl eredı, esedékes (általában számlán 

alapuló) tartozása esetén fizetési meghagyásos vagy peres eljárást kezdeményeznie az adóssal 

szemben, majd megvárnia azt, hogy az adott esetben évek múlva hozott marasztaló határozatban 

foglalt teljesítési határidı leteljen, vagy az adós ellen foganatosított végrehajtás eredménytelenül 

záruljon (nem is beszélve ezen eljárások költségének finanszírozásáról). Amennyiben a 

felszámolási eljárás (Cstv. 27. § (2) bekezdése a) pontja szerinti) feltételei fennállnak, úgy az 

adós vagy kifizeti az érintett követelést vagy pedig a bíróság a felszámolását elrendeli és a 

vagyona feletti rendelkezési jogát elveszti és ezt követıen már csak egyezségkötéssel van módja 

az eljárás megszüntetésére. 

A bírói gyakorlat szerint a hitelezınek bizonyítania kell, hogy az adóssal szemben 

szerzıdésbıl eredı követelése van és ez ennek megfelelı számlát kibocsátotta, mert a számla 

kibocsátás hiánya az adós teljesítésének késedelmét és a felszámolása elrendelhetıségét 

kizárja.124 Amennyiben a szerzıdés szerint az adós csak akkor köteles teljesíteni, ha a hitelezı (a 

számlakibocsátás mellett) egyéb szerzıdéses kötelezettségeknek is eleget tesz (pl. 

teljesítésigazolás, adóigazolás, garanciavállalás csatolása), akkor ezek hiányát az adós legkésıbb 

                                                 
123 BH. 2001. 392. 
124 BH. 2002. 320., BH. 1996. 109. 
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a hitelezı írásbeli felszólításáig tett írásbeli nyilatkozattal kifogásolja, ezért a hitelezı ezen, adósi 

teljesítést kizáró mulasztására  a felszámolási kérelem kézhezvétele után már nem hivatkozhat, a 

felszámolási eljárás elrendelését nem háríthatja el. 125 

Összességében azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a polgári jogban a hitelezı 

teljesítési késedelme bár kizárja az adós teljesítési késedelmét, ugyanakkor az adós – vagyona 

feletti rendelkezés joga elvesztésével járó - fizetésképtelenségének a Csıdtörvény szerinti 

megállapítását nem zárja ki. 

Nem csak olyan követelésre alapítva lehet felszámolási kérelmet elıterjeszteni, amelynek 

összegszerősége és esedékessége magából a felek által kötött szerzıdésbıl megállapítható és 

amelyrıl a hitelezı számlát állított ki. Minden olyan tartozás – így a szerzıdésszegésen alapuló 

kárigény is – amelynek a jogalapját a felek közötti szerzıdés képezi, a fizetésképtelenség 

megállapításának alapjául szolgálhat. A 2007. évi. LXXVIII. Tv. a „vállalkozói körbetartozások” 

mérséklése céljából történt törvénymódosításokról rendelkezett, a törvény indokolásából kitőnıen 

a jogalkotó szándéka arra irányult, hogy a Cstv. 27. § (2) bekezdés a) pontja alapján olyan meg 

nem fizetett, nem vitatott kötelezettségek alapján tegye lehetıvé a fizetésképtelenség 

megállapítását, amely kötelezettségeket az adós szerzıdésben kifejezetten vállalt, és amely 

kötelezettségrıl a hitelezı számlát állított ki. A Fıvárosi Ítélıtábla IH. 2010. 137. sz. alatt 

közzétett határozata szerint e jogalkotói szándéktól eltérıen azonban a jogszabály szövegében a 

jogalkotó a szerzıdésen alapuló tartozásokat semmilyen módon nem szőkítette le, sem a 

szerzıdés alapkötelezettségeire, sem a szerzıdésben kikötött tartozásokra. Ezzel ténylegesen nem 

csak a szerzıdésben kikötött, nem vitatott, számlával igazolható tartozások esetén tette lehetıvé a 

fizetésképtelenség megállapítását, hanem valamennyi szerzıdésen alapuló, elismert vagy nem 

vitatott tartozás esetében. A fentiek miatt a szerzıdésbıl eredı követelések köre erre irányuló 

tényleges jogszabályi rendelkezés híján nem szőkíthetı le a szerzıdésben kifejezetten kikötött 

tartozásokra. Nincs jelentısége, hogy a szerzıdés alapján a tartozás milyen jogcímen (a 

szolgáltatás ellenértéke, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés, költségtérítés stb.) keletkezik, ezért 

nem zárható el a hitelezı attól, hogy a szerzıdés megszegésébıl eredı igényére alapítottan 

kezdeményezze az adós fizetésképtelenségének megállapítását. (Ezen kárigény esetén azonban a 

                                                 
125 BDT. 2011. 2473. 
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hitelezı az állításait konkrét bizonyítékokkal köteles alátámasztani, tehát nem elegendı 

összegszerősíteni és annak teljesítésére az adóst felszólítani.) 

Az esedékességtıl számított 15 napon belül nem vitatott követelés esetén a csıdjogi 

értelemben vett fizetésképtelenség megállapíthatósága a felszámolási kérelem alapjául szolgáló 

követelés jogcímének érvényességétıl, összegének jogosságától teljesen független jogkérdés. A 

Pécsi Ítélıtábla BDT. 2011. 2497. sz. alatt közzétett határozata szerint a fizetésképtelenség 

megállapításának nem akadálya az, ha a hitelezı a követelés érvényesítése iránt pert is indított, e 

tény a hitelezıi követelést nem teszi vitatottá, és nincs lehetıség az okból a felszámolási eljárás 

felfüggesztésére vagy megszüntetésére sem. A felszámoló bíróságnak ugyanis arra van joga, 

hogy a csıdtörvényi feltételek megléte esetén a fizetésképtelenség tárgyában hozzon anyagi 

jogerıvel bíró döntést, amely nem a követelés elbírálását jelenti. A követelés jogalapjáról és 

összegszerőségérıl peres bíróság hozhat anyagi jogerıvel bíró ítéletet. Mindebbıl arra lehet 

következtetni, hogy adott esetben egy jogalap nélküli követelésre is elrendelheti a bíróság a 

felszámolást, amennyiben azt az adós a törvényi határidın belül nem vitatta.  

A Cstv. a felszámolás kezdı idıpontjához (a felszámolást elrendelı végzés közzétételének 

idıpontjához) főz jogkövetkezményeket, a felszámolási kérelem benyújtásához nem, csak 

egyetlen esetben, ugyanis a Cstv. 40. §-a felszámolási kérelem benyújtását megelızıen 

meghatározott idıben kötött ügyletek megtámadását teszi lehetıvé. Amennyiben az adós ellen 

több hitelezı nyújt be felszámolási kérelmet, csak azon felszámolási kérelem benyújtása vehetı 

figyelembe a megtámadhatóság szempontjából, amely felszámolási kérelemre a bíróság a 

felszámolást elrendelte.126 A tényleges fizetésképtelenség bekövetkezése (már amennyiben az 

idıpontja egyáltalán hozzávetılegesen meghatározható) természetesen általában jóval korábban 

megelızi a felszámolási kérelem benyújtását, különösen akkor, ha több felszámolási kérelmet is 

benyújtottak már az adós ellen és csak az egyik késıbb benyújtott kérelemre rendelték el a 

felszámolását. Ezzel számol a német Insolvenzordnung is, amelynek 130-137. §-a között szereplı 

elıírása szerint: „a törvényben rögzített határidık azon a napon kezdıdnek, amikor a 

fizetésképtelenségi kérelmet benyújtották a bíróságra. Ha több kérelmet nyújtottak be, akkor az 

elsı és engedélyezhetı kérelem a meghatározó még akkor is, ha az eljárás egy késıbbi kérelem 

alapján indul meg.” Így lehet megakadályozni azt, hogy az adós meggátolja a megtámadási per 

                                                 
126 Ma is helytálló a Curia 1912. szeptember 10. 146/912. sz. határozata szerint: az a csıdkérvény, mely jogerısen elutasíttatott, a 
megtámadási jog szempontjából figyelembe nem vehetı. 
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sikerét azzal, hogy a számára fenyegetı azon felszámolási eljárást szüntesse meg (az érintett 

tartozás kifizetésével), amely alapján visszafelé számított megtámadási határidık számára 

hátrányosan érintenék egyes ügyletek megtámadását. 

 

5. A FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL FENYEGET İ HELYZET MEGÍTÉLÉSE  

 

Jelen dolgozatban vizsgált tényállások közül a vezetı tisztségviselı felelıssége szempontjából 

meghatározó jelentısége van a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzet fogalmának, hiszen ezen 

helyzet bekövetkeztérıl való tudomásának bizonyíthatósága képezi a felelısségrevonás elsı 

lépcsıjét. 

Megjegyzendı, hogy egyes országok csıdjogában (pl. Spanyolországban, 

Németországban) a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzet a fizetésképtelenségi eljárás 

megindításának egyik oka, amelyre hivatkozva az adóst kezdeményezheti az eljárást, 

reorganizációs céllal. A cseh Fizetésképtelenségi törvény szerint fenyegetı fizetésképtelenség 

akkor áll fenn, ha az adós elıre láthatja, hogy esedékességkor nem lesz képes kifizetni a 

követelései több mint felét. 

A Csıdtörvény vezetı tisztségviselık csıdjogi felelısségérıl rendelkezı 33/A. §-a 

határozza meg a fogalmat: A fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzet bekövetkezte az az idıpont, 

amelytıl kezdve a gazdálkodó szervezet vezetıi elıre látták vagy ésszerően elıre láthatták, hogy 

a gazdálkodó szervezet nem lesz képes esedékességkor kielégíteni a vele szemben fennálló 

követeléseket. A fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzet (más néven: fenyegetı 

fizetésképtelenség) bekövetkezte a gazdasági társaság vezetı tisztségviselıjének felelısségében 

sorsfordító változást hoz, ezen idıponttól kezdve a vezetı tisztségviselı az ügyvezetést nem a 

társaság, hanem a hitelezık érdekeinek elsıdlegessége alapján köteles ellátni. A vezetı 

tisztségviselı csıdjogi felelısségének részletes elemzésével a III. fejezetben foglalkozom, itt 

csak a fenyegetı fizetésképtelenség bekövetkezésének meghatározhatóságát vizsgálom.   

A társaság mőködése során a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzet azon, naptári nap 

szerint csak hozzávetılegesen meghatározható idıponttól (idıszaktól) következik be, amikortól a 

vezetı tudhatta vagy legalábbis tudnia kellett, hogy a társaság nem lesz képes a kötelezettségeit 

kiegyenlíteni. A fenyegetı fizetésképtelenség bekövetkezését nem kell feltétlenül a Cstv. szerinti 
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fizetésképtelenségi okokhoz (mint jogi értelemben meghatározott fizetésképtelenséghez) 

mérnünk, itt sokkal inkább a gazdasági értelemben vett fizetésképtelenségrıl (gazdasági 

csıdhelyzetrıl) van szó. Önmagában egy kisebb értékő számlatartozásnak az esedékességtıl 

számított 15 napon belüli megfizetésének elmaradása jellemzıen nem jelenti még a fenyegetı 

fizetésképtelenség beálltát, de még ezt is megalapozhatja különösen akkor, ha pl. a tartozás 

jelentıs összegő, amelyet az építıipari megrendelı gazdasági társaság (adós) csak azt követıen 

akar (és tud) kiegyenlíteni, amennyiben az általa továbbszámlázott összeget részére a beruházó 

megfizette. 

Egyetértünk Juhász László megállapításával, miszerint: „Mindazon esetekben, amikor az 

adós vezetıi felmérik, hogy jelentısen eladósodtak, az adósságuk összege meghaladja a társaság 

vagyonát, és már nem csak a csıdjogi értelemben, hanem a közgazdasági értelemben vett 

csıdhelyzet bekövetkezése reális veszély, akkor a fenyegetı fizetésképtelenség fogalmi elemei 

megvalósultak.”127  

Nochta Tibor megállapítása szerint: „Csıdhelyzetben (fizetésképtelenségi helyzetben) 

akkor van egy vállalat, ha hátrasorolt kötelezettségekkel csökkentett tartozásállománya 10-20 %-

os mértékben meghaladja a számviteli törvény szerinti eszközértéket.”128 Álláspontunk szerint 

egyéb körülmények vizsgálata nélkül a vagyonvesztés ezen módon való meghatározása még nem 

elegendı a fenyegetı fizetésképtelenség bekövetkezte megállapítására. A gazdasági társaság 

könyvelési adatai csak kiinduló- és viszonyítási pontot nyújtanak a társaság vagyoni helyzetének, 

esetleges fenyegetı fizetésképtelenségének a megítéléséhez. A gazdasági társaság könyv szerinti 

kötelezettségállománya forintosítva pontosan meghatározható ugyan, de az eszközállomány 

könyv szerinti értéke a valós forgalmi értéktıl lényegesen (pozitív és negatív irányban) eltérhet, 

különösen ha az eszközállományba mőködı üzem, társasági részesedések, ingóságok tartoznak. 

Az eszközök között a követelések értékelése a legbizonytalanabb, függ a gazdasági társaság 

számviteli politikájában alkalmazott vagyonértékelési módszerétıl továbbá attól is, hogy a 

kintlévıségek mióta esedékesek, azok behajtására tett intézkedések mennyire voltak 

eredményesek. Vizsgálni kell azt is, hogy a társaság tartozásai, és ugyanígy a kintlévıségei 

                                                 
127 Juhász László: A vezetıi felelısséggel kapcsolatos perek néhány kérdése (Gazdaság és Jog, 2011/5, 5. oldal) 
128 Nochta Tibor: A magánjogi felelısség útjai a társasági jogban (Bp. - Pécs, Dialóg Campus K. 2005., Dialóg Campus 
szakkönyvek, Institutiones juris, 183. oldal)  
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átütemezésre kerültek-e, ha igen milyen fizetési határidıvel, mióta esedékesek, a társaság 

vagyonán belül milyen arányt képviselnek.  

Jelentıséggel bírhat az is, hogy a társaság készíttetett-e az adott idıszakban (pl. 

hitelfelvétel vagy megújítás során) szakvéleményt a vagyontárgy forgalmi értékérıl, amely 

utóbbiról való tudomása a vezetı tisztségviselı tudattartalmának a megítéléséhez nyújthat 

segítséget. A Cstv. 27. § (2) bekezdésében szabályozott fizetésképtelenségi okok közül leginkább 

az f) pont azonosítható a gazdasági fizetésképtelenséggel, amikor is az adós tartozásai 

meghaladják a vagyonát, illetıleg az adós a tartozását (tartozásait) az esedékességkor nem tudta 

vagy elıreláthatóan nem tudja kielégíteni, és az adós tagjai felhívás ellenére sem nyilatkoznak 

arról, hogy kötelezettséget vállalnak a tartozások esedékességkor történı kifizetéséhez szükséges 

források biztosítására. Álláspontunk szerint a fenyegetı fizetésképtelenség az adóst marasztaló 

ítélet alapján is azonnal bekövetkezik, ha a teljesítési határidın belül nem teljesít, ugyanakkor a 

tartozás összegére is tekintettel nincs is reális esélye annak, hogy rövid határidın belül fog tudni 

teljesíteni.  

Korlátolt felelısségő társaság esetében a Gt. 143. §-a, részvénytársaság esetében pedig a 

245. §-a írja elı a taggyőlés (közgyőlés) haladéktalan összehívásának kötelezettségét, 

amennyiben a társaság saját tıkéje veszteség folytán a törzstıke felére vagy (részvénytársaság 

esetén az alaptıke kétharmadára) csökkent. Álláspontunk ezen esetben is fennáll a fenyegetı 

fizetésképtelenség. Amint a III. fejezetben ismertetésre kerül majd, a bírói gyakorlat ilyen esetben 

számonkéri a vezetı tisztségviselın, hogy a taggyőlést (közgyőlést) összehívta-e és ennek 

elmulasztását a felelısség fennállására vezetı tények között értékeli. 

 A fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzet biztosan bekövetkezett, ha a felszámolás 

elrendelésének az okai is fennállnak. A BDT. 2010. 2282. sz. alatt közzétett eseti döntés szerint 

bekövetkezik a fenyegetı fizetésképtelenség, ha a termelı tevékenységet már nem folytató adós 

úgy nyújt kölcsönt egy kapcsolt vállalkozásnak, hogy a kölcsönadás idıpontjában a vele szemben 

fennálló, felszámolói kérelmet is megalapozó követelések összege meghaladja a vagyonát. A 

konkrét ügyben az adós ügyvezetıi 24,5 millió Ft. összegő kölcsön nyújtásáról határoztak akkor, 

amikor az ügyvezetésük alatt álló gazdasági társaság ellen több hitelezı jogerıs fizetési 

meghagyással bírt vagy végrehajtási eljárást indított, amely okok alapján a társaság felszámolását 

is el lehetett volna rendelni, tehát a társaság a kölcsönnyújtáskor fizetésképtelen volt. 



II.  FEJEZET – A FIZETÉSKÉPTELENSÉG JOGI VETÜLETE 
             

 

69 

A gyakorlatban a hitelezık az adós fizetésképtelenségére következtetnek, ha az adósnál 

hirtelen vezetı tisztségviselı vagy székhely váltás történik, vagy az adós megváltoztatja a 

bankszámláját. A fizetésképtelenség egyik meghatározó jele, ha az adós a vállalkozó munkáját 

fizikailag átveszi, de a teljesítésigazolását kiadását és a számla befogadását formális szavatossági 

hibákra hivatkozva megtagadja. 

Amennyiben a végelszámoló a korrigált végelszámolási nyitómérleg alapján azt állapítja 

meg, hogy a cég vagyona a hitelezık követeléseinek fedezetére nem elegendı, és a tagok 

(részvényesek) a hiányzó összeget harminc napon belül nem fizetik meg, haladéktalanul köteles 

felszámolási kérelmet benyújtani.129 Ha a cég felszámolás alá kerül, és megállapítható, hogy a 

végelszámoló alapos ok nélkül késlekedett a felszámolási eljárás kezdeményezésével, vagy nem 

tett meg mindent a hitelezık veszteségeinek csökkentése érdekében vagy egyes hitelezıket 

mások rovására elınyben részesített, a felszámoló vagy a hitelezık keresetére a bíróság arra 

kötelezi a végelszámolót, hogy a cég vagyonához a károkozás összege mértékéhez igazodó tıke-

hozzájárulást teljesítsen.130 A társaság végelszámolása elrendelésének a legfıbb szerv határozatán 

alapuló elrendelése esetén általában a társaság gazdasági tevékenységet már nem végez, azt a 

határozat meghozatala elıtt befejezte. Amennyiben azonban nem fejezte be és a végelszámoló 

észleli a vagyonhiányt, úgy haladéktalanul köteles felszámolási kérelmet elıterjeszteni. Ebben az 

esetben a jogalkotó a (mérleg teszt alapján megállapítható) vagyonhiánnyal azonosítja a 

fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetet, amire önmagából abból is lehet következtetni, hogy a 

Ctv. (még a felszámolás elıtt elıírja) a hitelezık elınyben részesítésének tilalmát, tehát a 

törvénynek az a célja, hogy a vagyon egészben kerüljön átadásra a felszámolónak, aki majd a 

Cstv. 57. § szerinti kielégítési sorrendben osztja fel a vagyont.  

 

6. ÖSSZEFOGLALÁS  

 

A külföldi jogrendszerek szabályozása tarka képet fest, mégis levonható néhány általánosítható 

következtetés. A fizetésképtelenné válás megállapítása során a bíróság vagy a gazdasági 

értelemben vett tényleges fizetésképtelenséget vizsgálja vagy pedig objektív, mérlegelésnek helyt 

                                                 
129 Ctv. 108. § (1) bek. 
130 Ctv. 99. § (5) bek. 
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nem adó feltételek bekövetkezte fennállásának megállapítására szorítkozik, amely feltételek 

beálltát a jogalkotó a fizetésképtelenséggel azonosítja. 

A magyar csıdjogban nem tartjuk indokoltnak annak lehetıvé tételét, hogy a felszámolás 

elrendelhetısége körében a bíróság vizsgálhassa a gazdasági értelemben vett fizetésképtelenség 

bekövetkeztét már csak azért sem, mert az naptári nap szerint nem meghatározható, másrészt ez 

már adott esetben gazdasági szakértelmet igénylı szakkérdés lehet, a mérlegek tág keretek között 

való manipulálhatóságáról nem is beszélve.  

Hazánk Csıdtörvényén kívül más országok fizetésképtelenségi törvényei is alkalmazzák 

azt a megoldást, hogy a tartozás meghatározott idıben való kiegyenlítésének elmaradása esetén 

az adóst fizetésképtelennek tekintik, a teljesítés elmaradásának valós okára való tekintet nélkül. A 

szabályozások között különbség csak a késedelem megengedett idıtartama és a között van, hogy 

szabnak-e a követelés összegére minimum határt. Erre tekintettel fenntartandónak ítéljük a Cstv. 

azon megoldását, amely az esedékességet követı 15 napos teljesítési határidı lejárta után 

lehetıvé teszi a felszámolási kérelem elıterjesztését. 

Bár a hatályos szabályozást sokan kritikával illetik, és a vagyontalanság, 

fizetésképtelenség, fenyegetı fizetésképtelenség fogalmának a bevezetését igénylik, sıt maga a 

2006. évi Cstv. koncepció is ez utóbbiakat tervezte bevezetni, mint az egységes 

fizetésképtelenségi eljárás megindításának okait, ezen tervezettel nem feltétlenül értünk egyet. A 

vagyontalanság vagy fizetésképtelenség vizsgálata csak olyan piacgazdaságban indokolt, ahol 

ténylegesen nagyobb tıkével rendelkezı vállalkozások a gazdasági szereplık. Magyarország 

gazdaságában az alapvetıen kis tıkével alapítható és rendelkezı, kevés munkavállalót 

foglalkoztató, jelentıs részben kényszervállalkozások vannak jelen. Az alultıkésített társaságok 

jegyzett tıkéje effektív fedezetet nem jelent hitelezıi követelésekre, továbbá számtalan 

tıkehiányos vállalkozás eleve olyan feltétellel köt szerzıdést a beszállítóival vagy eleve csak 

akkor fizet a beszállítóknak, ha neki is fizetnek. (Itt utalok arra, hogy az alultıkésítettséggel, mint 

a korlátolt felelısség áttörésének egyik lehetséges okával a tagok felelıssége körében 

foglalkozom.) Amennyiben pedig egy társaság eleve tıkehiányos, úgy teljesen felesleges a 

vagyontalanságát, a fenyegetı vagy bekövetkezett fizetésképtelenségét vizsgálni, álláspontunk 

szerint semmi aggály nem szolgálhat az esedékes számlatartozását kifizetni nem tudó társaság 

felszámolásának elrendelhetısége ellen. A Cstv. módosításával kapcsolatos indokolt 

javaslatokkal a VIII. fejezetben foglalkozom. 
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III.  FEJEZET  

A VEZETİ TISZTSÉGVISELİK FELEL İSSÉGE 

 

 

1. BEVEZETİ GONDOLATOK  

 

A gazdasági társaságok felszámolása során a csıdvagyon az esetek túlnyomó többségében a 

hitelezıi követelések jelentéktelen hányadát sem fedezi. Az alacsony kielégítési hányad egyik 

meghatározó oka a vezetı tisztségviselık felelısségét rendezı társasági jogi - csıdjogi 

szabályozásnak az elégtelensége. 

A társaságok fizetésképtelenné válásával és felszámolásának elrendelésével kapcsolatban 

a támadások középpontjában gyakran a vezetı tisztségviselık állnak, amely személyek 

kárfelelısségének a tényleges megállapítására a lehetséges esetekhez képest ritkán kerül sor. 

Ennek több, együttesen ható oka van: a vezetı tisztségviselık általában a kárigény 

érvényesítésérıl való döntésre jogosult tagok közül kerülnek ki és a legfıbb szerv őlésén nyilván 

nem fogják a kárigény napirendre tőzését erıltetni; ’csıdön kívül’, a társaság mőködése alatt a 

hitelezı saját nevében perindítási joggal nem rendelkezik közvetlenül a vezetı tisztségviselıvel 

szemben; a megindult felszámolási eljárásban a vezetı tisztségviselı a tényleges büntetıjogi 

szankció hiánya miatt nem adja át a társaság gazdasági helyzetének (adott esetben a vezetı 

tisztségviselı saját jogsértésének) a feltárásához szükséges dokumentumokat a felszámolónak; a 

felszámoló pedig az alacsony díjérdekeltsége miatt vonakodik a perindítástól stb. Megjegyzendı 

azonban, hogy a magyar, fıleg mikrovállalkozásokra épülı gazdasági-piaci viszonyok között 

nincs is olyan sok társaság, ahol tényleges, nagy volumenő termelı tevékenységrıl beszélhetünk, 

ahol egyáltalán felmerülhet és gazdaságilag vizsgálható pl. a „helytelen gazdálkodás” 

(mismanagement, wrongful trading) vagy a „hátrányos üzletpolitika” terminusa. 

Véleményünk szerint a magyar társasági és csıdjogi szabályozáshoz képest az egyes 

külföldi jogrendszerek jóval hatékonyabban biztosítják nemcsak a társaság hitelezıinek, hanem a 

társaság tagjainak és harmadik személyek vagyoni érdekeinek védelmét a vezetı tisztségviselık 

hátrányt okozó (szőkebb értelemben kárt okozó) cselekményeivel szemben. Az alábbiakban a 

vezetı tisztségviselık kárfelelısségére vonatkozó magyar jogtörténeti visszatekintés, majd a 
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hatályos hazai szabályozásnak részletes és más országok tárgybeli szabályozásának rövid 

ismertetése után kifejezetten a fizetésképtelenné vált gazdasági társaságok esetén vizsgálom a 

vezetı tisztségviselı elleni fellépés különbözı eseteit, akadályait. Elemzem a vezetı 

tisztségviselınek a hitelezık felé fennálló személyes kárfelelısségét szabályozó Cstv. 33/A. § 

tényállási elemeit, a jogintézmény alkalmazásával kapcsolatos magyar bírói gyakorlatot, majd a 

levonható általánosított következtetése felsorakoztatása után a fejezetet a tárgykört érintı 

jogalkotási javaslatokkal zárom. 

A vezetı tisztségviselık felelısségének, felelısségre vonhatóságának szabályozása 

kardinális jelentıségő a forgalom biztonsága, a megkötött szerzıdések teljesítésébe vetett 

bizalom fenntartása érdekében. Az 1988. évi Gt. számolt a felelısségáttöréssel olyan tagok 

esetén, akik a létesítés során csalárd módon jártak el. Ezt megelızıen azonban a szocialista 

rendszerben jogszabály nem rendelkezett olyan felelısségi tényállásról, amely a 

fizetésképtelenné vált (vagy azzá tett) gazdálkodó szervezetek tagjainak, vezetı 

tisztségviselıinek a felelısségre vonását célozta. Ez az oka annak, hogy a polgári jogi 

felelısséggel foglalkozó régebbi tankönyvekben, monográfiákban egyáltalán nem is találkozunk 

ilyen esetekkel.131 

A 2005. szeptemberében elfogadott Cstv. koncepció nem tartalmazott javaslatot a vezetı 

tisztségviselıknek sem a tagok, sem a társaság, különösen nem a hitelezık felé fennálló 

felelısségének a szigorítására és nem is tervezett bevezetni szigorúbb felelısségi tényállásokat. 

Az egyetlen új szabály a Cstv. 2006 júl. 1-tıl hatályos módosításával bevezetésre került 33/A. §, 

amely a vezetı tisztségviselıknek ún. helytelen gazdálkodásért való, kiegyenlítetlen követeléssel 

bíró hitelezık felé fennálló személyes vagyoni felelısségét szabályozza. Az „új Ptk.” 2:46. § (4) 

bekezdése rendelkezik a vezetı tisztségviselık felelısségérıl, de csak azt rögzíti (lényegében a 

Gt. 30. §-ával egyezıen), hogy az eljárását a jogi személy eljárásának kell tekinteni. (A 

kodifikációs javaslatokkal az V. fejezetben foglalkozom.)   

A vezetı tisztségviselık társaság felé fennálló kárfelelıssége mellett jól elkülöníthetı és 

külön szabályozást is igényel a fizetésképtelenné vált társaságok hitelezıivel szemben való 

felelısség. 

                                                 
131 Az egyik tanulmány szerint a Legfelsıbb Bíróság elé 1956-1960. években került 300 szerzıdésen kívüli kártérítési ügybıl 190 
volt gazdasági tevékenységgel kapcsolatos, az ügyek veszélyes üzemi mőködésbıl, üzemi balesetbıl, öntözıcsatornák hibáiból, 
növényvédelmi permetezésbıl, vagy bányamővelésbıl eredtek. (Eörsi Gyula: A jogi felelısség alapproblémái. A polgári jogi 
felelısség (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961, 407. oldal) 
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2.  A VEZETİ TISZTSÉGVISELİK ÉS AZ „ ÁRNYÉKVEZET İK” 

 

A gazdasági társaság ügyvezetését a társaság vezetı tisztségviselıi vagy a vezetı 

tisztségviselıkbıl álló testület látja el.  

Ügyvezetésnek minısül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon 

döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a társasági szerzıdés alapján nem tartoznak a 

társaság legfıbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe. A Gt. 21. §-a  szerint a 

vezetı tisztségviselık: kkt-nél és bt-nél üzletvezetésre jogosult tag, kft-nél ügyvezetı, rt-nél 

igazgatóság (zártkörő rt-nél esetlegesen vezérigazgató) vagy az egységes irányítású, nyilvános 

részvénytársaságnál az igazgatótanács tagjai.132 Az igazgatótanács legalább öt és legfeljebb 

tizenegy természetes személy tagból áll. 

A Gt. 37. § (1) bekezdése által lehetıvé tett felhatalmazással élve a zártkörően mőködı rt. 

alapszabálya, illetve a kft. társasági szerzıdése egyes ügydöntı határozatok meghozatalát a 

felügyelıbizottság elızetes jóváhagyásához kötheti (ügydöntı felügyelıbizottság).133 Ez esetben 

az ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében a felügyelıbizottság tagjai is vezetı 

tisztségviselınek minısülnek.  

Vezetı tisztségviselınek minısül a végelszámoló is.134 A cégvezetı nem minısül vezetı 

tisztségviselınek.135  

A Gt. 19. § (6) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfıbb szerve, illetve 

felhatalmazása alapján a társaság ügyvezetı szerve a társaságnál a döntések elıkészítése 

érdekében az e törvényben szabályozott társasági szervek mellett más szervek (pl. bizottság, 

                                                 
132 A Gt. 21. § (4) bekezdése és 308. §-a szerint a nyilvánosan mőködı részvénytársaság alapszabálya úgy is rendelkezhet, hogy 
igazgatótanács mőködik az igazgatóság és a felügyelıbizottság helyett, az igazgatótanács látja el egységesen az ügyvezetési és az 
ellenırzési funkciókat (egységes irányítási rendszerő részvénytársaság). Az angolszász board rendszer irányítási struktúrájának 
mintájára bevezetett megoldás esetén a részvénytársaságnál külön felügyelıbizottság nem mőködik, és az (legalább öt, legfeljebb 
tizenegy természetes személy tagból álló) igazgatótanács tagjai minısülnek vezetı tisztségviselıknek. A nyilvánosan mőködı 
részvénytársaság esetében nincs mód a Gt. 37. § szerinti ügydöntı felügyelıbizottság választására. A Gt. 311. § (1) bekezdése 
szerint: A nyilvánosan mőködı részvénytársaságoknál legalább háromtagú audit bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a 
közgyőlés az igazgatótanács, illetve ahol felügyelıbizottság mőködik, a felügyelıbizottság független tagjai közül választja. 
133 Ügydöntı határozatnak minısülhet pl. meghatározott értékhatárt elérı szerzıdés megkötése. 
134 Ctv. 98. § (2) bekezdés és 99. § 
135 BH. 2003. 331. A Gt. 32. §-a szerint a cégvezetı a társaság legfıbb szerve által kijelölt, a vezetı tisztségviselı rendelkezése 
alapján tevékenykedı, általános képviseleti joggal felruházható munkavállaló.  
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tanácsadó testület) mőködését is lehetıvé teheti. E szervek tevékenysége azonban nem érinti az e 

törvény szerinti társasági szervek hatáskörét és felelısségét. 

A gyakorlatban használatos még néhány, a Gt-ben nem szereplı, angolszász 

terminológiából átvett fogalom bizonyos tisztségeket illetıen (tipikusan a multinacionális cégek 

magyarországi leányvállalatainál): executive board, management board (vezetı testület), 

executive director (eljáró igazgató, aki a társasággal munkaviszonyban áll), chief executive 

officer (CEO, fıigazgató), board of directors (igazgatói testület). A management testület a 

társaság mindennapi irányítását látja el, a tagjai nem feltétlenül a cégjegyzékbe vezetı 

tisztségviselıként bejegyzett személyek (pl. a társaság vezetı állású munkavállalója, 

cégvezetıje). Az ilyen beosztások léte és az ezzel járó belsı felelısségmegosztás természetesen 

nem érinti Gt. felelısségi rendszerének alkalmazását.  

A dolgozat jelen fejezetében helyenként a rövidítés végett használt ’vezetı’ alatt a 

cégnyilvántartásba bejegyzett, a társaság képviseletére jogosult vezetı tisztségviselıket értem és 

ezt (vagy az igazgató) kifejezését használom a külföldi jogrendszerek felelısségi szabályainak az 

ismertetésénél is.  

A külföldi jogrendszerekben (pl. orosz, holland, német, spanyol, angol) nem újkelető 

szabály, hogy a fizetésképtelenné vált társaság hitelezıi adósságállományáért (sıt, a társaság 

fizetésképtelenségi eljáráson kívül, a társaság rendes mőködés alatt felmerült tartozásaiért, 

kártérítési tartozásaiért) nemcsak a cégnyilvántartásba bejegyzett személyek tartoznak anyagi jogi 

felelısséggel, hanem más személyek is, akik meghatározó befolyással bírnak a társaság 

irányítására: az „árnyékvezetık”  (shadow director). Maga a jelenség hazánkban is jelen van, a 

gyakorlatban találkozhatunk  olyan esetekkel, amikor a társaság szerzıdéseit, kimenı számláit, 

teljesítésigazolásait rendszeresen nem a bejegyzett (’formális’, ’de jure’) vezetı írta alá, vagy 

ténylegesen nem ı rendelkezett a bankszámlák felett, hanem más, ún. tényleges (’de facto’) 

vezetı, aki különbözı okokból nem akart vezetı tisztségviselı lenni vagy nem tölthette be a 

tisztséget (pl. a cég tulajdonosa vagy valamely kapcsolt vállalkozás ügyvezetıje, tulajdonosa 

vagy más külsı, a Gt. 23. § szerinti eltiltás hatálya alatt álló harmadik személy). 

Árnyékvezetınek minısülhet például egyszemélyes gazdasági társaságnál az egyedüli tag 

(részvényes), aki a vezetı tisztségviselı részére írásban utasítást adhat illetve dönt a legfıbb 
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szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben.136 Mivel a társaság tényleges irányításában a cégvezetı is 

részt vesz, álláspontunk szerint ı is tekinthetı árnyékvezetınek. Határozott álláspontunk szerint a 

társaságot finanszírozó bank is könnyen minısülhet árnyékvezetınek, a gyakorlati tapasztalatok 

egyértelmően azt mutatják, hogy azon bankok, amelyek a társaság mőködéséhez, termelı 

tevékenységének finanszírozásához jelentıs összegő hitelt biztosítanak, a megtérülést 

biztosítandó hajlamosak arra, hogy a hitelezıi minıségükön túllépve (mintegy többlettényállási 

elemként) különbözı intézkedések, üzleti döntések meghozatalára kényszerítsék a társaságot (pl. 

elıírják, hogy a társaság csak a bank tulajdonában álló cégnek értékesítsen, adott esetben a piaci 

ár alatt). Elıfordult olyan eset is, amikor a bank a saját érdekei érvényesítése céljából bankbiztost 

állított a társaság élére (amely bankbiztos kijelölésére a finanszírozott társaság saját akaratát 

nélkülözı ’megállapodás’ alapján kerül sor) úgy, hogy a társaság valamennyi szerzıdése és 

kötelezettségvállalása érvényességéhez a bankbiztos hozzájárulása volt szükséges, tette ezt a 

bank úgy, hogy az igényeik el nem fogadását (magyarul az utasításaik megtagadását) az 

’együttmőködés hiányának’ értékelte és kilátásba helyezte a hitelszerzıdés azonnali hatályú 

felmondását.137 Árnyékvezetınek minısülhet az anyavállalat (uralkodó tag), amely a 

leányvállalatra hátrányos üzletpolitikát kényszerít, ez a magatartás a konszernfelelısség körébe is 

eshet. 

Az ’árnyékzóna’ a társaság fizetésképtelenségének bírósági megállapítását megelızı 

idıszak, amelyen belül kötött ügyletek vagy realizált egyéb cselekmények megalapozzák a 

vezetı tisztségviselık és/vagy más, a társaság mőködésére meghatározó befolyást gyakorló 

illetve abban részt vevı személyek polgári jogi - társasági jogi kártérítési felelısségét és/vagy 

amely idıszakon belül kötött ügyletek megtámadhatóak.138 Az 1881. évi Cstv. alapján kialakult 

joggyakorlatban a válságos vagy kritikus idı fogalma volt ismeretes.139 

 

                                                 
136 Gt. 32. § (5) bekezdése 
137 A bank árnyékvezetıként való minısíthetıségével egyetért Török Tamás is (Felelısség a társasági jogban, HVG-ORAC kiadó, 
Budapest, 2007, 339. oldal) 
138 A Directors in Twilight Zone II. címmel megjelent tanulmány győjtemény részletesen foglalkozik a vezetık és árnyékvezetık 
felelısségével (Insol International, London, 2005) 
139 Curia 1910 dec. 7. 736/910. 
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3. JOGTÖRTÉNETI EL İZMÉNYEK  

 

3.1. A Kereskedelmi törvény szabályozása 

 

A társasági jogi irodalomban idınként találkozunk a régi Kereskedelmi tv. (1875. évi 

XXXVII. törvénycikk, a továbbiakban: Kt.) szabályozásának egyszerőségét és ugyanakkor 

hatékonyságát elismerı fejtegetésekkel. E körben azonban feledésbe merül a Kt-nek a vezetı 

tisztségviselık felelısségét szabályozó, a hatályos Gt-vel ellentétben jóval szigorúbb, tényleges 

tagi (részvényesi) és hitelezıi érdekvédelmet egyaránt biztosító két szakasza. A ’kereskedelmi 

társaságok’ közül a Kt. szabályozta a betéti társaság, közkereseti társaság, részvénytársaság és a 

szövetkezet mőködését. A részvénytársaság esetében külön fejezet szólt az igazgatóság és 

felügyelıbizottság felépítésérıl, feladatairól, jogairól. Az alább hivatkozott rendelkezések 

tartalmát kifejtı cúriai joggyakorlat messze túlmutat a ’hatályos’ felelısségi tényállásokon, azok 

dogmatikai alapjain és értelmezésén, mondhatni utópisztikusnak tőnik a jelenkor gazdasági 

életében. 

A Kt. 187. és 189. §-a kifejezetten az igazgatósági és felügyelıbizottsági tagok közvetlen, 

személyes kárfelelısségét tette megállapíthatóvá azon jogsértı cselekményeikért, amelyeket 

ügykörükön belül, a társaság mőködésével összefüggésben fejtettek ki.140 

 

A Kt. 187. §-a szerint: Mihelyt a számadásokból vagy a mérlegbıl az tőnik ki, hogy a 

társaság alaptıkéjének felét elvesztette, az igazgatóság által azonnal közgyőlés hívandó egybe a 

végbıl, hogy a részvényesek a társaság további fennállása vagy felosztása iránt határozhassanak. 

Ha azonban az tőnik ki, hogy a társasági vagyon a tartozásokat nem fedezi, az igazgatóság ezt 

csıdnyitás végett az illetékes törvényszéknek bejelenteni tartozik. 

Kt. 188. § 2. fordulat.: Harmadik személyek irányában az igazgatóság tagjai a társaság 

nevében teljesített cselekményekért és az elvállalt kötelezettségekért személyesen nem felelısek. 

Kt. 189. § Ha az igazgatóság tagjai megbízásuk határain túl mennek, ha e czim 

határozatai vagy az alapszabályok ellen cselekszenek, a károsultakra minden ebbıl eredı kárért 

                                                 
140 Már itt hangsúlyozási igényel, hogy a Gt. és az egységes joggyakorlat a vezetı tisztségviselı ügykörén belül kifejtett minden 
ténykedését és kárt okozó cselekményeit a gazdasági társaságnak tudja be és csak a társaság felelısségének a megállapítását teszi 
lehetıvé. 
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egyetemlegesen felelnek az esetben is, ha a törvény vagy az alapszabályokkal ellenkezı 

intézkedés közgyőlési határozaton alapszik. 

 

A Kt. 189. §-a tehát általánosságban véve megteremtette az igazgatóknak a károsultakkal 

szembeni személyes kárfelelısségét minden olyan esetben, amikor törvényben vagy 

alapszabályban rögzített kötelezettségüket szegték meg. A Kt. 187. § pedig az igazgatóknak 

külön nevesítve elıírta a csıdeljárás kezdeményezésének a kötelezettségét, ha a tartozások 

összege a vagyont meghaladta! 

Az igazgatóság és a felügyelıbizottság tagjai felelısségre vonásának a feltétele a 

törvényben vagy alapszabályban elıírt kötelességeiknek akár cselekvésük, akár mulasztásuk 

folytán történı vétkes megszegése és a károsodásnak ezzel okozati összefüggésben történı 

bekövetkezése volt.141 A igazgatósági tagok a tisztségükbıl folyó ellenırzési kötelezettségük 

elmulasztása miatt keletkezett károkért a Kt. 189. § (2) bekezdése értelmében felelısek voltak a 

károsultnak, tehát a részvénytársaságnak, a részvényesnek és harmadik személynek.142 A vétkes 

igazgatósági tagok ellen – közgyőlési határozat nélkül is, valamint közgyőlési felmentvény 

dacára is, - saját jogán a károsult részvényes keresettel felléphetett azon kárnak a megtérítése 

iránt, amelyet – közvetlenül vagy közvetve - ı maga szenvedett, továbbá a hitelezı is keresettel 

élhetett. 143 

A C. 1160/1933. sz. iránymutató eseti döntésben a Curia felállította a vezetıi felelısség 

mércéjét: „A K.T. 189. és 196. §-ai, valamint e törvényszakaszok kapcsán kifejlıdött állandó 

bírói gyakorlat értelmében a részvénytársaság igazgatóságának és felügyelıbizottságának tagjai a 

társasági ügyek vezetésében és ellenırzésében a rendes kereskedı fokozottabb gondosságára 

vannak kötelezve s ebbıl kifolyólag a vezetés és ellenırzés nem kellı gyakorlásából vagy 

elmulasztásával másoknak okozott károkért egyetemlegesen felelısek és pedig akkor is, ha a kár 

a társaság ügyvezetıinek vagy tisztviselıinek olyan cselekményeibıl származik, amely a társaság 

ügymenetét feltőntetı üzleti könyvekbıl, vagy más, az igazgatósági és felügyelıbizottsági tagok 

rendelkezésére álló vagy általuk a rendes kereskedı gondosságával nagyobb nehézség nélkül 

megszerezhetı és kipuhatolható adatokból kideríthetı. S nem hivatkozhatnak joggal arra, hogy az 

                                                 
141 Cúria C. 1908. nov. 17. 421/908. 
142 Cúria 1933. feb. 14. – P. IV. 2141/1932. 
143 Cúria C.571/1927. K.J.1927.103. sz. 
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ellenırzésre kellı szakértelmük nem volt, mert, aki valamely részvénytársaságban igazgatósági 

vagy felügyelıbizottsági tagságot vállal, az a törvényben és alapszabályokban elıírt kötelességeit 

a rendes kereskedı gondosságával tartozik teljesíteni s ha szakértelem nélkül ily felelısséggel 

járó és hozzáértést igénylı állást vállal, már ez által vét a rendes kereskedı gondossága ellen és 

ha szakértelmének hiányát az ellenırzés megfelelı módjával pótolni és az ellenırzést szakértıvel 

végeztetni elmulasztja, ennek következményeit viselni tartozik.” 

Az igazgatók felelısségét nem menthette az arra való hivatkozásuk, hogy az rt. felett az 

egyik fırészvényese az üzletmenet felett ellenırzést gyakorolt. A konkrét esetben az alperesek 

egyetemleges kárfelelısséget az alapozta meg, hogy az alperesek által vezetett malomipari rt-vel 

kötött letéti szerzıdés alapján a letevınek (felperesnek) a malom nem tudta a gabonát kiadni, 

mert az rt. alkalmazottai azt fedezet nélkül szabálytalanul felhasználták, amely szabálytalanság és 

más könyvvezetési visszaélés az alperesi igazgatósági és felügyelıbizottsági tagok mulasztására 

volt visszavezethetı.144 Az igazgatók saját felelıssége tehát jól elkülönült a tagok 

felelısségétıl.145 

A biztosító szövetkezet igazgatósági tagjai a biztosítási alap törvényellenes 

felhasználásáért a maguk személyében is felelısek voltak.146  

A Szegedi Ítélıtábla ítéletét megváltoztatva a Cúria megállapította az igazgatóság 

tagjának a kártérítési felelısségét azon tényállásban, amikor az igazgatósági tag a saját 

társaságától 2000 korona kölcsönt vett fel és a kölcsön fedezetéül zálogba az rt. saját részvényeit 

adta. A felelısségét azon, kötelezı kereskedıi gondosságba ütközı magatartása alapozta meg, 

hogy egyrészt kétségtelenül tudott a részvények csekély forgalmi értékérıl (amely részvények 

értéke a kölcsönt már ügyletkötéskor sem fedezte) majd nem gondoskodott a részvények 

eladásáról, amikor azok még némi értékkel bírtak.147 

 

                                                 
144 Cúria 1933. jún. 23. – P. VII. 1160/1933. 
145 Cúria 6940/1930. sz. és 5167/1916. 
146 Cúria C.1907 december 4., 4254. ; Gl.XIV.719. 
147 Cúria 1911. nov. 22. 370/911. v. 
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3.2. A csıdeljárás késedelmes kezdeményezéséért való felelısség a Kereskedelmi  

törvényben 

 

Az igazgatóktól és a felügyelıbizottsági tagoktól elvárt, a rendes kereskedı fokozottabb 

gondosságából következı kötelezettség volt, miszerint az igazgatóság köteles a részvénytársaság 

vagyoni állapotát és üzletvitelét az egész üzleti év alatt állandóan figyelemmel kísérni illetve 

ellenırizni.148 Ez a kötelezettség a felszámolókat (mai értelemben végelszámolókat) is terhelte.149 

Ha az igazgatók a számadásokból és a mérlegbıl meggyızıdtek arról, hogy a társaság vagyona a 

tartozásokat nem fedezi, kötelesek voltak ezt csıdnyitás végett a törvényszéknek bejelenteni.150 A 

Kt. 187. §-ában foglalt elıfeltételek fennforgása esetén nemcsak az igazgatóság, de a felszámolók 

is kötelesek voltak a rt. ellen csıd megnyitását kérelmezni és a társaság hitelezıjének irányában 

felelısséggel tartoztak ennek elmulasztása esetén.151,152 

A csıdeljárás kötelezı kezdeményezését elıíró Kt. 187. § jogalkotói indoka a hitelezık 

egyenlıségének az elvében keresendı (par conditio creditorum), amely – modern csıdjogban is 

érvényesülı – alapelv fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Az alapelv érvényesülését 

nemcsak a csıdeljárás (mai értelemben felszámolási eljárás) megindulásától (közzétételétıl), 

hanem már a tényleges fizetésképtelen állapot bekövetkeztétıl kívánta biztosítani a Kt., amely 

állapotról az igazgatónak az adós vagyoni helyzetének ismeretében tudomása kellett, hogy 

legyen. 

Egyes cúriai döntések az igazgatóság tagjainak kifejezetten a fizetésképtelenné vált 

társaság hitelezıivel és tagjaival és magával a társasággal szembeni közvetlen felelısségét 

állapították meg, amely nem függött attól, hogy a károsult a követelését a társaságtól behajtotta-e, 

hiszen az igazgatóság tagja a saját kötelezettségszegésért felelt akkor is, ha a társaság 

mőködésével összefüggésben követte el. A Kt. 189. §-a által használt „túllépték a megbízás 

határait” fordulat jelenti az igazgatók saját önálló cselekményük által okozott kárért való 

felelısségét.153 

                                                 
148 Cúria 8095/1926. 
149 A Kt. 203. § szerinti felszámolás a társaság jogutód nélküli megszőntetésére irányuló eljárást jelentette, ez lényegében a mai 
végelszámolással rokonítható. 
150 Cúria C.1885/1935 H.T.XVII.17.l. 
151 Cúria 1903. feb. 26. 15/1908. 
152 Cúria 671/1908. sz. és ezzel egyezıen C.1909. feb.16. 671/1908. sz. határozata 
153 Cúria 2616/1930. sz. határozata; Cúria 1933 feb. 14. – P. IV. 2141/1932. sz. határozata; Cúria 1934 jan. 6. – P. IV. 105/1933. 
sz. határozata, Cúria C. 1904. jan. 12., 403/903.Gr.IX.874. sz. határozata 
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A részvénytársaság igazgatója a saját törvényellenes cselekményébıl származó káráért a 

károsult felé abban az esetben is felelıs volt, ha a cselekmény a társaság érdekében történt, s ha a 

károsult kárkövetelését már a részvénytársaság ellen is megkísérelte érvényesíteni.154 (A konkrét 

tényállásban az alperes (banki igazgató) a felperes kölcsönének fedezeteként kézizálogba 

kötvényeket adott át, amelyeket ı hamisított. A felperesi hitelezı a bank csıdtömegébıl 

kielégítést nem kapott, a hamis kötvényekbıl pedig nem kaphatott, ezért az alperes személyes 

felelıssége megállapítható volt. A követelésnek a csıdtömeg elleni bejelentése nem zárta ki azt, 

hogy a felperes a követelését az alperessel szemben is érvényesítse.155) 

A részvénytársaság igazgatósági tagjai ellen 189. §-a alapján érvényesíthetı igények 

magának a részvénytársaság csıdtömege ellen egyáltalán nem voltak érvényesíthetıek.156 

Amennyiben az igazgatók ténykedése folytán a kár magát a (csıdeljárás alá került) 

társaságot (adóst) érte, akkor a vagyonbukott rt. részére kinevezett csıdtömeggondnok 

érvényesíthette a társaság igazgatósági és felügyelıbizottsági tagjaival szemben a kárigényt.157 

A hitelezı kártérítési pert indíthatott az igazgatóság tagjai ellen, amennyiben tudta 

bizonyítani azt, hogy a követelésére akár részbeni vagy teljes kielégítést nyerhetett volna, 

amennyiben az igazgatóság a csıd megnyitásával nem késedelmeskedik. Az igazgatók 

ugyanakkor nem voltak marasztalhatóak, ha a felperesi hitelezı a hitelnyújtáskor tudott a társaság 

szorult vagyoni helyzetérıl.158 A megtérítendı kár összege annak függvénye volt, hogy a hitelezı 

a hátralékos követelésére milyen kielégítést kaphatott volna megfelelı idıben való csıdnyitás 

esetén, amelynek bizonyítása a felperest terhelte.159 A részvénytársaság hitelezıjének a 

részvénytársaság igazgatói ellen a Kt. 189. §-a alapján támaszható kártérítési igénye egyáltalán 

nem olyan természető, amely csak a részvénytársaság csıdtömege által volna érvényesíthetı.160  

Ha az igazgatóság a felszámolás vagy csıdnyitás végett szükséges intézkedést idejekorán 

nem tette meg, az alkalmazott járandóságáért vagyoni felelısséggel tartozott, amennyiben ez, 

                                                 
154 Cúria 1904. jan. 12. 403/1903. 
155 A kontraszt kedvéért már itt hangsúlyozni kell, hogy a jelenlegi bírói gyakorlat a vezetı tisztségviselı bőncselekményt is 
megvalósító magatartását is a gazdasági társaságnak tudja be. 
156 Cúria 661/1904.  
157 Cúria 947/1904. 
158 Cúria 1905. november 17. 777/1904.  
159 Cúria 1932. szept. 22. – P. IV. 15/1931. 
160 Cúria. 1905. nov. 15. 661/904.Gl.XII.1834. 
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mint a régi Cstv. I. osztályába sorolt követelés, illetve tömegtartozás, idejében történt csıdnyitás 

esetén mindenesetre kielégíthetı lett volna.161 

A közadóssá vált társaság igazgatósági és felügyelıbizottsági tagjainak a felelıssége 

megállapítható volt azon az alapon, hogy a társaság vagyoni állapotáról hamis mérlegeket 

állíttattak össze és ezek alapján létezı nyereséget mutatván ki, törvény és alapszabály ellenesen a 

részvényeseknek kamat és osztalék, az igazgatósági tagoknak pedig jutalék adatott ki.162,163 

A részvényes kártérítési per keretében követelhette az igazgatósági tagoktól a 

részvénytársaság vagyoni tönkremenetele folytán értéktelenné vált részvényeinek vételárát, mert 

annak ellenére, hogy a részvénytársaság tartozásai annak a vagyonát (mármint a jogeset szerinti 

1928. évben) meghaladták, az alperesi igazgatók a csıdnyitási kérelem beadását 

elmulasztották.164 A részvénytársasági igazgatóság és felügyelıbizottság tagjai a betevınek 

felelısek voltak mindazon károkért, amelyek a társaság valamely alkalmazottjának sikkasztása 

által, valamint annak folytán felmerültek, hogy a részvénytársaság ennek folytán csıdbe került, 

ha a sikkasztás kellı ellenırzés hiányára vezethetı vissza.165 

A vétkes igazgatósági tag ellen - közgyőlési határozat nélkül is, valamint közgyőlési 

felmentvény dacára is, - a Kt. 189. §. alapján saját jogán a károsult részvényes keresettel 

felléphetett azon kárának a megtérítése iránt, amelyet – közvetlenül vagy közvetve – ı maga 

szenvedett; a társaság érdekében azonban fel nem léphetett és annak javára marasztalási 

kérelmet elı nem terjeszthetett. A részvénytársaság fennállása alatt a részvényes a részvénye 

értékének a kiadását nem követelhette, következésképp a részvénytársaság vagyonát károsító 

cselekménybıl vagy mulasztásból a részvénytársaság fennállása alatt az egyes részvényes terhére 

károsodás rendszerint csak annyiban jelentkezett, amennyiben a részvénytársaság vagyonának 

illetve ilyen okból bekövetkezett csökkenése közvetve az egyes részvényes osztalék jogát és 

részvényértékesítési érdekét károsítólag érintette.166 Az egyes részvényesnek nem volt kereseti 

joga az igazgatóság ellen a részvénytársaság javára szóló jogok érvényesítése iránt.167 

 

                                                 
161 Budapesti Tábla 2825/1932. 
162 Cúria 1905. március 2. 947/1907. 
163 Jelenleg a Gt. 131. § (1) bekezdése és a 219. § (1) bekezdése szabályozza kft. és rt. esetén a törvényi feltételek hiányában 
történt osztalék kifizetésért való vezetıi felelısséget.  
164 Cúria 1934. jan. 23. – P.IV. 3139/1933. 
165 Cúria 1904. április 28. 746/903. Gr. IX.870. 
166 Cúria 1934. jan. 24. – P. IV. 2751/1933.  
167 Cúria 1906. jan. 10. 3571/1905. sz.; C.735/1903. sz. és ezekkel egyezıen 844/1894. sz. határozata 
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3.3. A korlátolt felelısségő társaságról és a csendes társaságról szóló 1930. évi V. tc. 

szabályozása 

 

A Kt-hoz hasonlóan A korlátolt felelısségő társaságról és a csendes társaságról szóló 1930. V. tc. 

(Kftc.) több, a hatályos szabályozáshoz képest szigorúbb felelısségi szabályt tartalmazott a 

hitelezıi érdekek védelmében. 

A hatályos Gt. minden társasági formára elıírja a befizetett jegyzett tıke társaság 

fennállása alatt való visszakövetelésének tilalmát (a kkt. tagja és a bt. beltagja is csak a tagsági 

jogviszonyának a megszőnése esetén követelheti a vagyonrészének a kiadását). Kft. és rt. esetén a 

Gt. a jogszabályellenesen kifizetett osztalék és osztalékelıleg kifizetésének a tagtól 

(részvényestıl) való visszakövetelését teszi lehetıvé, a Kftc. azonban (mintegy preventíve 

megelızve ennek a helyzetnek a bekövetkezését) a hitelezıkkel szemben magát az ügyvezetıt 

fenyegette kártérítéssel a törzstıke védelmére vonatkozó szabályok megsértése esetére: 

 

A 43. § rendelkezése szerint a taggyőlést: „Haladéktalanul össze kell hívni, ha az évi 

mérlegbıl kitőnik, hogy a törzstıke fele elveszett. Ebben az esetben az ügyvezetık kötelesek a 

hozott határozatot a cégbíróságnak haladéktalanul bemutatni.” 

59. § „Az ügyvezetık a társaság ügyeiben a rendes kereskedı gondosságával kell 

eljárniok. Ebbeli kötelességük megsértése esetében a károsultnak az okozott kárért 

egyetemlegesen felelısek. Kártérítésre kötelesek az ügyvezetık különösen, ha e törvény vagy a 

társasági szerzıdés ellenére a társaság vagyonát a tagok között felosztották, a törzsbetéteket vagy 

pótbefizetéseket a tagoknak egészben vagy részben visszaadták, kamatot vagy 

nyereségrészesedést fizettek, a társaság saját üzletrészeiket megszerezték, zálogba vették vagy 

bevonták.” 168 

60. § A taggyőlésnek az a határozata, amely az ügyvezetıket a felelısség alól az elıbbi 

szakasz második bekezdésében meghatározott esetekben felmenti, a társaság hitelezıivel szemben 

hatálytalan. Amennyiben a kártérítés a társaság hitelezıinek kielégítésére szükséges, az 

ügyvezetıket nem mentesíti a felelısség alól, hogy a taggyőlés határozata alapján jártak el. A 

kártérítı követelés, hacsak a kötelezettet csalárdság nem terheli, öt év alatt évül el. 

                                                 
168 A károsulti körbe tartoztak a hitelezık is, ık is érvényesíthettek kárigényt a vezetı tisztségviselıvel szemben. 
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A Gt. hasonlóan (szigorú) rendelkezést nem tartalmaz. A Kftc. a társaság hitelezıivel 

szemben hatálytalannak nyilvánította az ügyvezetıt a felelısség alól felmentı határozatot, 

amennyiben a kártérítés a társaság hitelezıinek a kielégítésére szükséges volt (azaz ha a 

csıdvagyon nem érte el a hitelezıi igények összességét), így a saját kárfelelısségének a 

megnyitásával arra kényszerítette az ügyvezetıt, hogy a kft. fizetésképtelenségének állapotában 

még a tagok jóváhagyása mellett se kössön a társaság vagyont csökkentı és a hitelezık 

kielégítésének elmaradását eredményezı jogügyletet. 

 

84. § A társaság ellen csıdöt kell nyitni, ha megszünteti fizetéseit vagy ha tartozásai 

meghaladják cselekvı vagyonát, feltéve, hogy az ügyvezetık kérelmére a bíróság nem tette 

folyamatba a csıdönkívüli kényszeregyességi eljárást. Mihelyt az esetek közül valamelyik 

bekövetkezett, az ügyvezetık kötelesek a csıd megnyitását kérni. Ha nem valamennyi ügyvezetı 

kéri, a csıdöt csak akkor lehet elrendelni, ha a fizetések megszüntetése vagy a vagyon 

elégtelensége valószínővé van téve. 

85. § Azok az ügyvezetık, akik a társaság vagyonából a csıdnyitás feltételeinek 

bekövetkezése után fizetést teljesítenek vagy hitelt vesznek igénybe, hacsak vétlenségüket nem 

bizonyítják, az elsı esetben kötelesek a fizetett összeget a társaságnak egyetemlegesen 

visszafizetni, a második esetben pedig a hitelezıknek a társasággal együtt egyetemlegesen 

felelısek. A társaság és a hitelezık ebbeli követelésére az 59. és 60. §-okban foglalt 

rendelkezéseket kell alkalmazni. Ugyanez a felelısség terheli a felügyelıket is, ha tudták vagy a 

rendes kereskedı gondosságával tudhatták volna, hogy a társaságnak csıdöt kell kérnie s 

elmulasztják az ügyvezetıket a csıdnyitás kérésére figyelmeztetni.  

 

Az elızı két rendelkezés az ügyvezetı számára elıírta a csıdeljárás kezdeményezésének 

kötelezettségét. Ha ennek a feltételei bekövetkeztek (fizetések megszüntetése vagy 

vagyontalanság), az ezt követıen teljesített kifizetésekért az ügyvezetı a saját vagyonával felelt a 

társasággal szemben. (Ezen tényállás már a Cstv. 33/A. szerinti tényállással rokonítható.) 

Amennyiben pedig az ügyvezetı a csıd bekövetkezése után hitelt vett fel, úgy a hitelezıvel 

szemben szintén a saját vagyonával felelt, a társasággal egyetemlegesen. Az ügyvezetıt a 

felelısség alól magát kimentette, ha igazolta, hogy a hitelfelvételkor a rendes kereskedıtıl 
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elvárható gondossággal járt el. Az ügyvezetıt a felelısség alól felmentı taggyőlési határozat 

viszont a hitelezıvel szemben hatálytalan volt.  

A Kftc. a felügyelıkkel szemben szintén megnyitotta a kárigényt, ha elmulasztották a 

csıdnyitás kérésére ıket figyelmeztetni. (A felügyelık alatt a felügyelıbizottság tagjait kell 

érteni.) 

A Kftc. tehát a Gt-vel ellentétben jóval szélesebb körben tette lehetıvé az önálló jogi 

személyiséggel rendelkezı, már fizetésképtelen kft. képviseletében eljáró, a hitelezıi igények 

kielégítését veszélyeztetı vagy csökkentı jogügyletet realizáló ügyvezetı közvetlen, személyes 

vagyoni felelısségének a megállapítását továbbá a hitelezıkkel szemben hatálytalannak 

nyilvánította az ilyen ügyleteket jóváhagyó taggyőlési határozatokat. 

A felelevenített szabályozás és joggyakorlat meglepıen más jelen korunk felelısségi 

viszonyaihoz képest. A Kt. 187. és 189. §-a lehetıvé tette a megkárosított hitelezık, de tagok 

részérıl is az igazgatók és felügyelıbizottsági tagok elleni közvetlen kárigény érvényesítést, 

szolgálva így a ténylegesen védeni hivatott társadalmi érdekeket. A Kt. az igazgató saját 

felelısségét rendelte azon kárhoz, amely az igazgatónak a társaság tevékenységi körében való 

eljárása során elkövetett jogsértésével összefüggésben merült fel.  

Az eddig született három társasági törvényünk és az erre épülı bírósági gyakorlat ezt 

egyáltalán nem teszi lehetıvé, mert a vezetı minden ténykedését a társaságnak tudja be. A 

jelenkori gazdaságban a megkárosított, kiegyenlítetlen követeléssel maradt hitelezık 

szempontjából vezetıi felelısség helyett túlzás nélkül vezetıi felelıtlenségrıl beszélhetünk. 

Jelen fejezet következı részében foglalkozom a vezetı tisztségviselık társaság felé 

fennálló kárfelelısségével, a kárfelelısség felszámolási eljárás alatt való érvényesülésével, majd 

a vezetı tisztségviselı csıdjogi felelısségével.   

A vezetı tisztségviselı kárfelelısségének Gt. által szabályozott egyéb eseteivel 

részletesen nem foglalkozom, ugyanis egyrészt ezen különös tényállásokra alapított kárigények a 

gyakorlatban rendkívül ritkák, másrészt pedig a társaság fizetésképtelenségével, a hitelezıi 

érdekek sérelmével, a társasági vagyon direkt, csalárd csökkentésével nincsenek kapcsolatban. 

Nem képezi tehát a vizsgálat tárgyát:  

− a Gt.16. § (3) bekezdése szerinti felelısség a be nem jegyzett társaság elıtársasági 

létszakában vállalt kötelezettségeiért, 
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− a Gt. 26. § szerinti, társaság felé való felelısség a cégjegyzékbe bejegyzett jogok, 

adatok, tények változása bejelentésének elmulasztásából eredı kárért, 

− a társaság által érvényesíthetı kárigény a Gt. 25. § szerinti összeférhetetlenségi 

szabályok megsértése miatt (amely rendelkezés szerint a vezetı tisztségviselı nem 

szerezhet társasági részesedést más, a társasággal azonos tevékenységet végzı 

gazdasági társaságban továbbá nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság 

tevékenységi körébe tartozó ügyletet)169 

 

4. A VEZETİ TISZTSÉGVISELİK GT. SZERINTI ÁLTALÁNOS 

KÁRFELEL İSSÉGE („ CSİDÖN KÍVÜL ”) 

 

4.1. A vezetı tisztségviselık általános kárfelelısségének tartalma 

 

A vezetı tisztségviselık felelısségén belül meg kell különböztetnünk a társaság irányában 

fennálló (belsı, általános) kárfelelısséget (mintegy csıdön kívüli felelısséget) és a 

fizetésképtelenségi eljárásban felmerülı különös felelısséget, amely (a hitelezık szempontjából 

kárnak nevezhetı,) társasági vagyonban okozott csökkenés megtérítését hivatott biztosítani. Már 

itt megjegyzem, hogy a ’kár’ fogalmát ez utóbbi felelısségi körben nem lehet tisztán a polgári 

anyagi jogi értelemben vett, felróható magatartást elıfeltételezı és azzal okozati összefüggésben 

felmerülı, Ptk. 354. § (2) bekezdés szerinti kárral azonosítani, tényállástól függıen inkább 

’vagyoncsökkenés’ vagy a ’hitelezıi veszteség’ a helyesebb kifejezés. 

„A felelısségi alakzatok lehetnek a saját magatartásért való felelısség, valamint az okozót 

és kárfelelıst ab initio (kötelemfakasztási kezdettıl) szétválasztó más magatartásáért való 

felelısség.”170 Ilyen utóbbi a vállalkozás felelıssége a vállalkozás szervei által harmadik 

személyeknek okozott kárért. A Ptk. a munkavállaló által okozott kárért való felelısséget 

szabályozza, de a vezetı tisztségviselı felelısségét, illetve általában véve a jogi személynek a 

                                                 
169 Amennyiben a vezetı tisztségviselı munkaviszony keretében látja el a teendıit, úgy nem szabad megfeledkeznünk az Mt. 191. 
§ vezetı állású munkavállalókra vonatkozó szabályairól, amelyek szintén tiltják a hasonló tevékenységő gazdasági társaságban 
való részesedés szerzést, a munkáltató tevékenységi körébe tartozó, saját javára történı ügyletkötést és amely tilalmak 
megszegésének következménye kártérítés illetve az ügyletbıl eredı haszon munkáltatónak való átengedése. A Gt. és az Mt. között 
vannak átfedések, de részben mások az alkalmazható jogkövetkezmények, más az igényérvényesítésre nyitva álló határidı is. 
170 Szalma József: A polgári jogi (szerzıdésen kívüli és szerzıdései) felelısség alapelvei (Kötelmi jogi kodifikációs tanulmányok 
(„Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért”, Miskolc, 2005, szerkesztette: Bíró György és Szalma József, 55. oldal) 
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képviselıje, tagja, megbízottja által harmadik személyeknek okozott kárért való felelısségét nem 

szabályozza. 

A vezetı felelıssége a másért való felelısség egyik formája, e tekintetben a Ptk. 348. §-a 

által szabályozott, alkalmazottért való felelısséggel rokonítható, de nem feltétlenül szükséges a 

felelısségi formák közötti hasonlóságot vagy különbséget vizsgálni, az eltérı szabályozás okát 

keresni.  

A Ptk. 348. §-a munkáltató felelısségét állapítja meg, ha az alkalmazott a 

munkaviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz. A tényállás lényege, hogy ha 

a munkavállaló a munkaviszonyával összefüggésben, a munkaviszonyából adódó lehetıségek 

felhasználásával okoz kárt, ezért a kárért a munkáltató a felelıs, aki csak akkor mentesülhet a 

felelısség alól, ha bizonyítja, hogy kárfelelısség elemei hiányoznak illetve a munkavállaló úgy 

járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A munkáltató felelıssége tehát nemcsak a 

munkaköri kötelezettségek teljesítése során, hanem a munkaviszonnyal összefüggésben okozott 

károkért áll fenn. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a károkozás a munkáltató által kifejezetten 

tiltott tevékenységgel vagy bőncselekmény elkövetésével valósul meg.171 A kártérítési felelısség 

szempontjából az adott esetben az alkalmazottal egy tekintet alá esı megbízott által okozott 

kárért a megbízó nem csak akkor felel, ha azt a megbízott a megbízásból eredı feladatai 

teljesítése során okozta, hanem abban az esetben is, ha a megbízás kereteit túllépi ugyan, de 

megbízás ad lehetıséget a károkozásra. Az alkalmazott károkozása a munkáltató károkozásának 

tekintendı, a munkáltató akkor felel, ha az alkalmazott felelıssége a Ptk. 339. §-ának (1) 

bekezdése alapján megállapítható.172 Az alkalmazottért való kártérítési felelısség esetében az 

alkalmazott magatartásának kimentési lehetıségét kell vizsgálni, és közömbös az, hogy a 

munkáltató el tudta volna-e hárítani az alkalmazott károkozását, és hogy a maga részérıl milyen 

magatartást tanúsított. Ha tehát az alkalmazott magatartása kimenthetetlen, akkor a munkáltató 

nem védekezhet azzal, hogy nem tudta az alkalmazott károkozását elhárítani, illetve hogy az 

elhárítás a Ptk. 339. §-ának (1) bekezdése alapján nem volt elvárható.173 Eörsi Gyula az 

alkalmazotti felelısség kapcsán kifejtette, hogy a vállalat „csak akkor mentesülhet, ha az 

alkalmazott a kárt a vállalati felügyeleti, ellenırzési körön kívül, olyan önálló, különösen 

                                                 
171 BH. 2007. 7. 
172 BH. 1998. 239. 
173 BH. 1988. 45. 
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kizárólag az alkalmazott saját gazdasági, társadalmi tevékenysége, érdekei körébe tartozó 

magatartás közbeiktatásával okozta, amelynek megelızése a vállalattól a közbeiktatódott önálló 

szerzıdési viszonyra tekintettel vagy a károkozó magatartás rendkívülisége miatt nem várható 

el.”174 Miután a harmadik személlyel szemben helytállt, a munkáltató az alkalmazottal szemben 

érvényesítheti megtérítési igényét, az Mt. szabályai szerint.175 

A vezetı tisztségviselı felelıssége azonban nem munkajogi korlátozott felelısség, hanem 

a polgári jog szerinti teljes és korlátlan kártérítési felelısség. 

Meg kell különböztetnünk a vezetı tisztségviselınek a társaság felé fennálló belsı 

(intern) felelısségét és az általuk (gazdasági társaság képviselete során, de legalább is a társaság 

tevékenységével összefüggésben) harmadik személynek okozott károkért való külsı (extern) 

felelısséget.176  

A vezetı tisztségviselı kárfelelıssége közvetlenül a társasággal szemben áll fenn. A 

vezetık tisztségviselı általános, ’csıdön kívüli felelıssége’ alatt a vezetınek a társaság felé 

fennálló kárfelelısségét értem, amely felelısséget megalapozó felróható cselekmény (vagy 

mulasztás) a társasági vagyon csökkenését okozza és közvetlenül nem meghatározó oka a 

társaság fizetésképtelenné válásának, bár azzal is szerves kapcsolatban lehet. 

A Gt. 30. § (2) bekezdése rendelkezik a vezetık felelısségérıl: A vezetı tisztségviselık a 

gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltı személyektıl általában elvárható 

gondossággal - és ha e törvény kivételt nem tesz -, a gazdasági társaság érdekeinek 

elsıdlegessége alapján kötelesek ellátni. A vezetı tisztségviselık a polgári jog általános szabályai 

szerint felelnek a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerzıdés, illetve a 

gazdasági társaság legfıbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik 

felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért. 

A vezetı tisztségviselı felelısségét a Ptk. nem szabályozza különös felelısségi 

alakzatként. A Gt. 30. §-a „voltaképpen társasági jogi felelısséget fogalmaz meg, amelyre 

azonban a polgári jogi felelısség szabályait rendeli alkalmazni. Polgári jogi felelısségen 

kárfelelısséget, a társaságnak okozott kárért való felelısséget ért a Gt.”177 A kárfelelısség 

                                                 
174 Eörsi Gyula: A szerzıdésen kívüli felelısség és a Ptk. reformja (Jogtudományi Közlöny 1972/3, 70. oldal) 
175 Mt. 166. §, 167. § és 168. § 
176 Az 2006. évi Gt. a vezetı tisztségviselık belsı felelısségére vonatkozóan alapvetıen nem tartalmaz új rendelkezéseket az 
1997. évi Gt-hez képest. 
177 Wellmann György: A vezetı tisztségviselık polgári jogi felelıssége (Gazdaság és Jog, 1996/12, 9. oldal) 
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tartalmára – a Gt. 9. § (2) bekezdésének utaló rendelkezése értelmében - a Ptk. rendelkezései 

megfelelıen irányadóak, a kárfelelısség elemeit (jogellenes magatartás, kár, okozati összefüggés 

és felróhatóság) vizsgálni kell. A Gt. 30. § (2) bekezdése a gazdasági társaság érdekeinek 

elsıdlegessége alapján történı ügyvezetést vár el a vezetı tisztségviselıtıl, a vezetı minden más 

érdeket (úgy a saját, mint a tagok érdekét) köteles a társaság önálló érdekei alá rendelni. Ez az ún. 

társasági hőség elve, a ’duty of care’, a ’duty of loyalty’. A társasági hőség elve szoros 

kapcsolatban van a vezetı törvényes képviselıi minıségével. A képviselet nem más, mint 

helyettesítés akaratnyilatkozat tételében vagy elfogadásában. „Az akaratnyilatkozatot a képviselt 

nevében, annak javára ill. terhére a képviselı teszi meg. A joghatások közvetlenül a képviseltet 

érik, a képviselı cselekménye által ı válik jogosulttá ill. kötelezetté. Mindebbıl látható, hogy a 

képviselınek önálló érdeke nem lehet, ı a képviselt érdekeinek hordozója.” 178 

Kisfaludi András kommentárja szerint „A társasági jognak egyik alapdilemmája, hogy a 

társasági tagok olyan személyekre kénytelenek bízni az általuk megalapozott társasági vagyont, 

akik nem ennek a vagyonnak a hosszú távú fenntartásában és fejlesztésében, hanem a vagyonból 

saját maguk számára elérhetı legnagyobb jövedelem megszerzésében érdekeltek.” „Annak a 

vezetı tisztségviselınek, aki nem rendelkezik a társasági tıkéhez mérten jelentıs részesedéssel, 

illetve ennek a részesedésnek a jövedelme a saját jövedelmi struktúráján nem képvisel jelentıs 

hányadot, nem feltétlenül lesz közvetlen érdeke az, hogy a társaság hosszú távon sikeresen 

mőködjön. A tulajdonosi érdekeltségtıl elszakadt vezetı tisztségviselı nem érdekelt abban, hogy 

jövıbeli elınyökért feláldozza a jelenben elérhetı elınyöket, hiszen az ı helyzete nem biztos a 

társaságnál, nem számíthat teljes biztonsággal arra, hogy még akkor is vezetı tisztségviselı lesz, 

amikor egy hosszú távú döntés kedvezı hatásai beérnek.” 179 A társasági érdek kizárólagos és 

elsıdleges primátusát biztosítandó a jogi felelısség alkalmazása elengedhetetlen, hiszen e nélkül 

a vezetı bármilyen, adott esetben kizárólag a saját érdekeit szolgáló döntést is meghozhatna, ha a 

Gt. annak a hátrányos következményeit a tagokra telepítené. Ugyanakkor a vezetıre súlyosan 

méltánytalan lenne, ha a társaság nevében (a tagok érdekében) végzett üzleti tevékenységének 

valamennyi kockázatát a Gt. rá telepítene, minden egy ügyletbıl eredı veszteséget ı viselne.  

A Gt. mindemellett fokozott felelısséget támaszt a vezetı tisztségviselıvel szemben, nem 

az adott helyzetben általában elvárható magatartás, hanem az ilyen tisztséget betöltı személytıl 

                                                 
178 Bíró György: Kötelmi jog (kiadó: „Novotni Alapítvány a Magánjog fejlesztéséért”, Miskolc, 2006.,129. oldal) 
179 Kisfaludi András: Társasági jog (Complex Kft, Budapest, 2007, 153-154. oldal) 
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elvárható fokozott gondossággal való eljárás mércéjét állítja fel.180 Egy társas vállalkozás 

vezetıjétıl ugyanis értelemszerően elvárható, hogy az üzleti életben szükséges alapvetı 

(gazdasági, könyvelési, jogi) ismeretekkel tisztában legyen, másrészt pedig a társaság 

képviseletében való eljárása során feltétlenül és következetesen kell képviselnie a társasága 

érdekeit, amely érdekek értelemszerően vagyoni érdekeket jelentenek és ezen érdekeknek 

elsıbbséget kell biztosítania minden más érdekkel szemben. A bírói gyakorlat a nagy szervezettel 

és különbözı szakmai tudással rendelkezı gazdálkodó szervezetekkel szemben magasabb szintő 

elvárhatóságot támaszt. 181 

A vezetı tisztségviselı belsı kárfelelıssége szerzıdésszegéssel okozott kárért való 

felelısség, hiszen a vezetı a Gt. 22. § (2) bekezdése értelmében munkaviszony vagy megbízási 

viszony keretében látja el a feladatát.182  

Az ügyvezetés döntéshozatali tevékenység, vagyis a társaság számára kínálkozó 

cselekvési lehetıségek közötti választás sorozata.183 A vezetı tisztségviselı a társaság nyereséges 

gazdálkodásának érdekében végzi önfelelısséggel járó tevékenységét. A vezetı tisztségviselı és 

a legfıbb szerv hatásköre elkülönül, az ügyvezetés körébe tartozik mindazon döntések 

meghozatala, amelyeket törvény vagy a társasági szerzıdés nem utal a társaság legfıbb szervének 

vagy más társasági szervnek a hatáskörébe. Az ügyvezetés a társaság belsı jogviszonyai körébe 

tartozik, és amennyiben az ügyvezetés körében hozott döntés szerzıdés megkötését vagy 

jognyilatkozat tételét szükségelteti, úgy ez a külsı jogviszonyokban, harmadik személyek felé a 

képviseleten keresztül történik. A vezetı tisztségviselı nem egyszerő végrehajtó, hanem önálló 

felelısség terhe mellett tevékenykedı döntéshozó, akinek saját feladatához rendelt döntési 

jogkörét sem a legfıbb szerv, sem az egyes tagok nem vonhatják el. A vezetı tisztségviselı az 

önálló jogalanyisággal bíró társaság érdekében tevékenykedik, vele köt megbízási vagy 

munkaszerzıdést, ezért a vezetıt az egyes tagok nem utasíthatják. Egyetlen kivételt képez a Gt. 

22. § (4) bekezdése, miszerint az egyszemélyes társaság egyedüli tagja utasíthatja a vezetıt, de 

                                                 
180 BH. 2001. 594. 
181A Polgári Törvénykönyv magyarázata (szerkesztette Gellért György, KJK Kiadó, Budapest, 2004, 41. oldal)  
182 A Ptk. 318. § (1) bekezdésének utaló rendelkezése szerint: A szerzıdésszegésért való felelısségre, valamint a kártérítés 
mértékére a szerzıdésen kívül okozott károkért való felelısség szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kártérítést 
mérséklésének nincsen helye. 
183 Kisfaludi András: Társasági jog (Complex Kft, Budapest, 2007, 137. oldal) 



III.  FEJEZET – A VEZETİ TISZTSÉGVISELİK FELELİSSÉGE 
             

 

90 

ebben az esetben a vezetı nem felel az utasítás végrehajtásából eredıen a társaságot ért 

károkért.184 

A Gt. 22. § (4) és (5) bekezdése szerint a vezetı tisztségviselı a társaság legfıbb szerve 

határozatainak alá van alávetve. Amennyiben a legfıbb szerv jogszerően elvonja a vezetı 

hatáskörét (mert pl. fenntartotta magának a társasági szerzıdésben meghatározott értékhatárt 

elérı ügyletek megkötését és erre utasítja a vezetıt), úgy a vezetı köteles a legfıbb szerv 

határozatát végrehajtani, ebben az esetben viszont mentesül a kárfelelısség alól. Ez esetben 

viszont felmerülhet a tagok Gt. 20. § (7) bekezdése szerinti felelıssége a társaság jelentıs 

érdekeinek sérelme miatt. Álláspontunk szerint azonban ha társaságra káros vagyoni 

következményekkel járó határozat meghozatalakor a társaság már fizetésképtelen volt, a vezetı 

tisztségviselı saját felelıssége a Cstv. 33/A. § alapján fennáll annak ellenére is, hogy utasították, 

ugyanis ekkor már a hitelezıi érdekek elsıdlegessége alapján köteles az ügyvezetést ellátni és 

fizetésképtelen helyzetben a társaság számára kárt okozó legfıbb szervi határozatot nem 

hajthatja végre. 

A Gt. 49. § (5) bekezdése szerint a vezetı tisztségviselık elleni igényérvényesítés 

tárgyában a legfıbb szerv jogosult dönteni, illetve bizonyos feltételek esetében a kisebbségi 

joggyakorlás körében a követelést a társaság tagjai a társaság nevében saját maguk 

érvényesíthetik, ún. származékos (derivatív) keresettel.185 (A kárigény 5 év alatt évül el.) Nincs 

jogi lehetıség arra, hogy a társaság tagja közvetlenül a vezetı tisztségviselıvel szemben a saját 

nevében, a saját javára érvényesíthessen kárigényt sem a Gt. 30. §, sem a Ptk. 318. §, sem a Ptk. 

339. § alapján, mert a Gt. speciális jogszabályként elsıdlegesen alkalmazandó a vezetı 

tisztségviselı felelısségére és a Gt. igényérvényesítési jogot kizárólag a társaságnak biztosít.186 A 

Gt. 9. § (2) bekezdése csak a felelısség tartalmára rendeli a polgári jog általános szabályainak az 

érvényesülését, azt a kérdést azonban maga rendezi, hogy a felelısség kivel szemben áll fenn és 

azt ki jogosult érvényesíteni. A közvetve károsodó tag a kárigényt csak közvetve, a társaságon 

keresztül vagy a Gt. 49. § (5) bekezdése alapján a társaság nevében érvényesítheti.187 A vezetı a 

                                                 
184 A Gt. 19. § (5) bekezdése, 168. § (1) bekezdése és 284. § (2) bekezdése szerint egyszemélyes gazdasági társaság esetén a 
taggyőlés (közgyőlés) nem mőködik és a legfıbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag (részvényes) írásban 
határoz. 
185 Gt. 49. § (5) bek. 
186 A kereshetıségi jog egyes kérdéseivel foglalkozik a Legfelsıbb Bíróság, az ítélıtáblák és a megyei bíróságok civilisztikai 
kollégiumvezetıi által 2004. március 22-23-án megtartott konzultatív tanácskozáson hozott állásfoglalás. 
187 KGD. 1997. 85., KGD. 1997. 87. 
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kötelezettsége megsértésével közvetlenül a társaságnak okoz kárt, noha kétségtelen, hogy ezáltal 

közvetve a társaság minden tagja károsodik, ezért azonban a társaságot (és nem a vezetıt) terheli 

helyállási kötelezettség.188 A társaság tagja arra sem jogosult, hogy a társaság által megkötött (a 

vagyoni érdekeit bármilyen szempontból, közvetve sértı) szerzıdés érvénytelenségének a 

megállapítása iránt önállóan pert indítson, a társaság tagja megtámadásra nem jogosult, 

kereshetıségi joggal e körben nem rendelkezik (akkor sem, ha a szerzıdést a végelszámoló 

kötötte), mert a társaság tagja nem tekinthetı a Ptk. 235. § (2) bekezdése szerinti, a társaságtól 

független, kívülálló érdekeltnek, nem lehet a társaságtól független jogi érdeke. 189,190 A Szegedi 

Ítélıtábla, 2/2005. (VI. 17.) sz. Kollégiumi ajánlásában megfogalmazottak szerint a jogi személy 

tagja érvénytelenítési pert nem indíthat, mert nem minısül olyan külsı személynek, aki a jogi 

személytıl elkülönült jogi érdekeltséggel rendelkezik, a jogi személy tagjának nem lehet a jogi 

személy érdekeitıl független jogi érdekeltsége, amely megalapozná a perindítás jogát. A tag arra 

sem hivatkozhat eredményesen, hogy a társaság vagyonvesztésén keresztül ıt kár érte, ennek 

elhárítására ugyanis van jogi eszköz, de ez nem a megtámadási igény érvényesítése. Saját 

társaságát – ha ennek feltételei fennállnak – kártérítés iránt perelheti, vagy kezdeményezheti, 

hogy a legfıbb szerv határozzon a vezetı tisztségviselı elleni kártérítési per megindításáról.191,192 

A vezetı tisztségviselı belsı felelısségét megalapozhatja társasági szerzıdés, jogszabály, 

a legfıbb szerv utasításának vagy az elvárt gondossági kötelezettség megszegése. (Pl., ha a 

társaság vezetı tisztségviselıje a társasági szerzıdésben foglalt elıírás ellenére, taggyőlési 

jóváhagyás nélkül köt szerzıdést, ez a szerzıdés érvényességét és vagy hatályosságát nem érinti, 

de megalapozhatja a vezetı felelısségét a társaság irányában.193) Mind a társasági határozatok 

bírósági felülvizsgálata iránti pernek, mind a vezetık általános kárfelelısségének alapvetı 

fundamentuma, hogy a bírósági eljárás nem irányulhat a társaság, illetve a vezetı döntéseinek 

gazdaságossági - üzleti alapon történı felülvizsgálatára. A vezetı tisztségviselı által hozott rossz 

üzleti döntés, habár a társaságnak vitathatatlanul kárt okoz, egyéb tényállási elem hiányában nem 

tekinthetı jogellenes magatartásnak.194 A vezetı tisztségviselıt a társaság mőködése során 

                                                 
188 BH. 1997. 329. 
189 Legf.B. PF.III.21.702/1995/5. 
190 Fıvárosi Ítélıtábla 6.Gf.40.010/2006/5. 
191 Fıvárosi Ítélıtábla 5.Pf.20.339/2005/6. 
192 Legf.B. Gf. I. 31.861/1997/6.; BH. 1993. 492.; BH. 1993. 98.; LB Pf.VI.22.363/1995/2.; LB Gf. II.30.176/2001. 
193 Legf.B. Gf. I. 31.861/1997/6. 
194 BH. 2004. 372. 
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keletkezett veszteségért önmagában nem terheli felelısség, csak akkor, ha a tevékenysége során 

intézkedéseivel a társaságnak felróhatóan kárt okoz.195 

A vezetı marasztalásához tehát többlettényállási elem bizonyítása szükségeltetik. Belsı 

felelısséget alapoz meg, ha a vezetı tisztségviselı által megkötött szerzıdés alapján a megrendelt 

áru nem a képviselt társaság, hanem a vezetı tisztségviselı érdekeltségében álló másik társaság 

javára kerül leszállításra.196 Az ügyvezetı felelıs a kárért, ha a társaság teljes árukészletét egy 

olyan vevınek értékesíti, amely vevı cégnek már voltak jelentıs összegő esedékes tartozásai, de 

az ügyvezetı semmiféle szerzıdési biztosítékot nem alkalmazott és a követelés behajtása 

érdekében sem tett intézkedéseket, majd a vevı társaság felszámolási eljárás eredményeként 

megszőnt, a követelés behajthatatlan maradt.197 Kárfelelısséggel tartozik az ügyvezetı akkor is, 

ha a taggyőlési határozattal szemben új szerzıdést kötött annak ellenére, hogy a taggyőlési 

határozat a társaság megromlott anyagi helyzetére tekintettel elhatározta a kiadások és 

ráfordítások azonnali csökkentését, valamint elıírta, hogy új kötelezettségeket, szerzıdéseket és 

megrendeléseket az ügyvezetı csak egy másik személy aláírása mellett vállalhat.198 

A Gt. 30. §-a szerinti társasági jogi felelısség akkor is a polgári jog általános szabályai 

szerint alakul, ha a vezetı tisztségviselı a gazdasági társasággal munkaviszonyban áll. A 

felelısség szempontjából tehát nincs különbség aszerint, hogy a vezetı tisztségviselı milyen 

jogviszony keretében látja el a tisztségét. A kárigény érvényesítésének fórumrendszerét illetıen 

amennyiben a vezetı tisztségviselı a feladatait munkaszerzıdés keretében látja el, a kártérítési 

igény a munkaügyi bíróság elıtt érvényesíthetı, csak a kártérítés mértékére alkalmazandóak a 

polgári anyagi jogi szabályok, a teljes kártérítés elve alapján.199 

A Gt. 30. § (4) bekezdése az együttes képviseleti joggal vagy testületi ügyvezetés200 

keretében eljáró vezetı tisztségviselık egyetemleges felelısségérıl rendelkezik, amelynek csak 

akkor van helye, ha minden ügyvezetı vonatkozásában megállapítható a kárfelelısség négy 

feltétele.201 (Az egyetemleges felelısség csak a belsı felelısség keretében érvényesül, harmadik 

személyekkel szemben nem.) 

                                                 
195 BDT. 2008. 1767. 
196 LB Pf. VI. 21.128/1994/5. 
197 Fıvárosi Ítélıtábla 1.Gf.40.219/2007. 
198 BH. 2001. 594. 
199 BH. 1993. 492.; BH. 1993. 98.; LB Pf.VI.22.363/1995/2.; LB Gf. II.30.176/2001. 
200 Kft. esetében testületi ügyvezetés nem mőködik. 
201 A Gt. 30. § (4) bek.: Együttes képviseleti joggal rendelkezı vezetı tisztségviselık, illetve testületi ügyvezetés esetén a vezetı 
tisztségviselık gazdasági társasággal szembeni kártérítési felelıssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint 
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A vezetı tisztségviselı érdekeit szolgálja, hogy meghatározhatatlan ideig ne legyen 

bizonytalan abban, hogy a legfıbb szerv érvényesít-e vele szemben kárigényt azon indokkal, 

hogy az ügyvezetési tevékenysége nem felelt meg a társasági érdekek elsıdlegességének és kárt 

okozott. A Gt. 30. § (5) bekezdése bevezette a vezetınek a legfıbb szerv által évente adható 

felmentvény intézményét.202,203 A vezetı által szolgáltatott valós vagy hiányos információk 

alapján megadott felmentvény esetén a társaságot illeti meg a perindítási jog a felmentvény 

hatálytalanságának megállapítása iránt, viszont a felmentvényt megtagadó határozat esetén a 

vezetı tisztségviselıt nem illeti meg külön perindítási jog a Gt. 30. § (5) bekezdése alapján a 

társasági határozat hatálytalanságának megállapítása, avagy megváltoztatása iránt. A vezetı 

tisztségviselıi tevékenység értékelése alapján a társaság ugyanis szabadon dönthet a felmentvény 

megadásáról, illetve annak elvetésérıl, döntését megindokolni nem köteles.204 

A felmentvény legfıbb szerv általi megadása gyakorlatilag azt jelenti, hogy a vezetı az 

adott üzleti évben a társasági érdekek elsıdlegessége alapján látta el a munkáját és a tagok által 

elismerten a társaságnak nem okozott kárt. Nem kizárt, hogy a társaság legfıbb szerve (taggyőlés 

vagy közgyőlés) bármilyen okból vagy érdekbıl megszavazza a felmentvényt annak ellenére, 

illetve abban a tudatban, hogy a vezetı kárt okozott a tisztsége ellátása során (mert pl. a vezetı 

aláírt egy olyan szerzıdést, amellyel a társaság lemondott a tagok érdekeltségében lévı másik 

gazdasági társaság elleni követelés érvényesítésérıl). Az sem kizárt, hogy a tulajdonosok a 

felmentvényt a felszámolási kérelem benyújtása után, de még a felszámolás kezdı idıpontja elıtt 

adják meg.  

Kérdéses, ha a felmentvény megadása után a társaság felszámolás alá kerül, és a 

felszámoló azt észleli, úgy a társaság (felszámolás során már: adós) képviseletében érvényesíthet-

e a vezetıvel szemben kárigényt a Gt. 30. § alapján? Bár a Gt. kifejezetten és egyértelmően nem 

rendelkezik arról, hogy a felmentvény legfıbb szerv általi, határozattal történı megadása kizárná 

a kárigény érvényesítését, de álláspontunk szerint ettıl még a felmentvény megadása 

                                                                                                                                                              
egyetemleges. Ha a kárt a testületi ügyvezetés határozata okozta, mentesül a felelısség alól az a tag, aki a döntésben nem vett 
részt, vagy a határozat ellen szavazott. 
202 Az 1930. évi V. tc. 37. § 2. pontja is rendelkezett a taggyőlés által megadható felmentvényrıl. 
203 A társasági szerzıdés elıírhatja, hogy a társaság legfıbb szerve évente tőzze napirendjére a vezetı tisztségviselık elızı üzleti 
évben végzett munkájának értékelését, és határozzon a vezetı tisztségviselık részére megadható felmentvény tárgyában. A 
felmentvény megadásával a legfıbb szerv igazolja, hogy a vezetı tisztségviselık az értékelt idıszakban munkájukat a gazdasági 
társaság érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerısen 
megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak. 
204 Gyıri Ítélıtábla 10.Cgf.43.511/2009/2. IH. 2009. 132. 
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gyakorlatilag a társaságot megilletı kárigény érvényesítésérıl való lemondást jelenti, amely 

társasági határozatot utólag sem a Gt., sem a Cstv. nem nyilvánít a hitelezıkkel szemben 

hatálytalannak. Nem szabad elfelednünk azt sem, hogy a felszámoló az adós képviselıje, és 

amennyiben a társaság legfıbb szerve korábban lemondott a társaságot megilletı kárigény 

érvényesítésérıl, úgy ez a jog utólag felszámolót sem illeti meg. A helyzetet azon törvény 

módosítás oldaná meg, amely a hitelezı vagy az adós nevében fellépı felszámoló keresetére a 

hitelezıkkel szemben hatálytalanná nyilvánítaná a legfıbb szerv határozatát, ha az a 

felmentvényt a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzet bekövetkeztét követıen végzett ügyvezetıi 

tevékenységre ad felmentvényt. Ezen jogalkotási javaslatra a jelen fejezet végén összefoglalt 

jogalkotási javaslatok között térek vissza. 

A Gt. 30. § (6) bekezdése lehetıvé teszi, hogy a társaság megszőnése után egyéves 

jogvesztı határidın belül a tagok kárigényt érvényesítsenek.205 A társaság rendes mőködése alatt 

a kárigény a kár bekövetkezésétıl számított általános öt éves elévülési határidın belül 

érvényesíthetı azon vezetı tisztségviselıvel szemben is, akinek idıközben megszőnt a tisztsége. 

A jogutód nélküli megszőnés két formája a felszámolás és a végelszámolás. A Gt. nem 

rendelkezik egyértelmően arról, hogy a tagok érvényesíthetnek-e kárigényt a vezetıvel szemben 

abban az esetben, amikor a felszámolási eljárás során maguk a hitelezık sem kaptak teljes 

kielégítést. Mivel a Gt. szerint a tagok a kárigényt a társaság megszőnésekor felosztott vagyon 

arányában érvényesíthetik, ezért egyetértünk Wellmann György azon álláspontjával, miszerint: 

„Ha tehát a társaság a felszámolási eljárás során úgy szőnt meg, hogy maradtak kielégítetlen 

hitelezıi követelések, akkor a volt tagok (részvényesek) nem érvényesíthetnek a saját javukra 

eredetileg a társaságot megilletı kárigényt, hiszen ez a kielégítetlenül maradt hitelezık érdekeit 

sértené.”206 Ezen álláspont helytállóságától függetlenül a jogkérdés még nyitva marad, arra az V. 

fejezetben a Szakértıi Javaslat ismertetése során még visszatérek. 

 

                                                 
205 A gazdasági társaság jogutód nélkül való megszőnése után a vezetı tisztségviselıkkel szembeni kártérítési igényt - a jogerıs 
cégbírósági törléstıl számított egyéves jogvesztı határidın belül - a társaság cégbírósági törlésének idıpontjában tagsági 
jogviszonyban álló tagok (részvényesek) érvényesíthetik. Ha a tag (részvényes) felelıssége a gazdasági társaság kötelezettségeiért 
a társaság fennállása alatt korlátozott volt, a kártérítési igényt a tag (részvényes) a társaság megszőnésekor felosztott vagyonból az 
ıt megilletı rész arányában érvényesítheti. 
206 Wellmann György: A vezetı tisztségviselık és fb. tagok felelıssége az új Gt-ben (Gazdaság és Jog, 1998/9, 7. oldal) 
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4.2. A vezetı tisztségviselı „jogkörének” értelmezése és a jogkör túllépésével okozott 

kárért való felelıssége 

 

A harmadik személyek felé fennálló külsı felelısséget illetıen a Gt. 30. § (1) bekezdése (az 

1997. évi Gt-vel azonos módon) változatlanul úgy rendelkezik, hogy: A társaság felelıs azért a 

kárért, amelyet vezetı tisztségviselıje e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott. 

A bírói gyakorlat mereven ragaszkodik azon jogi értelmezéshez, hogy mivel a vezetı 

tisztségviselı a társaság képviselıjeként és érdekében jár el, a cselekményei a társaság 

cselekményeinek tekintendıek, ezért minden felelısség a társaságot terheli akkor is, ha a vezetı 

jogellenessége és felróhatósága megállapítható. A vezetı tisztségviselıvel szemben harmadik 

személy (hitelezı vagy akár a társaság tagja) sem a Ptk. 339. § (1) bekezdése, sem a Ptk. 318. §-a 

alapján nem érvényesíthet kárigényt abban az esetben sem, ha a vezetı tisztségviselı jogellenes 

és felróható magatartása bizonyítható.207 Ha a vezetı tisztségviselı a képviseleti jogkörében, az 

ügykörében járt el, akkor a harmadik személyek felé szerzıdésen kívül vagy szerzıdésszegéssel 

okozott károkért minden esetben kizárólag a társaság felel. Nem merülhet fel a társaság 

felelıssége akkor, ha a vezetı tisztségviselı nem e jogkörben eljárva kerül kapcsolatba harmadik 

személlyel, és okoz kárt neki. „Azt, hogy mi tartozik a vezetı tisztségviselı jogkörébe, nyilván a 

társaság tevékenységi köre, s az eset összes körülményei határozhatják meg.”208 

A vezetı tisztségviselı (belsı) felelıssége tehát csak a társasággal szemben áll fenn, a 

károsulttal (legyen az szerzıdésszegésbıl eredı kárigényt benyújtó hitelezı, szerzıdésen kívüli 

kárigényt érvényesítı károsult vagy a vezetı tisztségviselı döntése folytán közvetve károsodó 

társasági tag) szemben pedig egyedül a társaság tartozik felelısséggel. (Amennyiben a társaság 

helytáll a károsult felé, úgy ezt követıen a vezetıvel szemben megtérítési igényt érvényesít.) „A 

polgári jogi kontraktuális vagy deliktuális felelısség kizárólag a jogi személlyel szemben 

érvényesíthetı, ha a jogi személy ügyvezetıje, tagja, alkalmazottja a jogi személy nevében, 

képviseletében, tevékenységi körében járt el.” 209 A vezetı tisztségviselı felelısségét nem érinti 

az, hogy a feladatát megbízási vagy (élve a Gt. 22. § (2) bekezdése szerinti lehetıséggel) 

munkaviszonyban látja el. 

                                                 
207 Legfelsıbb Bíróság Pf.20.416/1994., KGD. 1995/208, 1997/85, 1997/89. 
208 A gazdasági társaságok nagy kézikönyve (szerkesztık: Kisfaludi András - Szabó Marianna, KJK Kiadó, 2008, 385. oldal) 
209 Kemenes István: A jogi személy elkülönült felelısségének "áttörése"(Bérczi Imre-jubileum. 2000. 317. old.) 
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Amint fentebb már foglalkoztam is vele, ez a fajta kártelepítés nem egyedülálló, hiszen a 

Ptk. 348. §-a a munkáltatóra terheli az alkalmazott károkozását. A BH. 1983. 443. sz. alatt 

közzétett eseti döntésben a bíróság a munkáltatónak tudja be és a munkáltatót teszi felelıssé azért 

a kárért, amelyet az alkalmazott a munkaviszonyával összefüggésben, munkakörének 

felhasználásával bőncselekményt megvalósító módon harmadik személynek okozott. Hasonlóan 

rendelkezik a BH. 1986. 230. sz. ügyben hozott ítélet, amelynek rendelkezése szerint az 

alkalmazottért való felelısség szabályainak alkalmazását nem zárja ki, ha az alkalmazott a 

munkaköri feladataiba nem tartozó vagy a munkáltató által kifejezetten tiltott tevékenységgel 

okoz harmadik személynek kárt. A kártérítési felelısség megállapításánál a károkozó 

tevékenységének a munkaviszonnyal való összefüggésén van a hangsúly. A BH. 2001. 113. sz. 

alatt közzétett ügyben a kft. által bérelt földterületen a kft. veszélyes hulladék jogtalan 

elhelyezésével környezetkárosítást valósított meg, amely bőncselekmény elkövetésében a 

társaság tagjainak bőnösségét a büntetı bíróság megállapította, azonban a polgári bíróság a velük 

szemben elıterjesztett kártérítési keresetet elutasította a következı indokolással: A kár a bérleti 

szerzıdés megszegésébıl származott. A szerzıdésszegés azonban egyben bőncselekmény 

elkövetését is eredményezte, és a felperes kára ennek folytán következett be. A bőncselekmény 

mozzanata a szerzıdésszegés mellé önálló károkozást helyez, és ezért felmerült a szerzıdésen 

kívüli károkozás szabályainak alkalmazhatósága, vagyis az, hogy a kft. tagjai az általuk 

elkövetett és bőncselekménynek minısülı magatartásuk alapján a Ptk. 339. §-a alapján felelıssé 

tehetıek-e. A tagok azonban a bőncselekménynek minısülı magatartását a korlátolt felelısségő 

társaság nevében és érdekében végezték, és nem merült fel olyan többlettényállás, amely arra 

utalt volna, hogy a felperesi ingatlantulajdonossal kötött bérleti szerzıdéstıl függetlenül végezték 

a károsító tevékenységet, ezért a kárfelelısségük nem állapítható meg. 

Az alkalmazott Ptk. szerinti és a vezetı tisztségviselı Gt. szerinti felelısségének 

megítélését illetıen nem szabad elfeledkeznünk azon lényeges különbségrıl, hogy a vezetı 

tisztségviselı a Gt. 29. §-a szerint a társaság törvényes (szervezeti) képviselıje minısül 

(függetlenül attól, hogy megbízási vagy munkaviszony keretében látja el a tisztségét). 

Természetesen az alkalmazott is eljárhat a munkáltató gazdasági társaság képviseletében, ha erre 

a vezetı tisztségviselı vagy a legfıbb szerv meghatalmazza (utóbbi esetben cégvezetınek 

minısül), illetve a Ptk. 220. §-a maga rendelkezik az ún. vélelmezett képviseletrıl. A Ptk. és a Gt. 

azonban nem a képviselet tényénél fogva tudja be az alkalmazott és vezetı ténykedését, 
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cselekedeteiért való felelısséget a munkáltatónak, társaságnak, hanem azért, mert a társaság 

érdekében, a tevékenységükkel összefüggésben járnak el.210 Mindemellett a vezetıvel szemben 

fokozott elvárhatóságot támaszt a Gt. 

A Szegedi Ítélıtábla a Pf.I.20.104/2007.  (BDT. 2008.1802.) sz. ítéletében kifejtette, hogy 

olyan esetben, amikor a vezetı tisztségviselı a jogi személy (gazdasági társaság) képviseletében 

eljárva szerzıdést köt, vagy a megkötött szerzıdés keretei között, a szerzıdés teljesítése körében 

fejti ki magatartását, akkor a jogi személy tevékenységi körében jár el. Ez akkor is így van, ha 

ennek során magatartása valamely bőncselekmény törvényi tényállását is megvalósítja. 

Képviseleti joga természetesen nem „bőncselekmény elkövetésére”, hanem magatartás 

kifejtésére, jognyilatkozat megtételére – szerzıdéskötésre – szól, a szerzıdéskötés során 

tanúsított, annak részét képezı jogellenes magatartás azonban a jogi személy terhére esik. A Ptk. 

a „bőncselekménnyel okozott kár” deliktuális felelısségi tényállását nem ismeri, ezért a vezetı 

tisztségviselı magatartásának polgári jogi következményei nem változnak önmagában amiatt, 

mert a magatartás egyúttal bőncselekmény törvényi tényállását is kimeríti. A jogi személy 

tagjával szemben harmadik személy részérıl a polgári jogi következmények közvetlenül akkor 

sem alkalmazhatóak, ha a tag – a jogi személy tevékenységi körében, tagsági viszonyával 

összefüggésben eljárva – bőncselekményt követett el, polgári jogi felelısséggel ilyenkor is a jogi 

személy tartozik. 

Ugyanezen álláspontra helyezkedett a Debreceni Ítélıtábla is a BDT. 2011. 2392. sz. alatt 

közzétett ítéletének indokolásában: A jogi személy nevében, tevékenységi körében eljáró, a jogi 

személlyel vezetı tisztségviselıi jogviszonyban álló személyekkel szemben a jogi személlyel 

szerzıdı fél - fıszabályként - közvetlenül akkor sem léphet fel, ha a vezetı tisztségviselı 

magatartása valamely bőncselekmény törvényi tényállását is kimerítette. E felelısségi szabály 

áttörésére csak kivételesen - többlettényállási elemek igazolása esetén - kerülhet sor. Mivel a Ptk. 

a bőncselekménnyel okozott kár jogintézményét, mint önálló felelısségi alakzatot nem ismeri. 

Ezért a bőncselekményt elkövetı személy magatartásához kapcsolódó polgári jogi 

jogkövetkezmények alkalmazása során a polgári jogi felelısség általános szabályai az irányadók 

                                                 
210 Az Egyesült Államokban a gazdasági társaság csak akkor felelıs az alkalmazottja által a munkakörében elkövetett 
bőncselekményért, ha az alkalmazott a „társaság érdekében” járt el, amelyrıl „elsısorban akkor beszélhetünk, ha az alkalmazott 
azzal a célzattal cselekszik, hogy a cég üzleti, gazdasági érdekeit elımozdítsa. Ebbıl egyrészt az következik, hogy a (gazdasági) 
haszon tényleges realizálása nem szükséges, másrészt viszont az alkalmazott saját érdekében vagy harmadik személy javára 
történı cselekménye nem vonja maga után a társaság felelısségét.” (Sántha Ferenc: A társaságok büntetıjogi felelıssége az 
Egyesült Államokban, Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica, 2001. 19. évf. 291. oldal) 
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és annak a körülménynek, hogy a károkozó magatartása egyben bőncselekményt is megvalósított, 

csak annyiban van jelentısége, hogy a polgári perben eljáró bíróság a határozatában azt nem 

állapíthatja meg, hogy a büntetıeljárásban elítélt személy nem követte el a terhére rótt 

bőncselekményt.211 Mindezekbıl következik, hogy a gazdasági társaság vezetı tisztségviselıje 

által kifejtett magatartás általános polgári jogi jogkövetkezményei sem változhatnak önmagában 

amiatt, hogy az adott magatartás (vagy mulasztás) valamely bőncselekmény törvényi tényállását 

is kimerítette. A gazdasági társaság elkülönült felelısségére vonatkozó általános szabály 

„áttörésére” csak kivételesen, akkor kerülhet sor, ha megállapítható, hogy a jogi személy 

létrehozásával, illetıleg mőködtetésével a károkozásban érintett vezetı tisztségviselı célja a jogi 

személy elkülönült jogalanyiságából és felelısségébıl származó elınyök tisztességtelen 

kihasználása volt, a jogi személy elkülönült vagyonát kizárólag a saját céljaira, a magánvagyona 

gyarapítása érdekében hasznosította és a jogi személy létrehozásával, illetıleg mőködtetésével 

kizárólag annak szerzıdéses partnereit kívánta megtéveszteni. (A joggyakorlat ilyennek tekinti 

például az ún. „pilóta játék” szervezésére, folytatására létrehozott, jogi személyiséggel 

rendelkezı társaságokat.) A konkrét ügyben a bíróság többlettényállási elemet nem tudott 

megállapítani, mert az eljárásban nem nyert bizonyítást az, hogy a felperesek által szerzıdés 

alapján átadott költségelıleget, az ügyvezetı a saját céljaira kívánta megszerezni és használta fel. 

A Fıvárosi Ítélıtábla elıtti 9.Pf.20.192/2008/3. (BDT. 2008.1818.) sz. alatti ügyben egy 

rt. beszállítója kérte az rt. vezérigazgatója személyes kárfelelısségének a megállapítását a Ptk. 

339. § jogcímén, az alperest csalás tárgyában elmarasztaló büntetı ítéletre tekintettel, mert az 

alperesi vezérigazgató a felperesi beszállítót tévedésbe ejtette, amikor a fizetési kötelezettségek 

teljesítését helyezte kilátásba annak ellenére, hogy a cég pénzügyi helyzetére tekintettel 

kifejezetten tudatában volt annak, hogy a kifizetések teljesítésére nem kerülhet sor és a felperesi 

hitelezı követelése az rt. felszámolási eljárásában sem térült meg. A Fıvárosi Ítélıtábla a 

keresetet elutasította azon indokkal, hogy az alperes a terhére rótt bőncselekményt az általa 

képviselt társaság vezérigazgatójaként, vagyis a Gt. szerinti vezetı tisztségviselıként követte el, 

az e magatartásával harmadik személynek okozott kárért tehát az általa képviselt társaság felel. A 

gazdasági társaság vezérigazgatójának a társaság képviseletében való eljárása során kifejtett 

                                                 
211 Pp. 4. § (2) bek. 
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magatartásával harmadik személynek okozott kárért a társaságot terheli a felelısség, függetlenül 

attól, hogy e magatartásával összefüggésben a büntetıbíróság a bőnösségét megállapította.  

Egy másik ügyben egyéb többlettényállási elem hiányában a Legfelsıbb Bíróság nem 

találta megalapozottnak az ügyvezetı (alperes) ellen szerzıdésen kívüli károkozás jogcímén 

elıterjesztett keresetet.212 Hasonló álláspontja jutott a Szegedi Ítélıtábla is: A kft. képviseletében 

eljáró ügyvezetı által felvett, a gazdasági társasághoz befolyó kölcsön visszafizetéséért a kft. 

tartozik helytállással akkor is, ha utóbb az ügyvezetı a befolyt összeget a saját céljaira használja 

fel, csalást elkövetve a cég képviseletében eljárva úgy veszi fel a kölcsönt, hogy tudja, azt a kft. 

sem fogja visszafizetni. Az elkövetett bőncselekményért a természetes személyt vonják 

büntetıjogi felelısségre, de a kölcsönt – magánjogi szempontból – a gazdasági társaságnak kell 

visszafizetnie.213 Magáncélra történı felhasználás esetén felmerülhet a cég sérelmére elkövetett 

más bőncselekmény (pl. sikkasztás) is. 

A vezetı tisztségviselı bőncselekményt is megvalósító magatartását a gazdasági 

társaságnak betudó és így a magatartásért való vagyoni helytállást a társaságra telepítı bírósági 

gyakorlattal egyáltalán nem értünk egyet, mert az elválasztás elvének merev és a Gt-bıl 

dogmatikailag nem következı értelmezésével a hitelezı sérelmére bőncselekményt elkövetı 

vezetı tisztségviselınek felelıtlenséget biztosít, a gazdasági társaság védelmet biztosító leple 

mögé rejti. Mindez nemcsak a hitelezık, hanem a társaság tagjainak az érdekeit is sérti, hiszen a 

hitelezı felé való helytállásra fordított vagyonnal a tagok között felosztható vagyon is csökken. 

Már az I. fejezetben foglalkoztam vele, de itt elengedhetetlen visszautalnom rá, hogy a 

Ptk. korábban hatályos 348. §-a számolt azzal az esettel, amikor az alkalmazott harmadik 

személynek bőncselekményt megvalósító magatartásával okozott kárt, a Ptk. erre az esetre az 

alkalmazott és a munkáltató egyetemleges felelısségét írta elı. 

A joggyakorlatban egyedülálló, de álláspontunk szerint anyagi jogilag teljesen védhetı 

módon a BH. 2004. 408. sz. ügyben megállapításra került az ügyvezetı személyes vagyoni 

felelıssége, aki egy ingatlanközvetítı kft. képviseletében egy ingatlan vevıitıl (felperesektıl) 

átvett vételárat a felpereseknek nem fizette meg, a terhükre csalást követett el és a 

pénzkövetelésre a felszámolás alá került kft. vagyona sem nyújtott fedezetet. A Legfelsıbb 

Bíróság megállapította, miszerint az 1988. évi VI. tv. „207. §-a kimondja, hogy a társaság felelıs 

                                                 
212 LB Pfv. III.20.537/2000/5. 
213 Szegedi Ítélıtábla Pf.I.20.062/2005. (BDT 2006/3. szám) 
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azért a kárért, amelyet ügyvezetıje az ügykörébe esı tevékenységével harmadik személyeknek 

okozott. Ezt a rendelkezést az indokolja, hogy a társaság ügyvezetıi ne saját személyükben 

feleljenek akkor, amikor a taggyőlés rájuk nézve kötelezı határozatait hajtják végre a társaság 

érdekeit tartva szem elıtt. Méltánytalan lenne ugyanis ilyen esetben az ügyvezetıt felelıssé tenni 

a társaság által okozott kárért. Az ügyvezetık azonban a személyes felelısség alól csak akkor 

mentesülhetnek, ha a kárt kifejezetten az ügykörükbe esı tevékenységgel kapcsolatban okozzák, 

illetıleg ha ezen tevékenységük gyakorlása során az ilyen tisztséget betöltı személytıl általában 

elvárható gondossággal jártak el. Nem vitásan az alperes a felperes és házastársa sérelmére 

bőncselekményt követett el, ez a magatartás pedig semmiképpen sem minısülhet az ügyvezetı 

ügykörébe esı tevékenységnek, mert egyetlen gazdasági társaság tevékenységi körébe sem 

tartozhat bőncselekmény elkövetésének az elısegítése.” A vezetı tisztségviselı tehát nem bújhat 

a társaság háta mögé a kártérítési igényekkel szemben, ugyanis személyesen tartozik 

felelısséggel az okozott kárért, ha a saját érdekében végzett tevékenysége a képviseleti jogkörén 

mintegy túllép és így a társaság elsıdleges érdekétıl leváló többlettényállási elemet képez. 

Kisfaludi András nem ért egyet a BH. 2004. 408. sz. határozatban foglalt bírói 

állásponttal: „A döntés nem feltétlenül helyeselhetı. Ha a bírósági gyakorlat következetesen 

tartaná magát az e határozatban kifejtettekhez, akkor adott esetben a társaság szabadulhatna a 

felelısség alól olyankor is, amikor pedig a társaság által biztosított keretek adták meg a 

lehetıséget a vezetı tisztségviselınek arra, hogy a jogszerő tevékenység látszatát keltve 

bőncselekményt kövessen el.”214 Román Róbert is hasonló álláspontra helyezkedik: „Ebben az 

esetben azonban a társaság megszabadulhatna a felelısség alól arra történı hivatkozással, hogy a 

vezetı tisztségviselı bőncselekményt követett el, ami az általános elvet áttörné. Ebbıl eredıen 

álláspontom szerint a vezetı tisztségviselı bőncselekménnyel okozott magatartásának 

következtében is a társaság felel kifelé, harmadik személyek felé, azonban a társaság regressz 

igénye fennmarad a vezetıvel szemben.”215 

 

                                                 
214 Kisfaludi András: Társasági jog (Complex Kft, Budapest, 2007, 161. oldal) 
215 Román Róbert: A gazdasági társaságok és a szövetkezetek vezetıire vonatkozó jogi szabályozás a bírói gyakorlat tükrében c. 
PhD értekezés (Miskolc, 2008, 224. oldal) 



III.  FEJEZET – A VEZETİ TISZTSÉGVISELİK FELELİSSÉGE 
             

 

101 

4.3. Összefoglaló gondolatok 

 

Mivel a vezetı tisztségviselık túlzott mértékő kockázatvállalásának, fedezetelvonó ügyleteinek 

vagy helytelen gazdálkodásának elsıdleges kárvallottai a hitelezık, ezért a vezetı kárfelelısségét 

általában a ki nem egyenlített tartozással bíró hitelezık vetik fel. A jelenlegi joggyakorlat szerint 

azonban a hitelezı közvetlenül a vezetı tisztségviselıvel szemben nem érvényesíthet kárigényt, ha 

a vezetı elvonja a társaság vagyonát, megfosztva így a társaság hitelezıjét a követelése 

fedezetétıl (pl. a vezetı a saját érdekkörébe tartozó személyre átruházza a társasági vagyont, 

értéken alul ad el vagy a Ptk. 203. § szerint fedezetelvonó szerzıdést köt) vagy pedig eleve annak 

tudatában vállal a társaság nevében a hitelezı felé kötelezettséget, hogy a társaság azt nem fogja 

tudni teljesíteni vagy pedig a vezetınek már az ügyletkötéskor az volt a célja, hogy a hitelezıtıl 

átvett pénzeszközt más célra használja. A hitelezı legfeljebb az ügylet érvénytelenségére tud 

hivatkozni – ha a kereshetıségi jogát tudja igazolni – de ez alighanem lehetetlen próbálkozás, 

mert a hitelezı nagyon nehezen tudja bizonyítani az ügyletkötésben részes felekkel szemben pl. 

az ügylet színlelt jellegét, a felek összejátszását. A hitelezı természetesen a társaságot ért kár 

megtérítése iránt sem támaszthat keresetet a vezetıvel szemben (hogy ezáltal közvetve növelje a 

kielégítésére fordítható társasági vagyont), mert kereshetıségi joggal nem rendelkezik, a 

társaságot megilletı kárigény érvényesítésérıl csak a legfıbb szerv dönthet. Kizárólag a társaság 

felelıs azért a kárért, amelyet ügyvezetıje az ügykörébe esı tevékenységével harmadik 

személynek okoz.  

Minderre tekintettel megállapítható, hogy a bírósági gyakorlat a vezetınek a tényleges 

sérelmet szenvedett hitelezık irányában felelıtlenséget biztosít, mert a vezetı minden 

ténykedését a társaságnak tudja be, amelynek leple alatt a felelısség feloldódik, még 

bőncselekmény elkövetése esetén is. Álláspontunk szerint az ismertetett bírói gyakorlat (kivéve a 

BH. 2004. 408. sz. döntést) tarthatatlan, dogmatikailag sem igazolható. A vezetınek még 

bőncselekmény esetén is felelıtlenséget biztosító ítéletek indokolásának alapjául nem szolgálhat 

az, hogy a vezetı tisztségviselı ügykörébe tartozik a szerzıdések megkötése és a szerzıdéskötés 

során tanúsított jogellenes magatartás a jogi személy terhére esik (akkor is, ha megbízása 

nyilvánvalóan nem bőncselekmény elkövetésére szól) és mivel a Ptk. a bőncselekménnyel 

okozott kár deliktuális felelısségi tényállását nem ismeri, ezért a vezetı tisztségviselı 
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magatartásának polgári jogi következményei nem változnak önmagában amiatt, mert a 

magatartás egyúttal bőncselekmény törvényi tényállását is kimeríti.216  

A vezetı „jogköre”, „tevékenységi köre”, „mőködési köre” nem úgy értelmezendı, mint 

jogos és jogellenes magatartásokat egyaránt felölelı kategória, hanem abból kell kiindulni, hogy 

a jogi személy mőködési körében (legyen akár szó szerzıdéskötésrıl, akár más jogügyletrıl) csak 

jogszerő magatartás fejthetı ki, a jogalanyok (úgy jogi személyek, mint természetes személyek) 

és képviselıik kizárólag jogszerő magatartást fejthetnek ki, az ilyen tisztséget betöltı személytıl 

elvárható (fokozott) gondossággal eljárni köteles vezetı tisztségviselı nem járhat el abban a 

tudatban, hogy a jogellenes (nemcsak hogy a polgári jog által védett vagyoni érdekeket sértı, 

hanem adott esetben bőncselekményt megvalósító) magatartását az amúgy önálló tudattal és 

akarattal nem rendelkezı jogi személynek (mint fiktív személynek) kell úgyis betudni, hiszen ez a 

visszaélések legalizálását jelentené figyelemmel arra, hogy a visszaélés ráadásul egyszerre 

károsíthatja a hitelezı mellett a gazdasági társaságnak és közvetve a tagjainak az érdekét 

(vagyonát) is. (Pusztán azon okból nem lehet a cég kötelezettségének és felelısségének betudni 

azt, hogy az ügyvezetı a cég nevében ír alá kölcsönszerzıdést, amit - többlettényállási elemet 

képezve - nem is akart visszafizetni, nem is a társaság érdekében használt fel, másrészt a 

sikkasztást is megvalósító magatartása esetén a pénzösszeg visszaszerzése iránt a társaságnak kell 

pert indítania).  

A BH. 2004. 408. sz. eseti döntés szerinti bírói álláspontot tarjuk indokoltnak, 

bőncselekmény (és más kisebb súlyú visszaélés esetén is) a vezetı személyes vagyoni felelıssége 

megállapítható, a társaság felelısségétıl leválasztható. Álláspontunk nem elızmény nélküli, 

korábban ezt képviselte a Cúria is több döntésében: „Ragaszkodik azonban a Kúria ahhoz, hogy a 

jogi személy büntetendı cselekményt nem követhet el, illetıleg szerveinek ügykörükben 

elkövetett ilynemő cselekményeiért büntetıjogilag nem felel. Ilyenkor marad terhére a magánjogi 

kártérítı kötelezettség.”217 Gál Judit is egyetért a vezetı tisztségviselı személyes felelısségre 

vonásával, szerinte elképzelhetı, „hogy a hitelezı büntetıjogi tényállást megvalósító vezetı 

tisztségviselı ellen büntetı feljelentést tesz (például csalás, sikkasztás, hőtlen kezelés miatt) és 

                                                 
216 A Ptk. 360. § (4) bekezdése szerint a bőncselekménnyel okozott kár esetében a kárkövetelés öt éven túl sem évül el mindaddig, 
amíg a bőncselekmény büntethetısége el nem évül. 
217 Marton Géza: Kártérítési kötelmek jogellenes magatartásból (Magyar magánjog, Kötelmi jog különös része, szerkesztette 
Szladits Károly, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1942, 857. oldal, JH.IV.1402., V.1193., VI.624., 1053. JHDt. II. 54. 
sz. határozatok) 
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büntetı ítélet alapján bőncselekménnyel okozott kár megtérítése miatt már kötelezhetı a volt 

tisztségviselı a helytállásra.” 218 

Az álláspontunkat támasztják alá egyes, lentebb ismertetendı, a jogi személyek elkülönült 

felelısségét (hazánkkal azonos módon) elismerı külföldi jogrendszerekben alkalmazott tételes 

anyagi jogi megoldások, amelyek bőncselekményt meg nem valósító, de a hitelezık érdekeit 

sértı ügyletkötések esetén megállapítják a vezetık személyes felelısségét. 

 

5. A VEZETİ TISZTSÉGVISELİK ÁLTALÁNOS KÁRFELEL İSSÉGÉNEK 

ÉRVÉNYESÍTÉSE A FELSZÁMOLÁS ALATT  

 

A felszámolás kezdı idıpontja után a felszámoló az adós törvényes képviselıje, ezért a 

felszámoló dönti el, hogy az adós nevében érvényesít-e kárigényt felszámolás elıtt tisztséget 

betöltı vezetı tisztségviselıvel szemben, beleértve a végelszámolót is. Tapasztalatom szerint a 

felszámolók a lehetséges esetekhez képest ritkán indítanak vezetı tisztségviselık ellen kártérítési 

pereket, pedig a belsı felelısség körében ezen pereknek leginkább a fizetésképtelenné 

nyilvánított társaság felszámolásának elrendelése után lehet igazán aktualitása, amikor a korábbi 

(képviseleti és a vagyon feletti rendelkezési joggal bíró) vezetı tisztségviselı helyére a 

felszámoló lép, aki elsıdlegesen a csıdhitelezık érdekeit hivatott képviselni és ezen, 

jogrendünkben egyedülálló, képviselı személyében beálló érdekhordozó váltás folytán a vezetés 

múltbeli cselekményeit megkérdıjelez(het)i. A vezetık felelıssége látens, de meglehetısen 

gyakori kötelemfakasztó tényállás.  

A társaság rendes mőködése alatt a társaság legfıbb szerve dönthet a vezetık elleni 

(kár)igényérvényesítés tárgyában, de ha ezen jogát a legfıbb szerv bármely oknál fogva nem 

gyakorolja (pl. mert valamely tag is érdekelt a vagyoncsökkentı ügyletben, vagy a többségi tag 

leszavazta a kárigényrıl döntı határozati javaslatot vagy adott esetben ı maga utasította a vezetı 

tisztségviselıt az adott cselekményre stb.), akkor – a felszámolás elrendelése után - a felszámoló 

maga jogosult dönteni és a felszámolás alatti társaság képviseletében a Gt. 30. §-a alapján 

elıterjeszteni a kártérítési keresetet. A Cstv. 34. § (1)-(2) bekezdése szerint a felszámoló tehát a 

legfıbb szerv jogát gyakorolja, az adós nevében indít pert, de ekkor már nem a társaság, hanem a 

                                                 
218 Gál Judit – Pálinkásné Dr. Mika Ágnes: Társasági jogi perek (HVG-ORAC Kft, Budapest, 2003, 69. oldal) 
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hitelezık összességének az érdekében. A felszámoló az adós vagyona felıl széles mérlegelési 

jogosultsággal dönthet, ennek során elsıdlegesen nem a tagok, hanem a hitelezık érdekeit kell 

védenie.219 

A csıdvagyon növelésének nemcsak az adós ügyleteinek csıdtörvényi megtámadása az 

eszköze, hanem a vezetı tisztségviselı elleni kárigény érvényesítése is, hiszen a társasági vagyon 

csökkentésére nem csak a Cstv. 40. §-a alapján  megtámadható (pl. csalárd, értékaránytalan, 

ingyenes vagy összefonódásban álló személlyel kötött) kötött ügylet vezethet, hanem azt egyéb 

tényállások is megalapozhatják. Pl. ha a vezetı jóval értéken alul adja el a társaság vagyontárgyát 

egy hozzátartozójának vagy a társasággal összefonódásban álló személynek, akkor az ügylet 

csıdmegtámadási perrel támadható, de a társaság érdekeit sértı magatartására hivatkozva a 

vezetı tisztségviselıvel kárfelelısség is érvényesíthetı, hiszen egyazon magatartás különbözı 

felelısségi alakzatokat is aktiválhat. Hasonló állásponton van Szabó Gábor Zoltán is: „Ha pl. 

fillérekért adnak el milliókat érı gépeket, berendezéseket, akkor ez véleményem szerint olyan 

jogügylet lesz, hogy ha a társaság esetleges felszámolásra kerül, akkor a vezetı tisztségviselı 

személyes anyagi felelıssége megállapítható lesz a jogügyletbıl kifolyólag a társaságot ért kárért, 

még ha adott esetben is a jogügylet tökéletesen szolgálta a társaság tulajdonosainak (tagjainak 

/részvényeseinek) érdekét.” 220 

A Szegedi Ítélıtábla elıtti egyik konkrét ügyben az adós ügyvezetıje közvetlenül a 

felszámolás elrendelése elıtt jóval a tényleges forgalmi érték alatt értékesítette az ingóságokat, 

továbbá anyagvásárlás címén 33.000.000 Ft-ot fizetett ki egy kft-nek, ezenkívül 100.000.000. Ft-

ot vett fel fiktív számlák alapján. Az Ítélıtábla utalt rá, hogy a tárgyi eszközök jelképes áron 

történı értékesítése megalapozhatja a nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközı szerzıdésre való 

hivatkozás lehetıségét, ugyanakkor „az azonban már most is megállapítható, hogy egy ilyen 

ügylettel az ügyvezetı az adós számára kárt okozott”, amely kárigény érvényesítésének (vagy 

pedig ezen kárigénynek a felszámolási zárómérlegben a hitelezıkre való engedményezésének) 

nincsen akadálya. Kárigényt alapozhat meg az is, ha az ügyvezetı fiktív személynek teljesített 

kifizetést vagy pedig fiktív ügyletek, számlák alapján teljesített kifizetést.221 

                                                 
219 BH. 2002. 27. 
220 Szabó Gábor Zoltán: A gazdasági társaság tagjának felelısségérıl (Gazdaság és Jog, 1998/11, 9. oldal) 
221 BDT. 2008. 1772.  
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A vezetı tisztségviselı elleni igényérvényesítésnek nem elıfeltétele az általa a társaság 

képviseletében kötött ügylet érvénytelenségének (vagy hatálytalanságának) a bírósági 

megállapítása. A felszámolás kezdı idıpontjától számítandó 1 éves jogvesztı csıdmegtámadási 

határidı letelte után is helye lehet – ugyanazon az ügylet miatt - a kárfelelısségnek, ami a kár 

bekövetkezésétıl számított 5 éven belül érvényesíthetı. A két jogintézmény különbözı, de az 

eredményes alkalmazásuk ugyanazt eredményezheti, a csıdvagyon növekedését.  

A gyakorlatot ismerve megállapítható, hogy a vezetı tisztségviselıi megbízást vállaló 

személyek jelentıs része egyáltalán nincs tisztában a tisztségébıl eredı fokozott felelısséggel. A 

felszámoló által képviselt adós keresetére a Gt. 30. §-a alapján a bíróság marasztalta azt az 

ügyvezetıt, aki a cége több számlájának ki nem egyenlítése után változatlanul tovább folytatta a 

termékszállítást azon vevı felé, akivel az ügyvezetı személyi összefonódása kimutatható volt, az 

eladó tudott a vevı fizetési nehézségeirıl, majd a vevı cég a tartozások felhalmozása után 

felszámolási eljárással megszőnt.222 A kártérítés összege a ki nem egyenlített számlatartozásokkal 

volt azonos. Kártérítésre kötelezte a bíróság azt  a végelszámolót, aki a már nem mőködı 

társaságnál, érdemi munkavégzés hiánya ellenére is tovább foglalkozatta a munkavállalókat és 

fizetett ki munkabéreket.223  

A belsı kárfelelısség megállapításához tehát nemcsak olyan ügyletek, cselekmények 

vezethetnek, amelyek a társaság fizetésképtelenné válásának meghatározó okai voltak, 

ugyanakkor kétségtelen, hogy a belsı kárfelelısség alapja a fizetésképtelenségtıl független, de 

gyakran azzal kapcsolatban felmerülı tényállás is lehet.  

 

6. A VEZETİ TISZTSÉGVISELİK DÍJAZÁSA  

 

A felszámolás elrendelését követıen gyakran az is vizsgálat tárgyát képezi, hogy a 

fizetésképtelenség bekövetkeztét követıen a vezetık milyen jogcímen, mekkora összegő 

díjazásban részesültek.224 Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban az ún. felelısség 

társaságirányítás (corporate governance) körébe tartozik a vezetı tisztségviselık (igazgatósági 

                                                 
222 Fıvárosi Ítélıtábla 11.Gf.40.219/2007. 
223 Debreceni Ítélıtábla Gf.III.30.256/2005/6. 
224 A felelıs társaságirányítás szabályozásával és a vezetık díjazásának módszereivel, problematikájával foglalkozik Kecskés 
András: A siker díja vagy a bukás ára? A vállalati vezetık javadalmazásának elmélete a pénzügyi válság tükrében (Jogtudományi 
Közlöny, 2010/4, 180-191. oldal) és Befektetıvédelmi reformok az Egyesült Államokban és Európában (Magyar Jog, 2009/5, 
298-307. oldal) c. tanulmányaiban. 
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tagok és felügyelıbizottsági tagok) javadalmazása áttekinthetıségének, elveinek és módjainak 

megismerhetıvé tétele is.225 Az Európai Bizottság két ajánlást is kidolgozott az igazgatósági és 

felügyelıbizottsági tagok javadalmazására vonatkozóan.226 Ezek alapján a Budapesti Értéktızsde 

a tızsdén jegyzett, magyarországi székhelyő nyilvánosan mőködı társaságok számára Felelıs 

Társaságirányítási Ajánlást227 dolgozott ki, amely külön kitér az igazgatóság és a 

felügyelıbizottság javadalmazásának elveire, módjaira. 228 Az ajánlás szerint a tızsdén jegyzett 

részvénytársaságok kötelesek nyilvánosságra hozni a javadalmazási politikát, amely az éves 

pénzügyi beszámoló részét kell, hogy képezze.229 

Jelen alfejezetben egy, a hitelezık érdekét sértı, hazánkban jelenlévı problémára kívánok 

rámutatni. 

A Gt. 22. § (2) bekezdése alapján a vezetı tisztségviselı a feladatát munkaviszony vagy 

megbízási viszony alapján is elláthatja, a munkájának ellentételezését a munkabér vagy 

megbízási díj jelenti.230 Ezen lehetıség korlátozásáról a Gt. 22. § (3) bekezdése rendelkezik: A 

vezetı tisztséget - ha a társasági szerzıdés eltérıen nem rendelkezik - nem láthatja el 

munkaviszonyban az egyszemélyes gazdasági társaság tagja, illetve a közkereseti és a betéti 

társaság üzletvezetésre egyedül jogosult tagja. 231 

Nincs tehát akadálya annak, hogy a vezetı tisztségviselı határozatlan idıtartamú 

munkaviszonyt létesítsen, a munkaviszony idıtartamának nem kell a vezetı tisztségviselıi 

megbízás idıtartamához igazodnia (a hatályos Gt. szerint határozatlan idıtartamra is 

                                                 
225 A felelıs társaságirányítás fogalma általában véve magában foglalja a gondos vállalatvezetést (ezen belül is leginkább a 
stratégia alkotást és a stratégia megvalósítását), a pénzügyi tervezést és végrehajtását, a társaság mőködésének ellenırzési 
mechanizmusait, a társaság átlátható mőködését. 
226 2004/913/EK („A Bizottság Ajánlása egy megfelelı rendszer elımozdításáról a jegyzett társaságok igazgatóinak díjazásához”) 
és 2005/162/EK („A Bizottság Ajánlása a jegyzett társaságok nem ügyvezetı igazgatói, illetve felügyelı bizottsági tagjai 
szerepérıl és az igazgatóság (felügyelı bizottság) által létrehozott bizottságokról”) 
227 http://bet.hu/topmenu/kibocsatok/tarsasagiranyitas 
228 Az ajánlás a Gt. kiegészítésének tekintendı, de az abban foglaltak nem tartalmaznak a jogszabályi elıírásokkal ellentétes 
javaslatokat. Az ajánlások az ajánlott, követendı gyakorlatra tesznek javaslatot, az abban foglaltakhoz való igazodás, azok 
betartása ajánlott, de nem kötelezı a tızsdei vállalatok számára. A tızsdei társaságoknak évente kell nyilatkozniuk a felelıs 
társaságirányítási gyakorlatukról, és be kell számolniuk az ajánlás egyes meghatározott pontjaiban foglaltaknak való 
megfelelésrıl, az attól való esetleges eltéréstıl (comply or explain elve). 
229 Sándor István: Változási tendenciák a társasági jogban a 21. század elején (Gazdaság és Jog, 2001/2. 11-18. oldal) c. 
tanulmányában foglalkozik az Európai Uniónak a társaságok irányításának fejlesztésére kidolgozott cselekvési programjával. 
230 Papp Tekla és Rúzs Molnár Krisztina szerint: „Amennyiben társaság vezetı tisztségviseletét egy személy látja el, akkor 
véleményünk szerint munkaviszony létesítése indokolt, mivel úgy ítéljük meg, hogy az összes feladatot tekintve meghatározóbbak 
a munkaviszonyra jellemzı elemek.” Papp Tekla – Rúzs Molnár Krisztina: A társasági jog és a munkajog határán (Jogtudományi 
Közlöny, 2010/2, 63. oldal) 
231 Török Tamás szerint a „Gt-nek valamennyi társasági formánál meg kellene tiltania azt, hogy a vezetı tisztségviselıi 
jogviszonyt munkaviszony keretében lehessen ellátni.” (Török Tamás: A gazdasági társaság és a vezetı tisztségviselı közötti 
jogviszony, Gazdaság és Jog, 2001/4, 8. oldal) 
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választhatóak, az 1997-es Gt-nél az 5 év volt a fıszabály, amit mindig hosszabbítani kellett). A 

vezetı tisztségviselıt az Mt. 188. § szerinti vezetı állású munkavállalónak kell tekinteni. Az Mt. 

szerinti vezetı állású munkavállaló fogalmának tágabb értelmezése szerint „a munkáltatói jogok 

gyakorlása és a munkaszervezet irányítása mellett ı irányítja a társaság üzletvitelét, képviselheti a 

társaságot, szerzıdéseket köthet stb. Ez utóbbi esetben viszont – mint a társaság képviseletét 

ellátó személy – ı a társaságnak a gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti vezetı 

tisztségviselıje.”232 

A felszámolás kezdı idıpontja után a felszámoló lesz tehát az adós képviselıje, a vezetı 

tisztségviselı a cégjegyzékbıl törlésre kerül, a felszámoló gyakorolja a munkáltatói jogokat.233 

A Cstv. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint a munkabér követeléseket a felszámolási 

költségek közé kell sorolni és esedékességi sorrendben kell kielégíteni. Amennyiben a munkabér 

a felszámolás kezdı idıpontját megelızıen vált esedékessé, úgy a kielégítése gyakorlatilag 

minden más követelést megelız.  

A munkajogi gyakorlatban sokáig nem volt egyöntető annak a megítélése, hogy a vezetı 

tisztségviselı tisztségének megszőnése (pl. a vezetı tisztségviselı visszahívása vagy önkéntes 

lemondása vagy a megbízási idejének letelte) a munkaviszonyát is automatikusan megszünteti-e 

avagy annak megszüntetése iránt külön, az Mt. rendelkezéseinek betartása mellett kell intézkedni. 

Az 1988. évi Gt. alapján kialakult munkaügyi gyakorlat szerint amennyiben a vezetı 

tisztségviselı a tisztségét és az ebbıl eredı munkáját munkaviszonyban látta el, úgy a 

tisztségének megszüntetése (pl. azonnali hatályú visszahívása) a munkaviszonyát is 

megszüntette.234  

A jelenlegi joggyakorlat már megköveteli, hogy a gazdasági társaság külön rendelkezzen 

a társasági (vezetı tisztségviselıi) jogviszony és külön a munkaviszony megszüntetésérıl235 (az 

Mt. feltételeinek betartása mellett pl. a határozatlan idıtartamú jogviszonyt rendes felmondással, 

a határozottat pedig az Mt. 88. § szerinti módokon). 236 

                                                 
232 Fabók András: A vezetı állású munkavállalók jogviszonyának egyes kérdései (Gazdaság és Jog, 1999  február, 19. oldal) 
233 Cstv. 27. § (2) bek.: A felszámolás kezdı idıpontja a felszámolást elrendelı jogerıs végzés közzétételének napja. Cstv. 27/A. 
§ (12) bek.: A kijelölt felszámoló tevékenysége során az adós gazdálkodó szervezet képviseletében jár el, a felszámolási eljárás 
lefolytatását másnak nem engedheti át. A Cstv. 47. § (5) bek.: A felszámolás kezdı idıpontjától a felszámoló gyakorolja a 
munkáltatói jogokat.  
234 BH. 1996. 669., BH. 2002. 329. 
235 BH. 2004. 156. 
236 Kenderes György szerint „Az ügyvezetıvé választás szükséges, de nem elégséges feltétele a munkaviszonynak, ehhez 
munkaszerzıdés megkötésére is feltétlenül szükség van. Minthogy az ügyvezetı választása nem keletkeztet önmagában 
munkaviszonyt, ugyanígy az ügyvezetıi tisztség megszőnése sem eredményez automatikusan munkaviszony megszüntetést.” 
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A munkaviszony megszüntetésével kifizetésre kerülı járandóságok besorolására 

vonatkozó jogszabályi rendelkezések meglehetısen bonyolult képest festenek: 

Az Mt. 188. § (1) bekezdés szerint: E törvény alkalmazásában vezetı állású munkavállaló 

a munkáltató vezetıje, valamint helyettese. 

A Cstv. 57. § (1) bekezdés h) pontjába sorolandóak az ún. alárendelt követelések, 

amelyek kielégítésére az összes többi hitelezı után kerülhet sor.237 Ide tartoznak általában véve a 

vezetı tisztségviselık és vezetı állású munkavállalók követelései. 

A Cstv. 57. § (2) bekezdés a) pontja a felszámolási költségek közé sorolja a (felszámolás 

kezdı idıpontja elıtti és utáni) munkabér tartozást is.238 

A Cstv. 57. § (3) bekezdése (a hitelezık összességének védelme és egyenlıségének 

jegyében) korlátok közé szorítja a felszámolási költségként kifizethetı munkabér összegét.239 

A Cstv. mintegy kiegészítı rendelkezését képezi a vezetı állású munkavállalókra 

vonatkozó rendelkezések között elhelyezett, Mt. 190. § (4) bekezdése, amely meghatározza a 

vezetınek kifizethetı díjazás idıpontját.240 

A vezetı tisztségviselık munkabérét (legyen szó akár a már a felszámolás kezdı 

idıpontjában már esedékes, akár a felszámoló felmondása folytán esedékessé vált) a Cstv. 57. § 

(1) bekezdés a) pontja szerinti felszámolási költségek közé kell sorolni. A Cstv. nem zárja ki a 

                                                                                                                                                              
(Kenderes György: A munkaszerzıdés hazai szabályozásának dogmatikai kérdései és ellentmondásai (PhD értekezés, Miskolc, 
2007, 107. oldal) Azonos álláspontot képvisel Román Róbert, idézett PhD értekezés, 283. oldal. 
237 Cstv. 57. § (1) bek.: h) azok a követelések (ide nem értve a kötelezı minimálbér kétszeresét el nem érı, hat havi 
átlagkeresetet meg nem haladó munkabér- és bérjellegő követeléseket [(2) bekezdés a) pont]), amelyek jogosultja 
ha) a gazdálkodó szervezet legalább többségi befolyással rendelkezı tagja (részvényese), 
hb) a gazdálkodó szervezet vezetı tisztségviselıje, 
hc) az Mt. 188. § (1) bekezdése szerinti vezetı állású munkavállaló, 
hd) a ha)-hc) pontban említett személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa, 
he) az adós többségi befolyása [Ptk. 685/B. §] alatt álló gazdálkodó szervezet, 
hf) az adós ingyenes szerzıdései alapján kedvezményezett szervezet (személy). 
238 A Cstv. 57. § (2) bekezdés a) pontja szerint felszámolási költségnek minısülnek többek között: az adóst terhelı munkabér és 
egyéb bérjellegő juttatások - ideértve a munkaviszony megszőnésekor járó végkielégítést, valamint a kollektív szerzıdésben, 
illetve a munkaszerzıdésben meghatározott juttatásokat is, továbbá ha a felszámolás kezdı idıpontját megelızıen esedékessé vált 
munkabért és egyéb bérjellegő juttatásokat a felszámolás kezdı idıpontja után fizették ki, az ezeket terhelı adó- és járulékfizetési 
kötelezettség is (ideértve az egészségügyi hozzájárulást, illetve a magánnyugdíj-pénztári tagdíjat is). 
239 Cstv. 57. § (3) bek.: A munkáltató rendes felmondása esetén felszámolási költségként - ha a felszámolás kezdı idıpontját 
megelızıen legalább egy évvel korábban megkötött kollektív szerzıdés, illetve munkaszerzıdés magasabb összeget nem állapít 
meg - a munkavégzés alóli felmentés idıtartamára jutó átlagkereset és a végkielégítés azon összege vehetı figyelembe, amely a 
munkavállalót az Mt. 92. §-ának (2) bekezdése és 93. §-a (1) és (3) bekezdése, illetve a 95. §-a alapján megilleti. E rendelkezés 
alkalmazásában az adós - (1) bekezdés hc) pontjában nem említett - vezetı állású munkavállalói tekintetében kizárólag az Mt.-ben 
megállapított, a felszámolás kezdı idıpontjában esedékes összeg vehetı figyelembe. 
240 Mt. 190. § (4) bek.: Ha a munkáltató a vezetı munkaviszonyát csıd- vagy felszámolási eljárás során szünteti meg, a 
munkaviszony megszüntetésekor járó díjazás szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkáltató legfeljebb hat havi 
átlagkeresetet köteles elıre megfizetni. A vezetı részére ezt meghaladóan járó díjazás a csıd- vagy felszámolási eljárás 
megszőnésekor, illetıleg a felszámolási zárómérleg, vagy a záró egyszerősített mérleg jóváhagyása után válik esedékessé. 
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felszámolási költségek körébıl az adós tagjait, vezetı tisztségviselıit és vezetı állású 

munkavállalóit megilletı munkabért és egyéb bérjellegő juttatásokat sem, így az ı felszámolási 

költségnek minısülı járandóságaik szintén az 57. § (1) bekezdés a) pontja szerint egyenlítendıek 

ki azzal a megszorítással azonban, hogy a munkáltató rendes felmondása esetén felszámolási 

költségként az adós vezetı állású munkavállalói tekintetében kizárólag az Mt-ben megállapított 

összeg vehetı figyelembe. A vezetı állású munkavállaló ezen felüli járandósága pedig az 57. § 

(1) bekezdése h) pontja szerinti besorolás alá esik. A jogalkotó nem kívánta a h) pont szerinti 

személyi körbe tartozó jogosultakat megfosztani a felszámolási költségnek minısülı munkabér 

követelésük elınyös besorolásától.241 

A vezetı tisztségviselık gyakran munkaviszonyban látják el a tisztségüket, így az 

esetleges, felszámolás kezdı idıpontjáig ki nem egyenlített munkabér követelésüket a 

felszámolás során hitelezıi igényként jelentik be. A Csıdtörvény nem számol azzal az esettel, 

hogy a hitelezık érdekeit súlyosan sértheti az, ha a vezetı tisztségviselı munkaviszonya nem 

kerül megszüntetésre a felszámolás kezdı idıpontjában (mert pl. a vezetı tisztségviselı nem 

mondja fel saját részérıl a munkaszerzıdését vagy eltitkolja annak a létét a felszámoló elıtt vagy 

pedig késedelmesen tájékoztatja errıl a felszámolót ) és a munkaviszonya késedelmesen történı 

megszőntetése esetén a vezetı elmaradt munkabér igényt jelent be arra az idıszakra, amely alatt 

ténylegesen munkát nem is végzett. (A Cstv. 31. §-a szerint a vezetı 30 napon belül köteles a 

felszámolónak a tevékenységet záró mérleget, záró adóbevallásokat és a cég iratanyagát és 

vagyonát átadni valamint tájékoztatni a felszámolót az adós vagyoni helyzetérıl.) Gyakran 

elıfordul az is, hogy a fizetésképtelenné vált társaság munkát, termelı tevékenységet már nem 

végez, a vezetı tisztségviselı sem tevékenykedik (már nincs mit csinálnia), majd ennek ellenére a 

felszámolási kezdı idıpontjáig terjedı idıszakra is elmaradt munkabér igényt jelent be, 

indokolva ezt azzal, hogy a felette munkáltatói jogot gyakorló taggyőlés (közgyőlés) a 

munkaviszonyát nem szüntette meg, ı viszont ‘rendelkezésre állt’. Amint fentebb említésre 

került, a vezetı tisztségviselı tekintetében nem tesz kivételt a törvény azon fıszabály alól, hogy a 

munkaviszonyát meg kell szüntetni, a munkabérét pedig esedékességi sorrendben felszámolási 

költségként ki kell fizetni, felszámolási vagyon hiányában pedig a Bérgarancia Alaptól kell 

megigényelni. A felszámoló csak annyit tehet, hogy a vitatja a vezetı tisztségviselı munkabér 

                                                 
241 Fıvárosi Ítélıtábla a 12.Fpkf.43.826/2008. 
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követelését, de a követelés vitatott hitelezıi igénykénti elbírálásra irányuló eljárásban a 

bizonyítási teher a felszámoló által képviselt adóst (munkáltatót) terheli, továbbá az adós terhére 

esik, ha a munkavállalónak nem adott munkát bár az rendelkezésre állt, ezért amennyiben a 

bíróság a követelés jogosságát állapítja meg, úgy azt felszámolási költségként ki kell fizetni, 

márpedig amennyiben a kifizetett munkabér (és végkielégítés stb.) mögött valós munkavégzés 

nem állt, ez nyilvánvalóan sérti a hitelezık érdekeit. 

A visszás helyzet lehetıségét felismerve az 1997. évi Gt. 24. § (3) bekezdése kimondta, 

hogy nem részesíthetı díjazásban a vezetı tisztségviselı a gazdasági társaság jogerıs 

megállapítását követıen a felszámolási eljárás tartama alatt. Ez a szabály a hitelezık érdekeit 

szolgálta és elfogadható volt a megbízási jogviszony keretében tevékenykedı vezetı 

tisztségviselı esetében, azonban nem volt egyértelmő, hogy a díjazás tilalma alatt csak megbízási 

díjat értett a Gt., avagy – ha a vezetı munkaviszonyban látta el a tisztségét, akkor - a munkabér 

fizetésének a tilalmát is magában foglalta-e.242 (A munkabér nem fizetése súlyos munkáltatói 

kötelezettségszegésnek minısül, amely megalapozza a munkavállalói rendkívüli felmondást és az 

azzal járó vagyoni igények érvényesítését a felszámolási eljárásban.) A hatályos Gt. ezt a 

rendelkezést nem tartalmazza, de ha tartalmazná, akkor sem oldaná meg a fentebb ismertetett 

problémát, pedig álláspontunk szerint az Mt-nek, a Gt-nek a vagy a Cstv-nek a helyzetet 

mindenképpen szabályoznia kellene. A vezetı munkabér követelését elbíráló felszámoló 

bíróságnak pedig nem szabad mereven értelmeznie a Pp. 164. §-ának a bizonyítási teherre 

vonatkozó rendelkezését (azaz minden egyéb tény figyelembe vétele nélkül az adós terhére 

értékelni és az adóson kérni számon, hogy mikor, milyen munkát kellett elvégeznie a vezetı 

tisztségviselınek), figyelemmel kell lennie egyéb tényekre, pl. arra is, hogy a vezetı nem-e 

létesített máshol munkaviszonyt, mibıl tartotta fenn az életvitelét stb. 

A kérdéskörhöz kapcsolódóan megemlítendı, hogy a tagok társaság felé fennálló belsı 

felelısségét is felvetheti az legfıbb szerv azon határozata, amikor a társaság fizetésképtelen 

állapotában a vezetı tisztségviselık vagy pl. a saját maguk munkabérének a felemelésérıl 

döntenek. (A tagok felelısségével a következı fejezetben foglalkozom.) 

                                                 
242 Törı Emese álláspontja szerint „a két, egymásnak ellentmondó törvényi szabályozás közül a társasági jogi rendelkezést kell 
olyan különös szabálynak tekinteni, amely megelızi az Mt. általános elıírását.” (Törı Emese: A köz- és versenyszférában 
megvalósuló vezetıi jogállás kritikai elemzése c. PhD értekezés, Debrecen 2005, 80. oldal) 
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A vezetık csıdjogi felelısségérıl rendelkezı Cstv. 33/A. § elemzése elıtt célszerőnek 

tartok áttekinteni néhány külföldi szabályozását a vezetıi felelısség szabályozás körében különös 

tekintettel az angol szabályozásra (a wrongful trading alakzatára), amely a hazai mintavétel 

alapját képezte. 

 

7. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS  

 

7.1. Anglia 

 

Az igazgató általános bizalmi kötelezettséggel (general fiduciary duties) tartozik a társaság 

irányában, amely a következı kötelezettségeket tartalmazza: 

− jóhiszemő eljárás a társaság érdekében 

− a megfelelı célok érdekében való eljárás 

− a rábízott társasági vagyon megfelelı kezelése 

− a kötelezettségek és a saját érdekek közötti konfliktus elkerülésének a kötelezettsége 

− az érdekösszeütközések társaság elıtt való feltárása 

− saját haszon realizálásának tilalma. 

Az általános bizalmi kötelezettség megszegése az igazgatók egyetemleges felelısségét 

alapozza meg, azonban a bíróság az alperesi igazgatók által teljesítendı vagyoni hozzájárulás 

összegét annak függvényében állapíthatja meg, hogy a kötelezettségszegésük mennyire volt 

vétkes.243 Az 1985. évi angol Társasági törvény 310. §-a tiltja, hogy az igazgatóval kötött 

(munka)szerzıdés vagy a társasági szerzıdés felmentse az igazgatót a felelısség alól. 

A társaság fizetésképtelenségének bekövetkezte után azonban a társaság tagjainak érdekét 

megelızik a társasági hitelezık érdekei, amelyeket az igazgatónak figyelembe kell venniük. 

A common law a képzettségnek megfelelı és gondos eljárás kötelezettségét támasztja az 

igazgatóval szemben: az igazgató a tudásának és tapasztalatának megfelelı vagy az adott 

tisztséget betöltı személytıl elvárható gondossággal köteles eljárni, és oly módon, ahogy egy 

rendes családapa a saját ügyeiben eljár. A kötelezettség megszegésének következménye a 

társaságnak okozott kár megtérítése azzal, hogy a bíróság a felróhatóság mértékében határozza 

                                                 
243 Hellen Pattinson, Rob Westwater: England (Directors in the Twilight Zone II., Insol International, London, 2005, 201. oldal) 
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meg annak a mértékét. A West Mercia Safetywear v. Dodd (1988) BCLC 205. ügyben a bíróság 

azon kár megfizetésére kötelezte az igazgatót, amelyet egy hitelezıt elınyben részesítı ügylet 

megkötésével okozott a társaságnak. Hazánkban jelenleg ez elképzelhetetlen. 

A bizalmi kötelezettségek megszegése esetén keresetet a jogsértéstıl számított 6 éven 

belül lehet elıterjeszteni,244 viszont határidı nélkül érvényesíthetı az igény, ha az igazgató a 

vagyonkezelési kötelezettsége tekintetében csalárd módon járt el.245 A common law 

kötelezettségek megszegése esetén szintén a jogsértéstıl számított 6 év áll rendelkezése az 

igényérvényesítésre.246 

Az 1986-os Fizetésképtelenségi törvény 213. §-a rendelkezik a fraudulent tradingként 

(csalárd gazdálkodás) ismert kárfelelısségrıl: 

Amennyiben a felszámolás alatt megállapítható, hogy a hitelezık vagy más személy 

megkárosításának szándékával vagy bármiféle csalárd céllal folytatták tovább a tevékenységet, a 

következı jogkövetkezmények alkalmazandóak: A bíróság a felszámoló kérelmére azt a személyt, 

aki tudatosan részt vett ebben a tevékenységben, kötelezheti arra, hogy általa megfelelınek 

tekintett vagyoni hozzájárulást teljesítsen a csıdvagyonba. 

 

A jogszabály a kifejezetten a hitelezık megkárosításának szándékával folytatott ‘csalárd 

gazdálkodásért’ való felelısséget szankcionálja. 

A felelısség bármely személyre alkalmazható, aki tudatosan cselekedett („knowingly 

parties”), pontosabban tudata átfogta a hitelezı károsítási szándékot, a tisztességtelen üzletvitelt 

ez a személyi kör pedig szélesebb kört ölelhet fel az igazgatón és árnyékvezetın kívül, és 

megállapítható egy olyan banki finanszírozó felelıssége is, aki tudta, hogy tisztességtelenül járt 

el a gazdálkodás során.247 Felelısségre vonható bármely személy, aki a hitelezık károsításának 

szándékával részt vett a tevékenység folytatásában, a fizetésképtelen társasággal ügyletet kötött, a 

felelısségéhez pedig nem szükséges, hogy a társaságban bármiféle menedzseri vagy ellenıri 

                                                 
244 Limitation Act 1980, 21. § (3) bekezdés (Az 1980. évi Limitation Act egy olyan angol törvény, amely meghatározza, hogy 
mely típusú jogsértés - szerzıdésszegés, károkozás, ingatlanügyletek stb. - esetén milyen határidın belül érvényesíthetı az igény.)  
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1980/58/pdfs/ukpga_19800058_en.pdf 
245 Limitation Act 1980, 21. § (1) bekezdés 
246 Limitation Act 1980, 2. § 
247 Re. Bank of credit and Commerce International SA (No.2.), Banque Arabe et Internationale D’Investissement SA v. Morris 
(2000) All ER (D) 1437 
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funkciót betöltsön. Az utasításokat teljesítı munkavállaló nem vonható felelısségre.248 A csalárd 

szándékot azonban nagyon nehéz bizonyítania a felszámolónak. 

Az alperesi igazgató akkor mentesülhet a felelısség alól, ha beismeri a hozzá nem értését, 

meggondolatlanságát vagy a könnyelmőségét. Az igazgató nem felel addig, ameddig tisztességes 

eljárás mellett hihette, hogy az újonnan kapott kölcsönt teljesen vissza tudják majd fizetni. Ha a 

bíróság pénzfizetésre kötelezi az igazgatót, az ítéletében ezen kötelezés végrehajthatóságát 

biztosító rendelkezést is hozhat, pl. zálogjogot alapíthat az igazgatónak a társasággal szembeni 

bármely követelésére vagy elrendelheti a kifizetés elhalasztását.249 

A Fellebbezési Bíróság a Bank of India v. Christopher Morris & Ors250 esetben azt 

vizsgálta, hogy megállapítható-e egy külsı társaság felelıssége a „fraudulent trading” jogcímén 

azon az alapon, hogy egy munkavállalón keresztül tudomása volt az adós hitelezıket károsító 

gazdálkodásáról.251 Az ítélet indokolása szerint a 213. § „azon felszámolás alatti társaságokra 

vonatkozik, ahol a társaság a tevékenységét továbbfolytatta azzal a szándékkal, hogy 

megkárosítsa a társaság hitelezıit vagy más személy hitelezıit vagy bármilyen csalárd 

szándékból járt el és vannak olyan személyek, akik tudomással bírtak (részt vettek) ezen 

tevékenység továbbfolytatásában. Amennyiben ezen elemek fennállnak, a bíróságnak kötelezheti 

az alperest hogy akkora vagyoni hozzájárulást teljesítsen a társaság vagyona részére, amelyet a 

bíróság helyesnek ítél.” A Bank of India v. Christopher Morris & Ors esetében a bíróság 

megállapította, hogy a Bank of India’s United Kingdom és a bank fımenedzsere (chief manager) 

tudomással bírt a Bank és a fizetésképtelen BCCI társaság közötti hitelezıkárosító ügyletekrıl és 

ezen tudomás a Banknak tulajdonítható mindamellett, hogy a Bank igazgatóinak nem volt 

személyes tudomásuk a BCCI csalárd ügyleteirıl. A fellebbezésben a Bank sikertelenül érvelt 

azzal, hogy a Bank irányítói („directing will and mind”) az igazgatók és csak az ı tudattartalmuk 

vehetı figyelembe annak megállapításánál, hogy a Bank tudomással bíró fél volt-e a BCCI 

csalásában, a menedzser viszont nem volt a BCCI igazgatója és nem volt hatásköre vagy 

igazgatósági jóváhagyása arra, hogy ügyletet kössön a Bank nevében. A bíróság megállapította, 

hogy a fımenedzsernek joga (szabad keze) volt tárgyalni a BCCI-vel, ez a hatáskörébe tartozott 

                                                 
248 BCCI v. Christopher Morris (2000) ALL ER (D) 143 
249 Hellen Pattinson, Rob Westwater: id. mő, 227. oldal 
250 (2005) EWCA Civ 693 
251 Ian McDonald és Devi Shah: Fraudulent trading: Liability for third parties 
http://www.mayerbrown.com/publications/article.asp?id=2472&nid=6  letöltés ideje: 2011. 10.17. 
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és ı volt a releváns döntéshozó a Bank részérıl és ez a ténykedése a Banknak tudható be attól 

függetlenül, hogy az igazgatósággal mit osztott meg, nekik mirıl számolt be. Tudva azt, hogy a 

legtöbb társaságban az utasítások láncolatosak és átruházott hatáskörök vannak, valószínőleg a 

csalárd ügyleteket egy szinttel a külsı társaság (Bank) igazgatósága alatt kötik meg. A 213. § 

hatása nagyon korlátozott lenne, ha a külsı társaság felelıssége csak azon esetekre lenne 

korlátozva, amikor az igazgatóságnak közvetlen tudomása van a csalárd ügyletekrıl.  

A külsı társaság 213. § szerinti felelısségének a megállapításánál, amikor egy 

munkavállaló terhére a csalárd ügyletkötésrıl való tudomás megállapítható, a felszámolónak a 

következı tényeket kell mérlegelnie: 

− a munkavállaló fontossága és alárendeltsége a társaság hierarchiáján belül, 

− a munkavállaló cselekvési szabadsága az érintett ügylet vonatkozásában, 

− a társaság vezetısége informáltságának a foka, 

− minél magasabb beosztású az adott vezetı és minél több cselekvési szabadsága van 

döntést hozni, és minél kevésbé szigorúbb az igazgatóság a vezetı cselekményeik 

felülvizsgálatában, annál könnyebb megállapítani a társaság csalárd ügyletekrıl való 

tudomását. 

A bíróság utalt a felelısség megállapításának másik lehetséges jogalapjára, a ’helyettesítı 

felelısségre’ (vicarious liability), amely szerint ha a munkavállaló felelıssége megállapítható, a 

munkáltató (társaság) felelıs a munkavállaló csalárd cselekményei által okozott kár 

megtérítéséért. Még ha a társaság vezetıségének nincs is tudomása az ügyletek gyanús 

természetérıl, a 213. § alapján a társaság még felelıs lehet. (Megjegyzendı, hogy a konkrét 

ügyben a tények kirívóak voltak, pl. 5 kiemelkedıen gyanús ügylet, az igazgatóság jóváhagyása 

az elsı és egyetlen ügyletnél, dokumentumok manipulálása.) 

A fizetésképtelenségi tv. 214. §-a rendelkezik a ’wrongful trading’ terminusként ismertté 

vált helytelen gazdálkodásról. 

(1) A (3) bekezdésnek megfelelıen, ha a felszámolás alatt megállapítható, hogy a (2) 

bekezdés szerinti feltételek megállapíthatóak azon személlyel kapcsolatban, aki a társaság 

igazgatója volt vagy jelenleg is az, a bíróság a felszámoló kérelmére kötelezheti ezt a személyt 

olyan vagyoni hozzájárulás megfizetésére, amelyet megfelelınek tart. 

(2) Ez a rendelkezés akkor és azon személlyel kapcsolatban alkalmazható: 
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a) ha a társaság fizetésképtelenné vált, 

b) röviddel a felszámolás kezdete elıtt a személy tudta vagy tudnia kellett, hogy nincsen 

ésszerő lehetıség a felszámolás elkerülésére és  

c) ez a személy ekkor a társaság igazgatója volt.  

(3) A bíróság nem marasztalhatja a személyt, ha a (2) bek. b) szerinti feltétel 

bekövetkezését követıen mindent megtett a társaság hitelezıit ért kár csökkentése érdekében, 

amit megtehetett (feltételezve róla, hogy tudta, hogy nincs más lehetıség a fizetésképtelenség 

elkerülésére). 

(4) A (2) és a (3) bekezdés szempontjából azon tényeket, amelyeket az igazgatónak tudnia 

vagy ismernie kellett volna, az általa levonható következtetéseket, az intézkedéseket, amelyeket 

tudnia, ismernie vagy megtennie kellett volna, egy olyan ésszerően eljáró személytıl elvárható 

gondosság alapján kell megítélni, aki rendelkezik mind 

a) az általános tudással, szakértelemmel és tapasztalattal, ami ésszerően elvárható az 

igazgatóval azonos tisztséget betöltı személytıl és 

b) azzal az általános tudással, szakértelemmel és tapasztalattal, amellyel maga az 

igazgató rendelkezett. 

(5) A (4) bekezdésben hivatkozott, az igazgató által a társaság érdekében elvégzendı 

feladatok közé tartoznak azon feladatok is, amelyeket nem látott el, de amelyekkel meg volt bízva. 

(6) Ezen rendelkezés alkalmazása céljából a társaság fizetésképtelen, ha a társaság 

végelszámolás alá kerül akkor, amikor a vagyona nem elegendı a tartozások, más kötelezettségek 

és a végelszámolás költségeinek a kifizetésére.  

(7) Ezen rendelkezés alkalmazása szempontjából vezetınek minısül az árnyékvezetı is.252 

 

1986-ban került bevezetésre a wrongful trading („helytelen gazdálkodás”), ezt 

megelızıen csak a fraudulent trading („csalárd gazdálkodás”) alapján lehetett az igazgató 

személyes kárfelelısségét megállapítani.253 Ezen két jogszabályhelyen kívül Angliában nincsen 

jogszabályi alapja a felelısségáttörésnek. Amennyiben az igazgató tisztességesen járt el (még 

                                                 
252 Az árnyékvezetı kifejezés az angol „shadow director” elnevezésbıl ered. 
253 Tanzánia új társaság törvénye 2006. március 1-én lépett hatályba, amelyben társaságok fizetésképtelenségét (beleértve az 
igazgatók felelısségét) Anglia 1986-os Fizetésképtelenségi törvénye alapján szabályozták. Ngassa Dindi: Statutory corporate 
insolvency procedures in Tanzania c. tanulmányában ismerteti a fizetésképtelenségi eljárást. 
http://lawcastles.com/files/Statutory%20Corporate%20Insolvency%20Procedures%20in%20Tanzania.pdf letöltés ideje: 2011. 10. 17. 
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akkor is, ha reménytelenül bízott a feltételezéseiben), fraudulent trading miatt a felelıssége 

valószínőleg nem került megállapításra.  

A wrongful trading bevezetésének célja az volt, hogy a fizetésképtelenség felé haladó 

gazdasági társaság igazgatóit visszatartsa a hitelezık érdekeit sértı túlzott kockázatvállalástól.254 

A jóval könnyebben bizonyítható, felróhatóság (‘fault’) alapú wrongful trading egy szubjektív és 

objektív mércét is magában foglal. Objektíve feltételezi a törvény, hogy az eljáró igazgató 

mindazon képzettség és gondosság birtokában jár el, amellyel egy ilyen tisztséget betöltı 

személynek rendelkeznie kell, másrészt pedig a felelısségrevonáskor szubjektíve figyelembe kell 

venni az adott igazgató képességeire tekintettel azt, hogy mi volt tıle elvárható a konkrét 

esetben. Különbség, hogy wrongful trading alapján csak az igazgatók (és árnyékvezetık) 

felelısségét lehet megállapítani, harmadik személyekét nem. 

Az igazgatók a bizalmi kötelezettségeikbıl kifolyólag a társaság érdekeit kell 

képviselniük, azonban a társaság fizetésképtelensége bekövetkeztét követıen a prioritás 

megváltozik és a hitelezıi érdekek elsıdlegességére tekintettel kell eljárniuk a döntéshozatal, 

ügyletkötés elıtt. „Az érdekek felcserélıdésének elméleti alapját a West Mercia Safetywear Ltd. 

V. Dodd-eset teremtette meg. … A vezetı tisztségviselık alapvetı kötelezettsége, hogy azok 

érdekeinek elsıdlegességére tekintettel lássák el az ügyvezetést, akik a társaság eredményeibıl 

való részesedési láncolat végén találhatók, illetve, akik az adott társasági létszakban a legtöbbet 

kockáztatnak: a tagok érdekében, ha a társaság mőködik, fizetıképes, és a hitelezık érdekében, 

ha a társaság fizetésképtelen, vagy az elkerülhetetlenné válik.”255 

Az angol jog és joggyakorlat lehetıvé teszi az ‘árnyékvezetı’ felelısségre vonását: azon 

személy, aki az árnyékzóna alatt részt vett a társaság vezetésében, irányításában, valamint olyan 

ügylet megkötésében vett részt (vagy olyan cselekményt követett el), amely a társaságnak kárt 

okozott. Az árnyékvezetı az (a „puppet master” – a bábjátékos), aki valamilyen okból nem akar 

megjelenni a társaság igazgatói arculatában, de valójában ı mozgatja hátulról a szálakat („pulling 

the strings form behind the scenes”), ı mondja meg az igazgatóknak hogy mit tegyenek. Ilyen 

                                                 
254 Andrew Keay: Wrongful trading and the liability of company directors: A theoretival perspective, 2.oldal 
(www.insolvency.gov.uk/insolvencyprofessionandlegislation/.../corpdocs/wrongfultradingandtheliabilityofcompanydirectors.doc)    
letöltés ideje: 2011. 10. 17. 
255 Cseh Tamás: A magyar „wrongful trading” és annak elméleti alapja (Themis, az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 
elektronikus folyóirata, 2006 június, 9. oldal) 
http://www.ajk.elte.hu/TudomanyosProfil/kiadvanyok/elektronikus/themis/Themis%20-%202006.%20J%C3%BAnius.pdf  
letöltés ideje: 2011. 10. 17. 
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lehet pl. az anyavállalat, amely a leányvállalatát irányítja. Bár különösebb jelentısége nincsen, de 

különbséget tehetünk ’de facto director’ (tényleges) vezetı és ’shadow director’(árnyékvezetı) 

között. 

A ’de facto director’ az a személy, aki igazgatóként cselekszik és az igazgatói testület egy 

részének tekintenek annak ellenére, hogy formálisan nem minısül igazgatónak vagy a kinevezése 

technikai hiányosságban szenved (mert pl. olyan ülésen nevezték ki, ahol a többség  nem volt 

jelen). Az 1985-ös Társasági törvény 741. § (1) bekezdése szerint igazgatónak minısül mindazon 

személy, aki igazgatóként jár el, az elnevezésétıl függetlenül. Ekként, ha valakit ’megfigyelınek’ 

neveznek egy igazgatói ülésen, de valójában az igazgatókra tartozó döntéseket hoz, a bíróság ıt 

tényleges igazgatónak fogja tekinteni.256 A tényleges igazgatókat ugyanazon a kötelezettségek 

terhelik a társaság felé, mint a „hivatalos” igazgatókat, így a társaságnak okozott kárért 

felelısséggel tartoznak. Pl. jogszabálysértıen eladott vagyon értékének erejéig kárfelelısséggel 

tartoznak a társaságnak, kivéve ha a társaság jóváhagyta az ügyletet. (Ebben az esetben a 

keresetindítás joga a társaságot illeti meg.) 

Shadow director: A Fizetésképtelenségi törvény 251. §-a szerint árnyékvezetı az „a 

személy, aki utasításainak megfelelıen az igazgató eljár (de ez a személy nem tekinthetı 

árnyékvezetınek azon okból, hogy ha az igazgató az általa nyújtott szakmai tanács alapján 

cselekszik).” (Ilyen szakmai tanácsadó lehet pl. az igazgatói ülésen jelenlévı, tanácsot adó 

jogtanácsos.) Az utasítás többet jelent egyszerő javaslatnál. Alkalmi utasítások nem tesznek 

senkit sem árnyékvezetıvé, de mindig a konkrét esetet kell megvizsgálni. Árnyékvezetı lehet 

magánszemély és társaság egyaránt, úgy anyavállalat, mint leányvállalat. 

Az árnyékvezetıi minıségre utaló tények: 

− ha a személy rendelkezett a bankszámla felett, 

− ha a banki tisztviselıkkel folytatott egyeztetésekrıl, tárgyalásokról készült 

jegyzıkönyvek, emlékeztetık rá utalnak, 

− ha bizonyíték van arra, hogy a személy árut vagy szolgáltatásokat rendelt, 

− ha vannak írásos dokumentumok, amelyeket a személy igazgatóként írt alá, 

− ha részt vett igazgatósági üléseken, 

                                                 
256 Hellen Pattinson, Rob Westwater: id. mő, 207. oldal 
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− ha bizonyíték van rá a munkavállalóktól vagy hitelezıként, hogy a személy 

igazgatóként járt el, 

− amikor a társaság felszámolás alá került, ı az egyetlen személy, aki a felszámolónak 

információt tud adni.257 

Az árnyékvezetınek nem kell feltétlenül háttérben maradnia. Az SSTI v. Deverell (2000) 

ügyben a bíróság által hozott példa: ha a társaság egy külföldi személy tulajdonában van, de ı 

egy olyan igazgatóságra bízza a társaság mőködtetését, amely a társaság székhelyének területén 

mőködik (tagjai ott honosak) és a tulajdonos az igazgatóságnak rendszeresen utasításokat ad, nem 

is titkolja hogy szerepet játszik az ügyek intézésében. 

Bankoknak nem kell attól tartaniuk, hogy a következı cselekmények miatt 

árnyékvezetınek minısülnek: 

− vizsgálócsoport küldése a társaság pénzügyi helyzetének felmérése céljából, 

− biztosíték vagy további biztosíték kérése a fennálló kintlévıségek tekintetében, 

− információnak, vagyonértékelésnek, cash-flow elırejelzés kérése, 

− javaslat kérése az ügyféltıl az eladósodottság (hiteltúllépés) csökkentésére, beleértve 

üzleti terv készítését, tájékoztatást és ütemtervet a tervezett értékesítésekrıl. 

Cseh Tamás utal arra, hogy: „Az árnyékvezetık tipikusan bankok, anyavállalatok, illetve 

meghatározó befolyással rendelkezı tagok. A bankok esetében a bíróság óvatos abból a 

szempontból, hogy bármiféle, a hitelezı, illetve társasági tagsággal rendelkezı bank részérıl 

történı befolyásolás miatt megállapítsa az árnyékvezetıi minıséget. Természetes dolog ugyanis a 

bank részérıl, hogy saját érdekeit igyekszik megvédeni, érvényesíteni, abban az esetben viszont, 

ha ez az érdekvédelem olyan szintet ér el, hogy a vezetıség döntési autonómiája a bank kezébe 

kerül, akkor az árnyékvezetıi minıség már megállapítható. Anya- és leányvállalat kapcsolatában 

az anyavállalat ebbéli minıségét pedig mindig a közöttük létrejött szervezeti szerzıdés fogja 

meghatározni.”258 

A bíróságnak széles mérlegelési jogköre van az igazgató által teljesítendı vagyoni 

hozzájárulás mértékét illetıen. „Mindemellett a törvény célja, hogy kompenzálja a vezetık által a 

hitelezıknek okozott kárt.”259 A Morphitis v. Bernasconi esetben a Fellebbezési Bíróság 

                                                 
257 Hellen Pattinson, Rob Westwater: id. mő, 209. oldal 
258 Cseh Tamás: id. mő, 12. oldal  
259 Hellen Pattinson, Rob Westwater: id. mő, 192. oldal  
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megerısítette, hogy összefüggés van a csalárd tevékenység továbbfolytatásával a fizetésképtelen 

társaság hitelezıinek okozott kár és az alperes által teljesítendı vagyoni hozzájárulás között, így 

a bíróságnak kompenzációt kell alkalmaznia és egyben utalt arra, hogy az összeg büntetést 

(büntetı elemet) nem tartalmazhat.260 „A 213. § fı célja, hogy kompenzációt biztosítson azoknak, 

akik a csalárd gazdálkodás eredményeként veszteséget szenvedtek.”261 

A társasági vagyonban bekövetkezett azon csökkenést kell megvizsgálni, amelyet a vezetı 

okozott azt követıen, hogy tudta, vagy tudhatta volna, hogy nincsen lehetıség elkerülni a 

fizetésképtelenséget. Az igazgató által okozott veszteség meghatározásának egyik módja az, hogy 

azt az összeget vesszük figyelembe, amely összeggel (az igazgató eljárásának eredményeként) a 

társaság vagyona csökkent. „A kár nem feltétlenül az újonnan keletkezett tartozás összege vagy 

az árnyékzóna alatt teljesített kifizetés.”262 

 

7.2. Amerikai Egyesült Államok 

 

Az Egyesült Államokban az igazgatóság (board of directors) gyakorolja a társaságot megilletı 

jogokat, operatíve irányítja és képviseli a társaságot, a mindennapi ügyek intézéséért pedig a 

tisztségviselık (officers) felelısek, akik közül külön kiemelendı a chief executive officer (CEO). 

Az igazgatókat a társasággal szemben bizalmi (fiduciárius) kötelezettségek terhelik, amelyek 

körébe tartozik pl. a lojalitás követelménye (duty of loyalty), amely szerint az igazgatók 

kötelesek a személyes érdekeiket alárendelni a társaság érdekeinek (pl. nem használhatják fel a 

tudomásukra jutott információkat saját haszonszerzés céljából, nem léphetnek fel a társaság 

versenytársaként). A fiduciárius kötelezettségek megszegése kárfelelısséget alapozhat meg. „Az 

In re Cumberland Farms, Inc. ügyben (United States Court of Appeals, First Circuit, 2002) az 

igazgató elınyben részesítette és kifizette a társaságnak vele szemben fennálló tartozását egy 

harmadik személy irányában fennálló adóssággal szemben, aminek kapcsán a Court of Appeals 

megállapította, hogy az igazgató megszegte a társasággal szembeni lojalitás kötelezettségét, 

mivel alá kellett volna rendelnie személyes érdekeit a társaság érdekeinek.263 

                                                 
260 (2002) EWCA Civ 289. A Morphitis v. Bernasconi ügyben a felszámoló a pert elvesztette mivel a felszámoló nem tudta 
bizonyítani a csalárd szándékot.  
261 „The paramount purpose of s213 is the compensation of those who have suffered loss as a result of fraudulent trading.” 
262 The liquidator of Marini Limited v. Dickinson, 2003 WL 1823004 
263 Kelemen Dániel: A vezetık magánjogi felelıssége az Egyesült Államok és Magyarország társasági jogában (Pécsi 
Jogtudományi Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája, PhD tanulmányok 3., Pécs, 2005, 162. oldal) 
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Az Amerikai Egyesült Államokban nincsen az Angliában ’wrongful trading’-nek nevezett 

felelısségi alakzattal azonos felelısségi tényállás. Az igazgatóknak és tisztségviselıknek az adott 

eset összes körülményeit gondosan meg kell vizsgálniuk, mielıtt a tevékenység folytatása mellett 

döntenek, fel kell mérniük, hogy mennyi esélyük van a sikeres fordulatra, ami képessé teszi a 

társaságot a tartozások kifizetésére, figyelemmel kell lenniük pénzügyi elemzésekre és tekintetbe 

kell venniük a különbözı érdekek esetleges konfliktusát. A bírói gyakorlatban különbözı 

jogelvek alakultak ki az igazgató felelısség megállapíthatóságát illetıen. 

A számos eseti döntésben visszaköszönı „Trust Fund Doktrína” szerint a fizetésképtelen 

társaság vagyonát a hitelezık érdekében meg kell ırizni, így a vezetık a vagyonfelügyelık (talán 

helyesebb kifejezéssel élve: bizalmi vagyonkezelık - trustees) függetlenül attól, hogy ık ezt 

akarják-e vagy képesek-e rá. A vagyont a hitelezık érdekében kell kezelniük, nem pedig a 

tulajdonosok, különösen nem a saját érdekükben. Az In re Brockway Mfg. Co., 89 Me. 121, 126 

(Me.1896) precedensben foglaltak szerint: „világos tétel, hogy minden vállalkozás alaptıkéje és 

vagyona a vállalkozás tartozásainak kielégítési alapja (trust fund), amelyen a hitelezıknek 

zálogjoga van és kielégítési elsıbbsége a tulajdonosokat megelızıen.” Amikor a társaság 

fizetésképtelenné válik vagy romló pénzügyi helyzetben van, a vezetık és tisztségviselık többet 

nem a tulajdonosokat képviselik, hanem a fizetésképtelenség tényénél fogva a hitelezık 

vagyonkezelıivé válnak.”264 New York állam joga szerint a hitelezık felé fennálló kötelezettség 

már a fizetıképesség idején fennáll, nem csak akkor, amikor a társaság a csıd küszöbén áll vagy 

amikor a csıd elırelátható.265 Az USA-ban tehát (legkésıbb) a fizetésképtelenség 

bekövetkeztétıl kezdve a vezetıknek a tulajdonosok felé fennálló kötelezettségei a hitelezık felé 

fennálló kötelezettséggé válnak, amely bizalmi kötelezettségük (fiduciary duties) megszegése 

esetén a hitelezık a vezetıkkel szemben keresetet indíthatnak. 

A „Trust Fund Doktrína” szigorú alkalmazásából született a „New York szabály”, amelyet 

csak New York állam és néhány más állam alkalmaz. A New York Credit Men’s Adjustment 

Bureau, Inc. V. Weiss, 110 N.E. 2d 397 (N.Y.1953) iránymutató jogeset tényállása szerint a 

felszámoló beperelte a becsıdölt társaság két igazgatóját, kérve a személyes felelısségük 

megállapítását azzal indokolva, hogy a fizetésképtelen társaság vagyonát nem a legmagasabb 

áron értékesítették. (A kereset alapja New York állam azon törvénye volt, amely megengedte a 

                                                 
264 Arnold v. Knapp, 75 W.Va. 804, 811, 84 S.E. 895, 899 (1915); F.D.I.C. v. Sea Pines Co., 692 F.2d 973 (4th.Cir. 1982)  
265 Clarkson Co. Ltd. v. Shaheen, 660 F.2d 506, (2d Cir. 1981) cert. Denied, 102 S.Ct. 1614, 455 U.S. 990. 
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kereset elıterjesztését azon igazgatók ellen, akik elmulasztották teljesíteni vagy elhanyagolták a 

kötelezettségeiket.) A két igazgató, miután nem tudták tovább folytatni az üzleti tevékenységet, 

elhatározta a társaság vagyonának értékesítését, a vagyont egy nyilvános árverésen kb. az értékük 

egyharmadán adtak el. Annak ellenére, hogy az igazgatók terhére csalás vagy saját 

elınyszerzésük nem volt megállapítható, a bíróság nem utasította el a keresetet és rámutatott, 

hogy amennyiben a társaság fizetésképtelen volt, ıket úgy kell tekinteni, mint a hitelezık 

érdekében eljáró vagyonkezelıt. Mivel a vagyont magasabb áron is el lehetett volna adni, ezért a 

különbözeti összegért az igazgatók felelıssége megállapítható. Ugyanez alkalmazandó, ha a 

társaság még fizetıképes volt, de a fizetésképtelenség beállta közeli volt.  

Az USA legtöbb államában alkalmazott „ Business Judgement Rule” (üzleti kockázat, 

üzleti megfontolás szabálya) biztos menedéket nyújt a vezetıknek, elszigeteli ıket bizonyos 

üzleti döntésekért való felelısségtıl. „A Business Judgement Rule” egy vélelmet jelent, miszerint 

az üzleti döntések meghozatala során (amelyet nem közvetlenül a saját érdekében köt meg) a 

vezetı kellı tájékozottsággal, jóhiszemően, és abban való tisztességes hiszemben jár el, hogy a 

döntések a társaság legjobb érdekét szolgálják.266 Ez a szabály megvédi a vezetıket és más 

tisztségviselıket a nem gazdaságos vagy kárt okozó ügyletekért való felelısségtıl, ha az 

ügyleteket jóhiszemben, kellı körültekintéssel és a hatáskörükön belül kötötték.267 Bár a 

fizetésképtelen társaság vezetıit bizalmi kötelezettségek terhelik a hitelezık felé, folytathatják a 

rendes üzleti kockázattal járó tevékenységet a társaság megmentése érdekében azon módszerek 

gyakorlása során, amelyben ésszerően hisznek, hogy jó esélyük van a sikerre.268 Ha a vezetık el 

akarják kerülni, hogy a döntésüket megtámadják azon személyek, akik kárt szenvedtek a 

döntésük következményeként, úgy a döntésük tárgyáról információt kell szerezniük, mint ahogy 

egy ésszerően eljáró személy tenné hasonló körülmények között és a kerülniük kell az érdekek 

összeütközését. „A business judgement rule lényege, hogy kizárja az igazgató felelısségét 

mindazon esetekben, amikor a meghozott döntés jóhiszemő volt és nem ütközött a fiduciárius 

követelményrendszer valamely elemébe, azaz a ’hétköznapi hanyagság’ (ordinary negligence) 

nem vonja feltétlenül maga után a személyes felelısséget.”269 A vezetıt tehát akkor nem terheli 

                                                 
266 Benjamin E. Marcus és Jeffrey T. Piampiano: United States of Amerika (Directors in the Twilight Zone II., Insol International, 
London, 2005, 598. oldal) 
267 Aronson V. Lewis, 473 A.2d 805, 812 (Del.1984) 
268 Paramount Communications, Inc. V. Time. Inc., 571 A.2d 1140 (Del.1989) 
269 Kelemen Dániel: id. mő, 163. oldal 
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felelısség, ha a jóhiszemőség és tisztesség követelményének megfelelıen, a döntés elıtt kellı 

körültekintéssel és a társaság (azaz nem a saját vagy más személy) érdekében járt el (pl. kötötte a 

szerzıdést) és a döntése nem volt teljesen irracionális. Az FDIS v. Sea Pines Co. jogeset jó példa 

arra, hogy a vezetıt mikor nem védi meg a ’Business Judgement Rule” szabálya.270 A jogesetben 

egy anyavállalat és egy leányvállalat igazgatói testülete (board of dicertors) átfedte egymást. A 

fizetésképtelenné vált leányvállalatnál a bíróság megállapította, hogy a leányvállalat vezetıi 

megszegték a hitelezık felé fennálló bizalmi kötelezettségüket, a két társaság közötti 

ügyletkötésekkel. Ezen kötelezettségszegés miatt a bíróság megállapította az anyavállalat 

hitelezık felé fennálló felelısségét is, tekintettel a két társaság vezetıi testülete arculatának 

átfedésére. Az igazgatók nem tudták magukat kimenteni, mert nem jóhiszemően jártak el és nem 

a leányvállalat érdekében, hiszen megpróbálták a leányvállalat hitelezıinek a kielégítését 

meghiúsítani a vagyonnak az anyavállalatra való átruházásával. Ez a fajta, saját érdekben történı 

ügyletkötés (self-dealing) és rosszhiszemőség a hitelezık felé fennálló kötelezettség megszegését 

jelenti és az igazgatók személyes vagyoni felelısségének a megállapítását eredményezte a ki nem 

egyenlített tartozásokért.  

Az ’At risk transaction’ szabályára például szolgáló, Credit Lyonnais Bank Nederland v. 

Pathe Communications Corp. ügyben az igazgatókat a társaság 98 %-os tulajdonosa perelte be, 

hivatkozva a tulajdonosok felé fennálló bizalmi kötelezettség megszegésére. A fizetésképtelenség 

küszöbén álló társaság ügyvezetıi megtagadták a tulajdonos kérésének teljesítését, amely a 

társaság vagyontárgyainak az értékesítésére irányult. A tulajdonos terve az volt, hogy a vételárból 

a banki tartozást rendezi és ezután visszanyeri az irányítást a társaság felett. A igazgatók azért 

nem hagyták jóvá a vagyon értékesítését, mert a vételár túl alacsony lett volna és a tulajdonos 

elsısorban a banki tartozás visszafizetésében és az irányítás visszaszerzésében volt érdekelt, nem 

pedig a vagyon értékének a növelésében. A bíróság nem marasztalta az igazgatókat, nem 

állapította meg a bizalmi kötelezettségeik megszegését, sıt ellenkezıleg azt hangsúlyozta, hogy a 

fizetésképtelenség határán (a különbözı érdekek közössége okán) a társaság vagyonteremtı 

képességének hosszú távú gyarapodására kell törekedniük (to maximize the corporation’s long-

term wealth creating capacity), az igazgató az önálló entitás (jogi személy, maga a társaság) felé 

tartozik felelısséggel, nem csak egy egyes tulajdonosok (illetve hitelezık) felé. Megjegyzendı, 

                                                 
270 FDIC v. Sea Pines Co., 692 F.2d 973 (4th Cir.1982) 
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hogy a bíróság nem fejtette ki, hogy mit jelent a „fizetésképtelenség küszöbe” („vicinity of 

insolvency”) kategória értelmezése. 

Az USA-ban minden tagállam joga rendelkezik arról, hogy mikor lehet osztalékot 

kifizetni. Delaware Állam joga szerint az igazgatók személyes vagyoni felelısséggel tartoznak, 

ha szándékosan vagy súlyosan megszegik a tıke hozzájárulás visszafizetésére vagy az osztalék 

kifizetésre vonatkozó szabályokat. Ilyen esetben az igazgatók egyetemlegesen felelısek a 

társasággal és a hitelezıkkel szemben a visszafizetett tıke vagy osztalék teljes összege erejéig. 

(Osztalékot csak tıketartalékból vagy az elızı év adózás elıtti nettó eredményébıl lehet fizetni.) 

A tulajdonosnak való kifizetés minısítése során nem az a döntı, hogy a kifizetett pénzösszeget 

osztaléknak nevezték-e avagy sem, a bíróság a kifizetést nem az elnevezése, hanem a tartalma 

szerint minısíti.271 „Azon ügyleteket, amelyek tárgya nem kölcsön, adásvétel, társasági tartozás 

visszafizetése, jótékonysági kiadások, rendes vagy rendkívüli társasági kiadás vagy más, a 

társaság célja érdekében eszközölt kiadás, a bíróság osztaléknak tekinti.”272 

 

7.3. Dél-afrikai Köztársaság 

 

A Dél-afrikai Köztársaság Társasági törvénye (1973. évi 61. tv.) 424. § (1) bekezdése az alábbiak 

szerint rendelkezik a vezetık személyes felelısségérıl: „Ha a felszámolás, bírósági 

vagyonfelügyelet során vagy egyébként megállapítható, hogy a társaság gazdálkodását hanyagul 

vagy a társaság hitelezıinek vagy más személy hitelezıinek a  megkárosításának a szándékával 

vagy bármilyen más csalárd szándékkal folytatták, a bíróság a felszámoló, a vagyonfelügyelı, a 

társaság bármely tagjának vagy a hitelezıjének a kérelmére megállapíthatja, hogy bármely 

személy, aki tudatosan rész vett a tevékenység elıbbi módon való folytatásában, személyesen 

felelıs, a felelısség korlátozása nélkül, a társaság összes tartozásáért vagy egy részéért vagy a 

társaság más kötelezettségeiért.” 

Kereseti kérelem elıterjeszthetı „felszámolás, bírósági vagyonfelügyelet során vagy 

egyébként.”273 Nem világos az, hogy mint jelent az „egyébként” fordulat. A korábbi Társasági 

törvény (1926. évi 46. tv.) szerint csak felszámolás és bírósági vagyonfelügyelet során volt 

                                                 
271 Rogers v. United States, 58 F.Supp. 2d 1235, 1240-42 (D.Kan. 1999) 
272 Benjamin E. Marcus és Jeffrey T. Piampiano: id. mő, 605. oldal 
273 „winding up, judicial management or otherwise” 
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megállapítható a felelısség. A hatályos 424. § (1) bekezdése kiterjeszti ezt a rendelkezést, 

„ekként úgy tőnik, hogy a jogalkotó kifejezetten szándékolta a 424. § (1) bekezdés szerinti 

jogorvoslatot kiterjeszteni a mőködı társaságokra is.”274 Ezt az értelmezést támasztja alá a 

Bowman v Sacks ügyben hozott ítélet, amely szerint a bíróságnak nem volt kétsége a felıl, hogy 

az „egyébként” kifejezés szerint a rendelkezés nem csak felszámolás vagy bírósági 

vagyonfelügyelet során alkalmazható.275 Ugyanezt az álláspontot fogadta el a Body Corporate of 

Greenwood Scheme v 75/2 Sandown (Pty) Ltd. ügyben ítélkezı bíróság, amikor világosan 

megállapította, hogy az igazgató személyesen felelıs lehet akkor is ha a társaság stabil pénzügyi 

helyzetben van és nem volt szükség felszámolás vagy bírósági vagyonfelügyelet alá való 

helyezésre.276 

A hanyag gazdálkodás értelmezését illetıen a Mafikeng Mail (Pty) Ltd v. Centner (No2) 

ügyben a bíróság megállapította, hogy egy döntési hiba, még akkor is ha az jelentıs, nem 

tekinthetı hanyagságnak, feltéve hogy az alperes bizonyítani tudja, hogy kellı gondolkodás, 

helyzetfelmérés elızte meg a döntést.277 A hanyagság súlyos gondatlanságot jelent. A hanyagság 

megállapítható, ha a kifogásolt magatartásnak nincsen kézenfekvı magyarázata. 

A Philotex (Pty) Ltd v Snyman ügyben a bíróság egy kettıs, objektív és szubjektív mércét 

alkalmazott. A felelısség objektív annyiban, hogy a vezetı magatartását az „ésszerő 

üzletemberéhez” (reasonable businessman) kell viszonyítani, szubjektív pedig annyiban, hogy 

viszonyítani kell az emberek azon csoportjához, akihez az alperes vezetı tartozik.  

A 424. § (1) bekezdése szerint csalárd eljárás fogalmával elıször a Dorklerk Investments 

(Pty) Ltd v Bhyat ügyben foglalkozott a bíróság, és ekkor visszautalt az 1932-es In re William 

Leitch Brothers ügyben hozott ítéletre, amely szerint „ha a társaság folytatja a tevékenységét és 

újabb kötelezettségeket vállal akkor, amikor az igazgatók tudják, hogy reális esélyük a 

hitelezıknek nincs arra, hogy a követeléseikre visszafizetést kapjanak, ebbıl általában 

következik, hogy a társaság a hitelezık károsításának szándékával folytatja a tevékenységét” 

továbbá visszautalt az In re Patrick and Lyon ügyben hozott ítéletre, amely szerint a csalárdság 

„morális felelısséget jelentı tisztességtelenség, figyelemmel a kereskedık tisztességes 

                                                 
274 Sulette Lombard: Directors’ duties to creditors c. PhD dolgozata (University of Pretoria, Faculty of Law, 2006. augusztus, 60. 
oldal) 
275 1986 4 SA 459 (W) 
276 2002 2 SA 662 (SCA) 
277 1995 4 SA 607 (W) 
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kereskedésrıl alkotott elképzelésre”. Az Ex parte Lebowa Development Corporation Ltd. ügyben 

a bíróság továbbá kimondta, hogy a hitelezınek a pernyertességhez nem kell bizonyítania azt, 

hogy az adós képviselıje eleve úgy kapta meg az árut hitelre, hogy tudta, hogy a társaságnak 

nincsen reális esélye visszafizetni. Elegendı azt bizonyítani, hogy a képviselı tudatában volt 

annak a kockázatnak, hogy a társaság nem biztos, hogy fizetni fog tudni, ámbár ı becsületesen 

hitt abban, hogy több mint valószínő, hogy a társaság képes lesz fizetni. A csalás (fraud) „a 

hitelezı gazdasági érdekeinek tisztességtelen kitétele jogtalan kockázatnak”, amikor „a társaság 

nem tárja fel azt, az általa tudott kockázatot (amely mindig fennáll, amikor a társaság a 

fizetésképtelenség körülményei között mőködik), hogy a fizetési feltételeket nem tudja tartani, 

még ha a társaság képviselıje tisztességesen hihette is, hogy a kockázat nem túl nagy és a 

hitelezı végül kifizetésre kerül.”  

A jogkövetkezményeket illetıen kérdéses, hogy a vezetı felelıssége a társaság minden 

tartozásáért vagy csak egy meghatározott idıpontot követıen fennálló tartozásáért áll fenn. A 

Cronje v Stone ügyben a bíróság különbséget tett a hanyag / csalárd gazdálkodás elıtti és azt 

követıen felmerült tartozások között és a felelısséget az utóbbira korlátozta. A Kalinko v Nisbet 

ügyben a bíróság ellentétes álláspontra helyezkedett amikor kimondta, hogy nem annak az 

idıpontnak van relevanciája, amikor a tartozás felmerült, hanem azt kell vizsgálni, hogy az 

állított csalárd vállalatvezetés mikor befolyásolta hátrányosan a fennálló tartozásokat.  

A joggyakorlatban nem egyértelmő a megítélése annak, hogy pernyertesség esetén az 

alperes vezetıt a felperes hitelezı javára kell marasztalni, avagy a pernyertesség valamennyi 

hitelezı javára szolgál. A bíróság Bowman v Sacks ügyben kifejtett álláspontja szerint a 424. § 

(1) bekezdése a bíróságot arra jogosítja fel, hogy a vezetıt a felperes hitelezı javára marasztalja, 

a hitelezı keresetében meghatározott összeg erejéig. A bíróság megjegyezte, hogy alkalmasint 

helyénvaló lenne, hogy a bíróság valamennyi hitelezı javára marasztalna, nem pedig csak a 

kérelmezı javára. Hasonló álláspontot fogadott el a bíróság a Fundstrust (Edms) Bpk (in 

likwidasie) v Marais perben, ahol a felszámoló által indított perben megállapított marasztalási 

összeget a csıdvagyon része lett és a hitelezık között osztották fel. A Philotex (Pty) Ltd v 

Snyman ügyben azonban a bíróság meghatározott összeg megfizetésére kötelezte a vezetıket 

egyes hitelezık javára, bár a társaság felszámolás alatt állt.  
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7.4. Hollandia 

 

Az 1896-os Holland csıdtörvény (a továbbiakban: Fw) a fizetésképtelenségi eljárások három 

típusát szabályozza: csıdeljárás (faillissement), a fizetések beszőntetése (surseance van betaling) 

és a természetes személyek adósság újjászervezése (schuldsanering natuurlijke personen).278 A 

(magyar terminológiban felszámolásnak megfelelı) csıdeljárás egyaránt alkalmazható mind a 

természetes és jogi személyekre. 

Hollandiában a korlátolt felelısségő társaságok leggyakrabban alapított két formája a 

naamloze vennootschap (NV)279 és besloten vennootschap (BV).280 Az egy vagy több vezetıbıl 

álló vezetıi testület (bestuur) irányítja az NV-t vagy BV-t, amelyet alkalmanként a felügyelı 

bizottság (raad van commissarissen) ellenıriz. A társaságot csak a vezetıi (igazgatói) testület 

(egy vagy több igazgató) képviselheti. A felügyelıbizottság ellenırzi a társaság vezetıit továbbá 

a törvény vagy a társasági szerzıdés az felügyelıbizottság jóváhagyását követeli meg egyes 

döntések meghozatalához, mint pl. az éves beszámolónak vagy a vezetıi testület egyes 

határozatainak véleményezése. A vezetıi testület és a felügyelıbizottság gondossági 

kötelezettséggel tartozik a társaság és a társasággal kapcsolatban álló személyek felé is (mint pl. 

munkavállalók, hitelezık és a tagok). Csıdeljárásban a társaság vezetıi és felügyelıbizottsági 

tagjai szükség esetén kötelesek megjelenni a Felülvizsgáló Bíróság ('rechter-commissaris'), a 

vagyonfelügyelı és a hitelezıi bizottság elıtt és minden szükséges információt meg kell 

adniuk.281 

A (magyar terminológiában a felszámolónak megfelelı) vagyonfelügyelı az Fw. 

szabályai alapján kérelmezheti a fedezetelvonó szerzıdések érvénytelenségének a 

megállapítását,282 de az adós társaság képviseletében kártérítési igényt is elıterjeszthet. A 

hitelezık és a tulajdonosok is érdekeltek a vezetık cselekményeinek a felülvizsgálatában, mert 

közvetlenül a vezetıkkel szemben a saját nevükben érvényesíthetnek kárigényt. 

                                                 
278 Az 1893 ápr. 28-án elfogadott Faillisementswet (Fw). http://www.dutchcivillaw.com/legislation/bankruptcyact033.htm letöltés 
ideje: 2011. 10. 17. 
279 A BV egy vagy több természetes vagy jogi személy által minimum 18.000 Euró jegyzett tıkével alapítható, jogi 
személyiséggel rendelkezı korlátolt felelısségő társaság, amely zárt (személyegyesítı jellegő) abban az értelemben, hogy a 
tagokat nyilvántartják és az üzletrészek átruházása korlátozott. A legelterjedtebb társasági forma Hollandiában, a magyar kft-hez 
hasonlítható. 
280 Az NV a korlátozott felelısségő társaság „nyilvános” formája, amelyben a vagyoni részesedések (részvények) nem tagokhoz 
kötöttek és a tızsdén, piacon szabadon átruházhatóak.  
281 Fw. 105. és 106. § -a 
282 Fw. 47. § 
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A vezetık kárfelelıssége megállapítható a holland Ptk. (Burgerlijk Wetboek) általános 

kártérítési szabályai és az Fw. néhány speciális rendelkezése alapján is. A holland jogban a 

vezetık felelıssége sokkal tágabb körő, mint a magyar jogban, több tényállást ölel fel és olyan 

esetekben is fel lehet lépni személyesen a vezetı ellen, amikor a magyar jog szerint csak a 

társaság vonható felelısségre. A kárkövetelésekre a holland jogban általában 5 éves törvényi 

határidı vonatkozik, ami akkor kezdıdik, ha a sérelmet szenvedett személy tudomást szerez a kár 

bekövetkezésérıl és a felelıs személyérıl. 

 

7.4.1. A vezetık (és felügyelı bizottsági tagok) felelıssége a holland Ptk. alapján 
 

A vezetık társaság felé fennálló magánjogi felelısségének alapját a holland Ptk. 2:9 §-a képezi: 

„Minden igazgató felelısséggel tartozik a jogi személy felé a rábízott kötelezettségei 

teljesítéséért. Ha ez olyan ügyet érint, amelynek intézése két vagy több igazgató együttmőködését 

igényli, akkor mindegyikük felelısséggel tartozik a teljesítés elmulasztásának minden 

jogkövetkezményéért, kivéve ha nem hibázott és nem volt hanyag a következmények 

elhárításához szükséges intézkedések megtétele tekintetében.”283 A jogszabályhely a vezetı 

társaság felé fennálló gondossági kötelezettségérıl rendelkezik. Amennyiben a bíróság 

megállapítja, hogy a vezetı a társaság felé fennálló gondossági kötelezettségeit nem megfelelıen 

teljesítette, akkor a Ptk. 6:162. §-a alapján a társaság által elszenvedett veszteség mértékével 

azonos kártérítésre kötelezi.284 (A csıdeljárásban az adós nevében a vagyonfelügyelı indíthat 

pert a vezetık ellen a gondossági kötelezettségük megszegése miatt.) A felelısséget 

megalapozhatja a társaság vagyoni eszközeinek saját célra való használata, jogtalan ügyletkötése, 

az átlagost meghaladó nem biztosított pénzügyi kockázatvállalás.285 

A kötelességszegı vezetık egyetemlegesen felelnek a közremőködésük arányára tekintet 

nélkül. Nem vonhatóak felelısségre a közvetlenül nem érintett vezetık (kivéve ha helytelen 

gazdálkodás történt). A kárigény a kötelezettségszegés felfedezésétıl számított 5 éven belül 

érvényesíthetı. (A gondossági kötelességszegés egyik különös tényállása, ha a vezetı a csıd 

                                                 
283 Holland Ptk. 2:9 §-a. http://www.dutchcivillaw.com/legislation/dcctitle2211.htm    letöltés ideje: 2011. 10. 17. 
284 A Holland Ptk. 6: 162. §-a a károkozás általános tilalmált állíja fel: Az a személy, aki más személy sérelmére károkozó 
cselekményt követ el, köteles megtérítrenio az ezzel összefüggésben felmerült kart. 
http://www.dutchcivillaw.com/legislation/dcctitle6633.htm   letöltés ideje: 2011. 10. 17. 
285 Maria Bowmer: Liability of Directors  
http://www.kernkamp.nl/en/services/company-and-corporate-law/personal-liability-of-directors-in-the-netherlands/ letöltés ideje: 
2011. 10. 17. 
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meghatározó okaként szolgáló helytelen gazdálkodást folytatott, amikor már a teljes veszteségért 

fennálló felelısség állapítható meg a csıdeljárásban.) 

 

7.4.2. A vezetık felelısségét megalapozó egyes cselekmények 
 

A hitelezıt károsító ügyletek: A vezetı személyesen felelıs azon veszteségekért, amit a hitelezı 

számára káros (hátrányos) ügyletek okoztak (és amely ügyleteket a vagyonfelügyelı actio 

Pauliana alapján is támadhat).286 Az ügyletkötéssel érintett vezetık a részvételük mértékére 

tekintet nélkül egyetemlegesen felelısek, az ügyletben részt nem vett vezetık nem felelısek. A 

holland jog szerint tehát nem a társaságot, hanem személyesen a vezetıt terheli felelısség. A 

kárigény a kár felismerésétıl számított 5 éven belül érvényesíthetı. 

A társaság hitelezıinek vagy más harmadik személyek megtévesztése szintén 

kárfelelısséget alapoz meg, amelyért csak a ténylegesen érintett vezetık felelısek, 

egyetemlegesen.287 Ha a megtévesztés oka hamis jelentések, éves vagy közbensı beszámoló, a 

vezetı testület felelıs minden harmadik személy felé, akik a megtévesztı beszámolók, jelentések 

miatt kárt szenvedtek.288 Az felügyelıbizottsági tagok ugyanígy felelısek az éves beszámolók 

vonatkozásában.289 

Mintegy a felszámolás várható elrendelésének elırelátásában megnyilvánuló 

megtévesztésért, a vezetık személyes felelıssége megállapítható, ha újabb kölcsönszerzıdéseket 

kötöttek vagy rávették a hitelezıket a meglévı kölcsönszerzıdések meghosszabbítására annak 

ellenére, hogy a csıdöt elıre látták.290 A marasztalás összege a hitelezı által elszenvedett 

veszteséggel azonos. Az ügyletkötésben részt vett vezetık egyetemlegesen felelnek. 

Az értéken aluli ügyletkötés a vezetınek a társaság felé fennálló felelısségét alapozhatja 

meg - mint a gondossági kötelezettség megszegése -, de egyidejőleg megalapozhatja a hitelezık 

felé fennálló személyes kárfelelısséget is. Az értéken aluli ügyletek megvalósíthatnak egyben 

helytelen gazdálkodást és ezáltal a vagyonfelügyelı és / vagy adó- és társadalombiztosítási 

hatóságok felé fennálló felelısség megállapításának alapjául szolgálhatnak. Eltekintve a helytelen 

                                                 
286 Eddy Meijer, Houthoff Buruma, Maurits Kalff: Netherlands (Directors in the Twilight Zone II. , Insol International, London, 
2005, 469. oldal) 
287 Holland Ptk. 6:102 § 
288 Holland Ptk. 2:139 és 2:249. § 
289 Holland Ptk. 2:150 és 2:260 § 
290 Eddy Meijer, Houthoff Buruma, Maurits Kalff: id. mő, 470. oldal 
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gazdálkodástól, az értéken aluli ügyletek egyéni felelısséget jelentenek, azaz csak az ügyletkötı 

vezetıt terhelik. (A kárigény 5 éven belül érvényesíthetı.) 

 

7.4.3. A vezetık (és felügyelıbizottsági tagok) felelıssége a fizetésképtelenségért 
 

A holland jog nem ír elı kötelezettséget a ’fizetések beszőntetése eljárás’ vagy a csıdeljárás 

kérelmezése iránt a társaság aktuális pénzforgalmi helyzete vagy számviteli mérleg teszt (balance 

sheet test) alapján. A társaságok tovább folytathatják a mőködést akár negatív saját tıkével is, 

azonban az NV vezetıi testülete köteles azonnal összehívni a tulajdonosok győlését, amint az 

ügyvezetés észleli, hogy a társaság nettó vagyonértéke kevesebb, mint a jegyzett tıke 50 %-a.291 

A vagyonfelügyelı a holland Ptk. – tehát nem a Csıdtörvény - alapján pert indíthat a 

csıdeljárásban a vezetıi testület (és a felügyelı bizottság tagjai) ellen a csıdvagyon teljes 

veszteségének megtérítéséért a helytelen (pazarló) gazdálkodás tényállása alapján, ha az a 

csıdeljárás meghatározó oka volt és az ezt megvalósító tények és körülmények a csıd elıtti 3 

évben történtek. A kereset megalapozottsága esetén a bíróság a felelısnek talált vezetıt (és / vagy 

a felügyelı bizottsági tagot) olyan összegő kártérítés megfizetésére kötelezi, amely megegyezik a 

csıdeljárásban a teljes veszteséggel.292 A perben tehát a vezetı testület és a felügyelı bizottság 

tagjai személyes felelıssége kerül megállapításra.293 

A társaság könyveit meghamisító vezetı a társaság ’helyesen eljáró vezetıje 

kötelezettségének a megszegése’ miatt vonható felelısségre.294 Ha a könyveket meghamisították 

és azt követıen a társaság csıdeljárás alá került, akkor vélelmezett, hogy a csıdöt a helytelen 

gazdálkodás okozta és a vezetı a teljes veszteséget köteles a társaságnak megtéríteni.295 A vezetı 

kárfelelısséggel tartozik az adó- és társadalombiztosítási hatóságok felé bizonyos 

köztartozásokért (társasági adó, osztalék adó, áfa), ez a helytelen gazdálkodás egyik külön 

tényállásának tekinthetı.296 Az adó- és társadalombiztosítási hatóságok vizsgálják, hogy mikor 

került a társaság abba a helyzetbe, amikor már nem volt képes kiegyenlíteni az adó- és 

társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségeit és ha a vezetıi testület elmulasztotta 

                                                 
291 Holland Ptk. 2:108 A. § 
292 Holland Ptk. 2:138, 2:149 és 2:259. § 
293 Holland Ptk. 2:138 és 2:248. § 
294 Holland Ptk. 2:9 § 
295 Holland Ptk. 2:138, 2:149, 2:248 vagy 2:259. § 
296 A Holland Társadalombiztosítási tv. 16. §-a és a Holland Adóbeszedési tv. 36. §-a. 
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megfelelı idıben jelezni a fizetésképtelenséget a hatóságoknak, ez szintén a vezetık személyes 

felelısségéhez vezethet, azaz a hatóságok kártérítési pert indíthatnak az (egyetemlegesen felelıs) 

vezetık ellen az adó, társadalombiztosítási és nyugdíj kötelezettségek megtérítéséért. Ezen 

felelısségi formát a csıd elıtti 3 éven belüli cselekmények alapozzák meg, amely idıtartam nem 

a csıdnyitás bírósági megnyitásának napjához, hanem azon naphoz igazodik, amikor a társaság 

bejelentette (vagy bejelenthette) az adók fizetésére való képtelenségét a hatóságok felé. Az 

igazgató csak akkor mentesülhet a felelısség alól, ha bizonyítja, hogy az adótartozások 

megfizetésének elmaradása olyan okból történt, amelyért ı nem felelıs. 

 

7.4.4. A felelıs személyek 
 

A cégjegyzékbe bejegyzett (formális) vezetıkön kívül a tényleges (de facto) vezetı is felelıssé 

tehetı, ha a helytelen gazdálkodás a csıd meghatározó oka volt. A tényleges vezetı felelıssége 

általában nem különbözik a formális vezetı felelısségétıl. Felelısségre vonható az árnyékvezetı 

is, pl. az adóst irányító, tényleges döntéseket hozó anyavállalat. (Az árnyékvezetı felelıssége itt 

már áthajlik a tulajdonosi felelısségbe.) A cégjegyzékbe bejegyzett korábbi vezetık is felelısek 

lehetnek de csak a megbízásuk alatt kifejtett cselekményekért. 

Felelısségre vonható azon harmadik személy, aki mindamellett, hogy tudomással bír a 

társaság fizetésképtelenségérıl, szándékosan együttmőködött azon vezetıvel, amely vezetı 

visszaélt a jogaival. Így például amennyiben a holland Ptk. általános kárfelelısségi alakzatának 

feltételei megvalósulnak, kártérítésre perelhetı az adós társasággal ügyletet kötı fél is, amely 

ügyletet késıbb érvénytelennek nyilvánítottak, mert az pl. káros volt a hitelezıkre.297 A 

felelısség az ügyletbıl eredı veszteségre korlátozódik. (A magyar joggal ellentétben tehát az 

adóssal szerzıdı másik fél kártérítés jogcímén is felelısségre vonható, az ügylet 

érvénytelenségére hivatkozáson kívül.) Felelıs harmadik személy lehet pl. az anyavállalat is, 

amely valótlan képet állít fel a már becsıdölt (fizetésképtelenné vált) leányvállalata 

hitelképességérıl. 

Általános kárfelelısségre alapítva bármelyik harmadik személy pert indíthat a vezetık és 

más (tényleges, volt vezetı) személy ellen. Ez lehet a vagyonfelügyelı, hitelezık, tulajdonosok 

vagy más harmadik személyek.  

                                                 
297 Holland Ptk. 6:162. § 
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7.5. Oroszország 

 

Oroszországban a fizetésképtelenségi jogalkotás fı forrása az Orosz Föderáció Ptk-ja és a 2002. 

október 26-i, 127-FZ sz. Fizetésképtelenségi tv. (a továbbiakban: Fiz.tv.), de tartalmaz még 

rendelkezéseket az 1995. december 26-i 208. FZ tv. A Részvénytársaságokról (Rt.tv.) és az 1998. 

február 8-i 14-FZ tv. a Korlátolt Felelısségő Társaságokról (Kft.tv.). Az orosz csıdjogi 

felelısség hazánk szabályozásához képest a hitelezık védelme érdekében egyes tényállásokat 

szigorúbban szabályozott. 

 

7.5.1. Az igazgatói testület tagjainak általános polgári jogi felelıssége 

 

Az orosz Ptk. 53. § (3) bekezdésében szabályozott általános kárfelelısség szabály értelmében: 

Annak, aki a törvény vagy létesítı okirat alapján képvisel egy személyt, jóhiszemően és ésszerően, 

a társaság legjobb érdeke szerint kell eljárnia. Ha törvény vagy külön megállapodás máshogy 

nem rendelkezik, az igazgatók az általuk okozott kárt kötelesek a társaságnak megtéríteni.298 

Jóhiszemően cselekedni azt jelenti, hogy más személynek való károkozás szándéka nélkül kell 

eljárni és a tényleges kár bekövetkezése vonatkozásában a károkozót gondatlanság sem 

terhelheti. Az ésszerőség követelménye szerint egy személy cselekedetét az adott esetben kell 

megítélni az általános társadalmi felfogás szerint. A kereskedelmi kockázat ésszerő határain belül 

cselekvı vezetık nem vonhatóak felelısségre. 

A vezetıi testület tagjai egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben a nem megfelelı 

intézkedésük vagy mulasztásuk által felróhatóan okozott kárért azon személyek kivételével, akik 

a kárt okozó határozat ellen szavaztak.299 A felróhatóság akkor állapítható meg, ha a vezetı nem 

a kötelezettség természetének és a kereskedelmi körülményeknek megfelelı gondossággal és 

körültekintéssel járt el, és nem tett meg minden lehetséges intézkedést a kötelezettség megfelelı 

teljesítése érdekében.300 A kárigény a tudomásszerzéstıl számított 3 éves határidın belül 

érvényesíthetı. 

 
                                                 
298 http://www.russian-civil-code.com/PartI/SectionI/Subsection2/Chapter4.html    letöltés ideje: 2011. 10. 17. 
299 Rt. tv. 71. § és Kft. tv. 44. § 
300 Ptk. 401. § 
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7.5.2. A fizetésképtelenség bekövetkezése 
 

Az ’árnyékzóna’ kezdete az adós fıigazgatójának a kötelezettségeit váltja ki, aki az igazgatói 

testület elnöke és általában a management testületben is részt vesz. Az ‘árnyékzóna’ a 

fizetésképtelenség bekövetkezésekor kezdıdik: amikor a társaság nem képes kiegyenlíteni azon, 

legalább 3 hónapja esedékes követelést vagy követeléseket, amelyek összege 100.000. rubel. 

Ekkor a fıigazgató köteles tájékoztatni a társaság tagjait, akik kötelesek intézkedéseket hozni a 

fizetıképesség helyreállítása érdekében,301 de a Fiz.tv. nem határozza meg a konkrét 

intézkedéseket és az intézkedés elmulasztása esetére sem a vezetıre, sem a tagokra nem terhel 

felelısséget. 

Az adós vezetıje köteles a csıdkérelmet benyújtani: 

− ha egy vagy több hitelezı követelésének kielégítése képtelenné teszi az adóst a 

polgári jogi kötelezettségei vagy a kötelezı fizetések (adók és társadalombiztosítási 

járulékok) teljes kiegyenlítésére, 

− ha az adósnak a társaság megszüntetése tekintetében döntésre jogosult testülete 

határozott az adós csıdkérelmének benyújtásáról, 

− ha az adós vagyonára vezetett végrehajtási eljárás és lefoglalás jelentısen nehezíti 

vagy ellehetetleníti az adós gazdasági tevékenységét.302 

Az adós fıigazgatója és az adós végelszámolási bizottságának tagjai is kötelesek 

benyújtani a csıdkérelmet, ha miután meghozták az adós megszüntetésére (végelszámolására) 

irányuló döntést, az adós nem képes a hitelezıi igények teljes kielégítésére. 

Az imént említett személyek a törvényi feltétel bekövetkezésétıl számított 1 hónapon 

belül kötelesek benyújtani a csıdkérelmet, mert ha ezt elmulasztják, akkor másodlagos 

felelısséggel tartoznak azon új tartozásokért, amelyek azt követıen merültek fel, amikor a 

csıdkérelmet be kellett volna nyújtaniuk.303 

Szintén köteles a csıdkérelmet benyújtani az adós fıigazgatója vagy az alapítója (tagja), 

ha az adós végelszámolását elhatározó döntést meghozták, de a végelszámoló bizottságot még 

nem hozták létre, és kiderül, hogy az adós vagyona nem elegendı az összes tartozás kielégítésére. 

                                                 
301 Hasonló rendelkezést tartalmaz a Gt. 143. § és 245. §-a. 
302 Sergei Dmitrev: Russia (Directors in the Twilight Zone II. , Insol International, London, 2005, 538. oldal) 
303 Az orosz Szabálysértési tv. értelmében a csıdkérelem benyújtásának elmulasztása esetén a felelıs személy 40-50 havi 
mindenkori minimálbérnek megfelelı büntetéssel sújtható vagy 6 hónaptól 3 évig terjedı idıre eltiltható a vezetıi tisztség 
viselésétıl. 
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Ez esetben nincsen idıtartam elıírva, azonban a kérelem benyújtásának elmulasztása esetén 

felelısek lesznek minden kiegyenlítetlen tartozásért (azaz polgári jogi kötelezettségekért továbbá 

köztartozásokért). 

Az igazgatóság (felügyelı bizottság) tagjainak a kárfelelısségére felelısségbiztosítást 

lehet kötni. 304 

Az orosz jog a vezetık felelıssége mellett nem rendelkezik a vezetıknek az értéken aluli 

ügyletek és egyes hitelezık elınyben részesítése miatti közvetlen kárfelelısségrıl.305 

 

7.5.3. A társaság fizetésképtelenségéért való felelısség 

 

Az Orosz Ptk. 56. § (3) bekezdése szerint: Amennyiben a jogi személy fizetésképtelenségét a jogi 

személy alapító, tagjai vagy más személyek okozták, akiknek joga volt kötelezı utasításokat adni 

a jogi személynek vagy bármilyen más módon meghatározni a mőködését, mögöttesen felelısek a 

jogi személy tartozásaiért, amennyiben a jogi személy vagyona nem elegendı azok 

kiegyenlítésére. A társaság fizetésképtelensége esetén a társaság vagyonából ki nem egyenlíthetı 

kötelezettségekért másodlagos (mögöttes) felelısséggel tartoznak a társaság tagjai (amennyiben a 

fizetésképtelenné válás a társaságnak adott utasításaikra vezethetı vissza.) 

Az orosz jog tehát a cégjegyzékbe ténylegesen be nem jegyzett, de meghatározó 

befolyással rendelkezı személyek (irányító személyek) felelısségre vonhatóságát is megteremti, 

beleértve az árnyékvezetıket. Az irányító személy magában foglalja az alapítókat (tulajdonos, 

részvényes) a management testület és az igazgatóság tagját továbbá a fıigazgatót.306 

A társaság csıdjére vezethet pl: „tıkeemelés vagy tıkeleszállítás elhatározása, határozat 

adósi kötelezvények kibocsátásáról, határozat újjászervezés tárgyában, határozat jelentıs 

szerzıdések megkötésérıl, illetve a megkötés megtagadásáról”307, tehát elvileg teljesen jogszerő 

tagi cselekmények is elıidézhetik a tagi felelısségét. 

Hasonlóan rendelkezik a Kft. tv.: Ha a társaság fizetésképtelenségét a tulajdonosai vagy 

más olyan személyek okozták, akik kötelezı utasítást adhattak a társaságra nézve vagy 

                                                 
304 Rt. tv. 71. § és Kft. tv. 44. § 
305 A Fiz.tv. 103. § (3) bekezdés szerint megtámadható a fizetésképtelenségi kérelem benyújtását megelızı 6 hónapon belül kötött 
azon ügylet, amely egy hitelezınek elınyös kielégítést biztosít.  
306 Sergei Dmitrev: id. mő, 536. oldal 
307 Heeg, Volker: Átnyúló felelısség az orosz tıketársasági jogban (Magyar Jog, 2000/11., 697. oldal) 
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másképpen meghatározhatták a társaság mőködését, ezen személyek másodlagos felelısséggel 

tartoznak a társaság kötelezettségeiért.308  

Az Rt. tv. a részvénytársaság igazgatósági tagjait terhelı potenciális felelısség körét 

némileg korlátozza: amennyiben az rt. nem rendelkezik elég vagyonnal a tartozásai kifizetésére, 

azon tagok vagy más személyek vonhatóak felelısségre, akiknek a tevékenysége vagy mulasztása 

okozta a társaság fizetésképtelenségét és „az irányító jogaikat olyan társasági cselekmények 

céljára használták, amelyrıl elıre tudták, hogy a társaság fizetésképtelenségét okozhatja.” 309 (Ez 

utóbbi feltételt a Kft. tv. nem tartalmazza.) 

 

7.5.4. Az anyavállalat felelıssége 

 

Az anyavállalat felelıssége lényegében az irányító személy felelısségének egy speciális esete. 

Ellenırzött társaságnak minısül az a társaság, amelynek mőködésére egy másik társaság 

(anyavállalat) meghatározó befolyást gyakorol az ellenırzött társaságban lévı uralkodó 

tulajdonosi részesedése vagy a két társaság közötti megállapodás alapján vagy más okból.310 Az 

anyavállalat uralkodó részesedését illetıen a részesedés mértékét a törvény nem rögzíti, de a 

„tıkerészesedésnek olyan mértéket kell elérnie, amely megengedi a részvényesek, ill. a kft. tagok 

közgyőlésén (taggyőlésen) létrejövı szavazási eredmény elıre való meghatározását.”311 Az 

ellenırzött társaságon a befolyás nem csak a szavazati jogon keresztül gyakorolható, hanem ide 

tartozik még az is, ha az anyavállalat képviselıket delegál a leánytársaság igazgatótanácsába 

(vagy felügyelıbizottságába), de ide sorolható a kölcsön nyújtása is(!).312 

Csıdön kívül, az anyavállalat, amelynek joga van kötelezı utasításokat adni a 

leányvállalatnak, ezen kötelezı utasításokra tekintettel egyetemlegesen felel a leányvállalat 

tartozásaiért, tekintet nélkül arra, hogy bármekkora kárt okozott-e a leányvállalatnak vagy ez az 

anyavállalat hibájára visszavezethetı-e.313 Ha az anyavállalat felelıs, az ellenırzött leányvállalat 

                                                 
308 Kft. tv. 3. § 
309 Rt. tv. 3. § (3) bek. 
310 Orosz Ptk. 105. § 
311 Heeg, Volker: id. mő, 695. oldal 
312 Heeg, Volker: id. mő, 696. oldal 
313 Orosz Ptk. 105. § 
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tulajdonosai követelhetik az anyavállalattól a kár megtérítését, kivéve ha a tv. másként 

rendelkezik.314 

Az orosz Ptk. 105. §-a szerint: Ha a leányvállalat fizetésképtelenségét az anyavállalat 

okozta, az utóbbi mögöttesen felelıs lesz a leányvállalat tartozásaiért. 

Az ellenırzött társaság tulajdonosai követelhetik annak a veszteségnek (kárnak) a 

megtérítését, amely az anyavállalat hibájából az ellenırzött társaságot érte. Maga az anyatársaság 

igényérvényesítésre nem jogosult. „A felelısséget egy részvénytársaság anyatársasága itt is csak 

veszteségek tudatos, célzatos – vagyis szándékos – okozásának esetében viseli.”315 

Az Rt. tv. és a Kft. tv. az anyavállalat felelısségét csak többlettényállási elem mellett 

tartja megállapíthatónak. A Kft. tv. szerint az anyavállalatnak a leányvállalat tartozásaiért való 

mögöttes felelıssége csak akkor állapítható meg,  ha a leányvállalat fizetésképtelenségét az 

anyavállalat okozta316 és csak akkor, ha gyakorolta a leányvállalat létesítı okiratán vagy a 

leányvállalattal kötött megállapodáson alapuló jogait vagy azon jogát, hogy kötelezı utasításokat 

adjon a leányvállalatnak, és elıre szándékoltan tudta, hogy az utasítások a leányvállalat 

fizetésképtelenségét fogják okozni.”317 

 

7.5.5. A felelıs és igényérvényesítésre jogosult személyek köre 

 

Az igazgatóság (és felügyelıbizottság) minden tagját a tulajdonosok rendes győlése választja. Az 

igazgatóság tagjai többségi szavazattal választják meg az elnököt, de rá nem vonatkozik 

szigorúbb felelısségi szabály, mint az igazgatóság többi tagjára. Az orosz jogban is ismert a 

‘management board’, mint a társaság vezetıi testülete, amely a társaság mindennapos 

ügyintézését végzi. A management tagjai az igazgatóság tagjai is lehetnek, de a management az 

igazgatóság tagjainak több mint a 25 %-át nem foglalhatja magában. Az orosz jog nem tartalmaz 

a management board tagjaira bármiféle speciális vagy másodlagos (járulékos) felelısséget, 

tekintet nélkül arra, hogy az igazgatók testületében szintén szolgálnak. 

                                                 
314 Ptk. 105. § (3) bek. 
315 Heeg, Volker: id. mő, 697. oldal  
316 Kft. tv. 6. § (3) bek. 
317 Az 1996. július 1-jei 618. sz. Közös Teljesülési határozat szerint „a jogszabályban megnevezett valamely személy 
szubszidiáriusan csak akkor tehetı felelıssé, ha utasítása vagy egyéb cselekménye kauzális elıidézıje volt a csıdnek. Az érintett 
személyek közé számítanak különösen a többségi részvényesek.” Heeg, Volker: id. mő, 698. oldal 
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A vezetık (fıigazgató, igazgatóság és management board tagjai) elleni 

igényérvényesítésre jogosult a társaság maga és bármely tagja. 

 

7.6. Németország 

 

7.6.1. A felelısség esetei 

 

Németországban a korlátolt felelısségő társaság (Gmbh) és a részvénytársaság (Ag) vezetıi a 

társaság ügyeinek intézése során a ’felelıs üzletember’ gondosságával kötelesek eljárni, amely 

kötelezettségük megszegése esetén egyetemlegesen felelnek a társaság felé a bekövetkezett 

kárért. A bírósági gyakorlat szerint a vezetık alapvetı kötelezettsége, hogy mindig teljes 

mértékben tudomással bírjanak a társaság pénzügyi, gazdasági helyzetérıl (pl. havi közbensı 

mérlegkészítéssel).318 A német társasági-csıdjog és joggyakorlat a magyar jogi dogmatikájától 

idegen szabályai jóval hatékonyabban védik a hitelezıket és egyben kényszerítik a vezetıket a 

jogszabályok betartására. 

Az 1999. jan. 1-én hatályba lépett, a fizetésképtelenségi eljárást szabályozó 

Insolvenzordnung (InsO) széles körő együttmőködési és információ szolgáltatási kötelezettséget 

ír elı a bejegyzett vezetıknek, és azon vezetıknek is, akik a fizetésképtelenségi eljárás kezdete 

elıtti 2 éven belül lemondtak vagy más módon szőnt meg a vezetıi tisztségük. 

A felelısség megállapítására vezetı árnyékzóna a fizetésképtelenség 

(zahlungsunfahigkeit) és túladósodottság (überschuldung) bekövetkezésével veszi kezdetét, 

amelyek kiváltják a vezetık feltétlen kötelezettségét a fizetésképtelenségi eljárás megindítására. 

A függı fizetésképtelenség (InsO 18. §) - drohende Zahlungsunfahigkeit – ennek csak a 

lehetıségét biztosítja: ha a társaság esedékességkor vélhetıen nem lesz képes teljesíteni a 

fennálló fizetési kötelezettségeit. Ebben az esetben a vezetı reorganizációs eljárást indíthat, 

megırizve a vagyon feletti rendelkezés jogát. 

A fizetésképtelenség (InsO 17. §) akkor áll fenn, ha a társaság nem képes esedékességkor 

teljesíteni a fizetési kötelezettségeit. (Mert az adós beszüntette a fizetéseit, amire utalhat: az 

igazgató kijelentése a jövıbeli kötelezettségek kiegyenlítésére való képtelenségrıl; a vállalkozás 

                                                 
318 Bernd Meyer-Loewy: Germany (Directors in the Twilight Zone II. , Insol International, London, 2005, 306. oldal) 
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bezárása; a lényeges mőködési költségek (pl. munkabérek) meg nem fizetése; végrehajtási 

eljárások indítása a társaság ellen.) A túladósodottság (InsO 19. §) akkor áll fenn, ha az adós 

vagyona már nem fedezi a kötelezettségeit (mérleghiány, negatív saját tıke). A fizetési 

gondokkal küzdı társaságok hitelezıinek a védelmét szolgáló jogszabályok megsértése a vezetık 

személyes kártérítési felelısségét teremti meg. 

A fizetésképtelenségi eljárás megindításának kötelezettsége: A vezetık kötelesek 

benyújtani a fizetésképtelenségi eljárás iránti kérelmet legkésıbb a fizetésképtelenség vagy 

túladósodottság felmerülése utáni 3 héten belül. A vezetıket egyetemleges kárfelelısség terheli a 

társaság és a társaság azon hitelezıi irányában, akik kárt szenvedtek a fizetésképtelenségi 

kérelem késedelmes benyújtása miatt. (A vezetık a társaságnak azon kifizetéseket kötelesek 

megtéríteni, amelyeket a fizetésképtelenség felmerülése után vagy a túladósodottság felfedezése 

után eszközöltek, kivéve amelyeket egy körültekintı üzletember gondosságának megfelelıen 

teljesítettek.) 

A tulajdonosi győlés összehívásának kötelezettsége: A vezetık kötelesek összehívni a 

tulajdonosok győlését, ha az éves vagy közbensı mérleg szerint a veszteséges társaságban 

rendelkezésre álló vagyon kevesebb, mint a jegyzett tıke. A társaság az egyetemlegesen felelıs 

vezetık ellen pert indíthat azon kár megtérítése iránt, amely elkerülhetı lett volna a tulajdonosi 

győlés határozatával, ha megfelelı idıben összehívják. 

A tıkevédelmi szabályok megsértése: A tıkevédelmi szabályok a jegyzett tıke megóvása 

érdekében tiltják a vagyon felosztását a tagok között, amely szabály megsértésével történt 

kifizetésért a társaság vezetıi személyesen és egyetemlegesen felelısek.319 

Az adóhatósággal szembeni felelısség: A társaság mőködése során a vezetık kötelesek 

levonni a munkabérbıl az államot illetı adókat és ezeket átutalni az adóhatóságnak. Mivel a 

levont adó az adóhatóságot megilletı és a részére kezelt pénznek tekintendıek, a pénz 

átutalásának elmulasztása az igazgató személyes felelısségét alapozza meg. A kárfelelısség azon 

vezetıt terheli, aki elmulasztotta átutalni az adó- és társadalombiztosítási hatóságoknak a 

hozzájárulást vagy tudomással bírt a felelıs vezetı ilyen mulasztásáról.320 

„A német bírói gyakorlatból vett esetek alapján ügyvezetıi (igazgatói) vétkes 

kötelezettségszegésnek minısül a megfelelı biztosítékok nélküli és bonitásvizsgálatot  mellızı 

                                                 
319 Azonos szabályokat tartalmaz a Gt. 118. § és 219. § 
320 Bernd Meyer-Loewy: id. mő, 312. oldal 
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kockázatos pénzkölcsön nyújtása, a társaság követelései érvényesítésének elmulasztása az 

elévülési idın belül, túlságosan alacsony összegő üzleti ajánlat elfogadása, olyan cégnek történı 

szállítás, amely cég valójában fantomcég volt, túlságosan költséges megbízások adása nehéz 

gazdasági helyzetben is, részesedés szerzése olyan másik társaságban, amelyben az üzletrésznek 

nincs valóságos értéke, felelıtlen kezességvállalás.”321 A vezetı személyes felelısségét alapozza 

meg: „A hitelezı csalárd eljárással történı megkárosításának számít a joggyakorlatban az, ha a 

vezetı tisztségviselı annak tudatában köti meg a társaság nevében jóhiszemő személlyel az 

üzletet, hogy tud a fizetésképtelenség tényérıl.” 322 

 

7.6.2. A felelıs személyek 

 

A cégjegyzékbe bejegyzett vezetıknek mindig tudomással kell bírniuk a társaság tényleges 

pénzügyi helyzetérıl, tekintet nélkül a pénzügyekben való tényleges részvételükre és a 

kötelezettségeik körére. A kárfelelısségük egyetemleges. A vezetık felelısek a másik vezetı 

kötelezettségszegéséért is, ezért minden vezetınek kellı körültekintéssel kell eljárnia nem csak a 

saját ügyeiben, hanem gondoskodnia kell arról, hogy más vezetık is ugyanolyan gondossággal 

lássák el a kötelezettségeiket. Nincs jelentısége, hogy a vezetı mőszaki végzettségő személy (aki 

a technikai feladatok ellátásáért felel) vagy pénzügyekkel foglalkozó közgazdász, a német 

társasági jog a felelısséget nem a vezetı gyakorlati szakterületébe tartozó kötelezettségeinek a 

teljesítéséhez igazítja. A helytállt vezetık megtérítésre jogosultak a társasággal szemben azon 

összegek erejéig, amit a társaság vagyonából kellett volna megfizetni, mint pl. az adók és 

társadalombiztosítási tartozások. 

A társaság megtéríteni köteles a vezetınek a hitelezı vagy más 3. személyek azon 

követeléseire kifizetett összeget, amelyet az a tulajdonosok utasításainak végrehajtása alapján 

fizetett ki, illetve amely utasítások végrehajtása folytán szegte meg az igazgató a kötelezettségeit.  

Árnyékvezetı: A formálisan kijelölt és a cégjegyzékbe bejegyzett vezetı mellett létezı - 

olyan egyedüli személy, aki irányítja és ellenırzi a társaság üzletmenetét vagy a társaság 

vezetését (managementet) vagy olyan pozícióban van, hogy irányíthatja a bejegyzett tulajdonost 

                                                 
321 Nochta Tibor: A magánjogi felelısség útjai a társasági jogban (Bp. - Pécs, Dialóg Campus K. 2005., /Dialóg Campus 
szakkönyvek./ /Institutiones juris., 145. oldal) 
322 Nochta Tibor: id. mő, 146. oldal 
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vagy sokkal szélesebb körben irányítja a társaság üzleti tevékenységét, mint a bejegyzett vezetı 

(igazgató), és ezért úgy kell tekinteni, mint a vállalkozás egyedüli vezetıjét. 

A ’management board’ tagjain kívül, olykor a felügyelıbizottság tagjai is gyakran részt 

vesznek a társaság ügyeinek irányításában. A bíróság ’tényleges’ vezetıknek tekintheti azon 

’irányító’ felügyelıbizottsági tagokat, akik részt vesznek a társaság menedzsmentjében.323 Az 

felügyelıbizottsági tagok a társaság felé általános kárfelelısséggel is tartoznak, ha az árnyékzóna 

alatt nem a körültekintı üzletember megfelelı gondosságával járnak el (pl. a tudomásuk ellenére 

a vagyoncsökkenés ellen nem lépnek fel; pénzügyi válság esetén a szigorú felülvizsgálati 

kötelezettségeiket nem teljesítik). Az felügyelıbizottsági tagok szintén felelısek, ha a 

fizetésképtelenségi eljárás iránti kérelem benyújtására nem hívják fel a vezetık figyelmét. 

 

7.6.3. Igényérvényesítésre jogosult személyek 

 

A vezetıkkel szemben azok a személyek terjeszthetnek elı keresetet, akik a kötelezettségek 

megszegésével összefüggésben kárt szenvedtek függetlenül attól, hogy szállítók, kölcsönbeadók, 

hitelezık, a társaság tagjai vagy a társasággal kapcsolatban álló más harmadik személyek vagy 

maga a társaság, azaz a vagyonfelügyelı által képviselt csıdvagyon. Azonkívül az adó- és 

társadalombiztosítási hatóságok is felléphetnek, ha az igazgató elmulasztotta átutalni az adókat és 

társadalombiztosítási hozzájárulást. 

 

7.7. Románia 

 

Romániában A bírósági reorganizációról és csıdeljárásról szóló 1995. évi 64. törvény lehetıvé 

tette a vezetıi testület tagjai személyes vagyoni felelısségének a megállapítását.324 

A 124. § (1) bekezdés értelmében: A bíróság kötelezheti az adós (fizetésképtelenné vált 

jogi személy) kötelezettségei egy részének viselésére a vezetıi testület tagjait, 

vagyonfelügyelıket, menedzsereket, könyvvizsgálót vagy bármely más személyt, aki ehhez 

hozzájárult a következı cselekményekkel: 

                                                 
323 Bernd Meyer-Loewy: id. mő, 318. oldal 
324 http://www.iiiglobal.org/component/jdownloads/?task=finish&cid=1074&catid=160 letöltés ideje: 2011. 10. 17. 
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a) a jogi személy áruit vagy hitelét a saját elınyszerzése vagy más harmadik személy 

elınyszerzése érdekében használta, 

b) a jogi személyiség fedezéke alatt a saját érdekében kereskedett, 

c) a saját érdekében az üzleti tevékenység folytatása iránt intézkedett, ami nyilvánvalóan 

a jogi személy fizetésképtelenségéhez vezetett, 

d) valótlan könyvelési nyilvántartásokat vezetett, a könyvelési dokumentumokat nem 

tudta bemutatni vagy a könyveket nem a jogszabályoknak megfelelıen vezette, 

e) eltulajdonította vagy elrejtette a jogi személy vagyontárgyait vagy színlelt módon 

növelte a kötelezettségeit, 

f) káros eszközöket használt a jogi személy vagyonának növelése érdekében, hogy 

elodázza a fizetésképtelenségét, 

g) a fizetésképtelenség bekövetkezését megelızı hónapban kifizetést teljesített valamely 

hitelezıt elınyben részesítve, a többi hitelezıt megkárosítva. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések alkalmazása nem érinti a büntetıjog 

alkalmazását olyan cselekményekért, amelyek bőncselekményt valósítanak meg. 

127. § (2) bek.: A felszámolási eljárás befejezését követıen a bírósági végrehajtás 

keretében behajtott összeget egy elkülönített bankszámlán kell elhelyezni, hogy a felszámoló 

bíróság a behajtott pénzösszeget a hitelezık között feloszhassa. 

Romániában nincsen a szakmai vezetıkkel szemben támasztott standard. A hitelezık a 

vagyonfelügyelı státuszára hivatkoznak, akire a megbízás szabályai vonatkoznak. Lavinia Olivia 

Aspru a törvényi szabályozás hiányosságaként értékeli, hogy a nem számol minden jogtalan 

cselekménnyel, ami a fizetésképtelenség bekövetkezéséhez vezethet továbbá kifejezetten nem 

szankcionálja azt a gyakori vezetıi mulasztást, amely a könyvek felszámolónak való átadásában 

nyilvánul meg, aki emiatt képtelen feltárni a fizetésképtelenség bekövetkezéséért felelıs 

személyek körét.325 

 

                                                 
325 Lavinia-Olivia Aspru: The liability regime in the insolvency procedure form Romania 
http://www.insol.org/pdf/turton/Liability%20Regime%20in%20the%20Insolvency%20Procedure%20from%20Romania.doc      
letöltés ideje: 2011. 10.17. 
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8. A VEZETİ TISZTSÉGVISELİ CSİDJOGI FELEL İSSÉGE 

 

8.1. A csıdjogi felelısség fogalmi megközelítése 

 

A Gt. 30. § (3) bekezdése értelmében: „A gazdasági társaság fizetésképtelenségével fenyegetı 

helyzetének bekövetkeztét követıen, a vezetı tisztségviselık ügyvezetési feladataikat a társaság 

hitelezıi érdekeinek elsıdlegessége alapján kötelesek ellátni. Külön törvény e követelmény 

felróható megszegése esetére, ha a gazdasági társaság fizetésképtelenné vált, elıírhatja a vezetı 

tisztségviselık hitelezıkkel szembeni helytállási kötelezettségét.”326 Ezen törvény a Cstv. 33/A. 

§-a, amelynek bevezetéséig a felszámolás alá került társaság vezetı tisztségviselıjének a polgári 

jogi kárfelelıssége csak a Gt. szabályai alapján volt megállapítható, a vezetı tisztségviselı elleni 

(a társasági vagyon felróható csökkenéséért való felelısségen alapuló) igényérvényesítésre nem 

állt rendelkezésre speciális csıdjogi (különös anyagi jogi) jogcím. 

A 2006. július 1. után indult felszámolási eljárásokban alkalmazandó 33/A. § az elsı 

speciális csıdjogi tényállás, amely alapján maga a vezetı tisztségviselı vonható felelısségre a 

társaság (felszámolási vagyonból ki nem egyenlített) tartozásaiért.327 A vezetı tisztségviselı 

felelısségének a megállapítása a felelısségáttörés egyik esete.  

A személyegyesítı társaságok vezetı tisztségviselıje csak a tagok közül kerülhet ki, 

ellentétben a kft-vel és rt-vel. Ha korlátlanul felelıs tag  - mint pl. kkt. tagja vagy bt. beltagja - , 

aki egyben a társaság vezetı tisztségviselıje is, a társaság elkülönült személyiségével visszaélve 

okoz kárt harmadik személynek vagy elvonja a hitelezıi igények kielégítésére szolgáló társasági 

vagyont, akkor az ı szempontjából nincs jelentısége annak, hogy a károsult felé elsıdlegesen a 

társaság felel, hiszen ı mögöttes felelısséggel tartozik (helyesebben fogalmazva: felróhatóságtól 

függetlenül mögöttesen helytállni tartozik) valamennyi, felszámolási eljárásban ki nem 

egyenlített hitelezıi igényért. Ezen okból csak korlátozott felelısségő társaságok esetén van 

jelentısége vizsgálni, hogy a nem tag vezetık hogyan felelnek.) A jogszabályhely a 

hitelezıvédelem látványosan új eszköze, azonban várható hatékonyságával szemben komoly 

                                                 
326 A 2010. január 1-én hatályba lépett, Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló 2009. évi CXV. törvény 30. § (5) 
bekezdése a Gt. 30. §-ával azonos módon rendelkezik a cégjegyzékbe bejegyzett egyéni cég ügyvezetıjének felelısségérıl: „Az 
egyéni cég fizetésképtelenségével fenyegetı helyzet bekövetkeztét követıen, a tag ügyvezetési feladatait a társaság hitelezıinek 
elsıdlegessége alapján köteles ellátni.” 
327 Az angolszász jogban ismert wrongful trading (jogszerőtlen gazdálkodás) jogintézményével foglalkozik Cseh Tamás: Új 
hitelezıvédelmi jogintézmény a magyar társasági törvényben c. tanulmányában (Gazdaság és Jog, 2006. október, 9-13. oldal) 
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aggályok fogalmazódnak meg úgy anyagi jogi dogmatikai, mint gyakorlati alkalmazhatósági 

szinten. 

A Cstv. 33/A. § és 63. § (3) bekezdése meglehetısen bonyolult tényállás keretében 

rendelkezik a vezetı tisztségviselık felelısségérıl.328 

A vezetı tisztségviselık csıdjogi felelıssége alatt a vezetı tisztségviselı vagy a társaság 

mőködésére meghatározó befolyást gyakoroló személy felróhatóságon alapuló kárfelelısségét 

értem a fizetésképtelenné vált társaság vagyoncsökkenéséért, amennyiben a vezetı tisztségviselı 

hitelezıi érdekeket sértı cselekménye a fizetésképtelenség bekövetkezésének (közvetve pedig a 

felszámolás elrendelésének, mint jogi értelemben vett fizetésképtelenség bekövetkezésének) 

meghatározó oka volt és a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzet bekövetkezése utáni idıre esett. 

                                                 
328 Cstv. 33/A. § (1) A hitelezı vagy - az adós nevében - a felszámoló a felszámolási eljárás ideje alatt keresettel kérheti a 
bíróságtól [6. § (1) bekezdés] annak megállapítását, hogy azok, akik a gazdálkodó szervezet vezetıi voltak a felszámolás kezdı 
idıpontját megelızı három évben, a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzet bekövetkeztét követıen ügyvezetési feladataikat 
nem a hitelezık érdekeinek elsıdlegessége alapján látták el, és ezáltal a gazdálkodó szervezet vagyona csökkent, vagy a hitelezık 
követeléseinek teljes kielégítését meghiúsították, vagy elmulasztották a környezeti terhek rendezését. Ha többen közösen okoztak 
kárt, felelısségük egyetemleges. A fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzet bekövetkezte az az idıpont, amelytıl kezdve a 
gazdálkodó szervezet vezetıi elıre látták vagy ésszerően elıre láthatták, hogy a gazdálkodó szervezet nem lesz képes 
esedékességkor kielégíteni a vele szemben fennálló követeléseket. A keresetben vagyoni biztosíték nyújtása is kérhetı a hitelezık 
követelésének kielégítése céljából. A biztosíték a bíróság gazdasági hivatalában letéti számlára befizetendı pénzösszeg vagy 
hitelintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzösszeg (pénzbeli letét), EGT-állam vagy hitelintézet által kibocsátott vagy 
garantált, a letétbe helyezéstıl számított 180 napnál hosszabb hátralévı futamidejő, azonnal beváltható vagy értékesíthetı, 
hitelviszonyt megtestesítı értékpapír, bankgarancia, biztosítói garancia, biztosító által kiállított, készfizetı kezességvállalást 
tartalmazó kötelezvény lehet. A bíróság által megállapított biztosíték teljesítéséért az adós gazdálkodó szervezet többségi 
befolyással [Ptk. 685/B. §] rendelkezı tagja (egyszemélyes társaság és egyén cég esetén a tag, külföldi székhelyő vállalkozás 
magyarországi fióktelepe esetén a külföldi székhelyő vállalkozás) kezesként felel. A külföldi székhelyő vállalkozás az említett 
kezesi kötelezettségébıl eredı fizetési kötelezettségét nem teljesítheti a fióktelepe rendelkezésére bocsátott vagyonból. 

(2) Mentesül a felelısség alól az (1) bekezdésben említett vezetı, ha bizonyítja, hogy a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzet 
bekövetkeztét követıen az adott helyzetben az ilyen tisztséget betöltı személytıl elvárható valamennyi intézkedést megtette a 
hitelezıi veszteségek elkerülése, csökkentése, továbbá az adós gazdálkodó szervezet legfıbb szerve intézkedéseinek 
kezdeményezése érdekében. Amennyiben a vezetı a felszámolás kezdı idıpontját megelızıen nem tett eleget az adós éves 
beszámolója [összevont (konszolidált) éves beszámolója] külön jogszabályban meghatározott letétbe helyezési és közzétételi 
kötelezettségének, vagy nem teljesíti a 31. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti beszámoló- készítési, irat- és vagyonátadási, 
továbbá tájékoztatási kötelezettségét, a hitelezıi érdekek sérelmét vélelmezni kell. 

(3) Amennyiben a bíróság által jóváhagyott közbensı mérleg és részleges vagyonfelosztási javaslat alapján a hitelezık 
igényeinek kielégítéséhez nem elegendı az adós felszámolás körébe tartozó vagyona, bármely hitelezı vagy az adós nevében a 
felszámoló az (1) bekezdés szerinti megállapítási kereseten kívül keresettel kérheti a bíróságtól azt is, hogy a bíróság a ki nem 
elégített követelés megfizetésére kötelezze az (1) bekezdés alapján az adós volt vezetıjét. 

(4) Több hitelezı által az (1) bekezdés alapján indított megállapítási és a (3) bekezdés alapján indított marasztalási per, továbbá 
a 63. § (3) bekezdése alapján indított kereseti kérelem esetén a bíróság a pereket egyesíti. Az (1) bekezdésben meghatározott 
vagyoni biztosíték hitelezık közötti felosztásáról a felszámolási eljárás jogerıs lezárása után, az egyesített per jogerıs lezárásakor 
kell rendelkezni a hitelezık pernyertessége esetén. A felosztás a hitelezık között az 57. § szerinti sorrend figyelembevételével, a 
felszámolási eljárásban meg nem térült követeléseik arányában történik. 

(5) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdálkodó szervezet vezetıjének minısül az a személy is, aki a gazdálkodó szervezet 
döntéseinek meghozatalára ténylegesen meghatározó befolyást gyakorolt. 

63. § (3) A felszámolási eljárás jogerıs lezárását követı 60 napos jogvesztı határidın belül - ki nem elégített követelése erejéig 
- bármely hitelezı keresettel kérheti a bíróságtól [6. § (1) bekezdés], hogy a 33/A. § szerinti perben jogerısen megállapított 
felelısség alapján kötelezze az adós volt vezetıjét követelésének kielégítésére. Amennyiben határidıben több hitelezı terjeszt elı 
keresetet, a bíróság a pereket egyesíti és a követelések arányos kielégítésérıl rendelkezik. 

(4) Amennyiben a felszámolási eljárás jogerıs lezárásáig a 33/A. § szerinti perben jogerıs döntés nem születik, a (3) 
bekezdésben meghatározott jogvesztı határidı kezdı napja a 33/A. § szerinti jogerıs bírósági döntés napját követı nap. 



III.  FEJEZET – A VEZETİ TISZTSÉGVISELİK FELELİSSÉGE 
             

 

143 

A csıdjogi felelısség a kárfelelısségnek egyik különös alakzata, a hitelezıi vagyoni érdekek 

megsértésében megnyilvánuló jogellenes magatartás jogkövetkezménye. A csıdjogi felelısség a 

fenyegetı fizetésképtelenség bekövetkezése utáni helytelen gazdálkodásból eredı, társasági 

vagyonban beállt veszteség kompenzálására irányul oly módon, hogy a vezetı tisztségviselı 

helytállási kötelezettsége az okozott vagyoncsökkenés erejéig közvetlenül a fizetésképtelen 

társaság hitelezıi irányában áll fenn. A vezetı tisztségviselı felelıssége annyiban mögöttes, hogy 

a felszámolási eljárás befejezése a marasztalásának elıfeltétele, de a vezetı tisztségviselı 

felelısségének jogcíme nem azonos a ki nem egyenlített hitelezıi igény jogcímével, a vezetı 

tisztségviselı a saját felróható kötelezettségszegésért felel, ezért önálló (sui generis) felelısséggel 

tartozik. 

A csıdjogi felelısség tehát a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben a hitelezık 

érdekeinek elsıdlegességét sértı, a társasági vagyon csökkentésével közvetlenül a hitelezıknek 

(de egyidejőleg közvetve a tagoknak is) kárt okozó (tevıleges vagy mulasztásban megnyilvánuló) 

vezetıi magatartás szankcionálására irányul. 

 

8.2. A fenyegetı fizetésképtelenség tényének felelısségfordító hatása 

 

A fenyegetı fizetésképtelenség bekövetkeztét követıen a vezetı tisztségviselı már a hitelezıi 

érdekek elsıdlegessége alapján köteles a vagyonnal gazdálkodni, a túlzott gazdasági 

kockázatvállalástól tartózkodni köteles. A társaság mőködése során a fizetésképtelenséggel 

fenyegetı helyzet azon, naptári nap szerint csak hozzávetılegesen meghatározható idıponttól 

(idıszaktól) következik be, amikortól a vezetı tudhatta vagy legalábbis tudnia kellett, hogy a 

társaság nem lesz képes a kötelezettségeit kiegyenlíteni. A fenyegetı fizetésképtelenség 

megközelíthetıségével a II. fejezet 2.4. pontjában foglalkozom.  

A Cstv. 33/A. § szerinti csıdjogi felelısségtıl elkülönítendı a vezetı tisztségviselınek a 

Gt. 30. § (2) bekezdése alapján a társaság felé fennálló, a társasági érdekek elsıdlegességének 

megsértésén alapuló belsı felelıssége (amelyet a felszámolás alatt a felszámoló érvényesíthet az 

adós képviseletében), megjegyzendı azonban, hogy ez utóbbi körbe tartozó, kárt okozó (társasági 

vagyont csökkentı) magatartás adott esetben a fizetésképtelenség bekövetkezésének meghatározó 

oka is lehet, ezért a csıdjogi felelısségi alakzatot is megvalósíthatja, amellyel szemben a 

hitelezık már felléphetnek. Pl. ha a társaság rendes mőködése alatt – amikor a felszámolása 
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nincsen elrendelve, de már jelentıs összegő esedékes tartozást halmozott fel - a vezetı 

tisztségviselı a saját érdekkörébe tartozó személyre átruházza a cégvagyont, vagy értéken alul ad 

el vagy fedezetelvonó szerzıdést köt, úgy ezen esetekben a hitelezı nem érvényesíthet 

közvetlenül kárigényt a vezetı tisztségviselıvel szemben, a társaság pedig a saját belátása szerint 

dönt a kárigény érvényesítésérıl – amely kárigény alapossága a hitelezık kielégítésére szolgáló 

vagyon növekedését vonhatja maga után, de a felszámolás elrendelése esetén (amennyiben a 

jogügylet a felszámolás kezdı idıpontját megelızı három éves törvényi határidın belüli), úgy a 

hitelezı már a saját jogán léphet fel a vezetı tisztségviselıvel szemben.  

Török Gábor szerint „az, hogy mi minısül tulajdonosi érdeknek, bár nem teljesen 

homogén, de a gyakorlatban jól körülhatárolható. Az viszont, hogy mi minısül a hitelezıi igény 

elsıdlegességének, egyrészt a hitelezık egymás közötti tényleges és érthetı érdekellentéte 

nyomán megállapíthatatlan.”329 Ezen álláspontot azzal egészítjük ki, hogy bár igaz az, hogy a 

hitelezıi igények, pontosabban a hitelezıi érdekek folyamatosan versengenek egymással (ami 

folyik egyrészt abból, hogy értelemszerően minden hitelezı igyekszik minél hamarabb a saját 

pénzéhez hozzájutni, másrészt pedig a felszámolás elrendelése esetén hatályba lép a Cstv. 57. § 

(1) bekezdés szerinti, hitelezık közötti egyenlıséget nem igen biztosító kielégítési sorrend), az 

adós fizetésképtelen állapotában a hitelezık érdek- és kockázatközösségben vannak, hiszen 

valamennyiük érdeke, hogy az adós a vagyonának értékét megtartsa, azt helytelen gazdálkodással 

ne csorbítsa. A különös kárfelelısségi tényállás tehát a fizetésképtelen állapotban elsıdlegességet 

élvezı hitelezıi érdekekkel ellentétes, helytelen gazdálkodásnak minısülı ügyvezetıi 

tevékenység (mint jogellenes magatartás) szankcionálására hivatott és a kielégítetlenül maradt 

hitelezıi igények megtérítésére irányul (ami nem feltétlenül azonos mértékő a magatartása 

eredményeként a társasági vagyonban beállt csökkenéssel). 

Sárközy Tamás visszatérıen és alapjaiban támadja a felelısségi alakzatot, ugyanis nem 

ismeri el, hogy a társaság mőködése alatt a társasági érdek elsıdlegességét bármely más személy 

érdeke „felülírhatná”, legyen az akár hitelezı vagy a társaság tagja. „A vezetı tisztségviselı 

ugyanis a társaság szerve, a tag(köz)győlés bizalmából jár el és a tagok érdekeit kell szolgálnia. A 

hitelezık érdekeit alapvetıen a csıdtörvény, illetve más törvények, így a Gt. szabályai 

biztosítják, és ezeket a vezetı tisztségviselıknek nyilván be kell tartaniuk. A jogszabályi 

                                                 
329 Török Gábor: Legújabb csıdjogi jogalkotásunkról (Gazdaság és Jog, 2006/6-7, 40. oldal) 



III.  FEJEZET – A VEZETİ TISZTSÉGVISELİK FELELİSSÉGE 
             

 

145 

elıírások jóhiszemő betartásán túlmenıen (felelıtlen hazárdır megoldások nyilván mellızendık) 

azonban a hitelezık érdekeit a társaság érdekeivel szemben egy vezetı tisztségviselı nem 

szolgálhatja.” „Egy korlátozott felelısséggel mőködı társaságnál a tagok mögöttes felelıssége 

kimondásának is kivételesnek kell lennie, az pedig, hogy egy nem tag tisztségviselı feleljen a 

társaság és a tagok helyett, nyilvánvaló túlzás szerintem, az ún. wrongful trading intézményének 

túlhajtása.”330 „Ez a rendelkezés súlyos ellentmondást eredményez, hiszen a vezetı 

tisztségviselıket a tagok, azaz a tag(köz)győlés választja, és a társasággal állnak munka-, illetve 

megbízási viszonyban, a társaságtól kapják javadalmazásukat. Tehát az a szabály, hogy már a 

csıd- (felszámolási) eljárás megindulása elıtt is a hitelezıi érdekeket helyezzék elıtérbe a 

társaság érdekeivel szemben, szerintem önellentmondó.”331 „Az elvi probléma azonban az, hogy 

a korlátolt felelısségő társaságoknál a tagok mögöttes felelısségének felélesztése is kivételes 

eset, az pedig, hogy a társaság tagjai másodlagos felelıssége helyett a vezetı tisztségviselık 

álljanak helyt, mégpedig vétkességi alapon példa nélkül áll a nemzetközi társasági 

szabályozásban, hiszen ez esetben a társaság, illetve a tag helyett a vezetı tisztségviselı felel.”332  

Sárközy Tamás álláspontjával több okból nem értünk egyet. Talán csak félreértésrıl van 

szó, de itt semmiképpen nem arról van szó, hogy a vezetı tisztségviselı a tagok helyett felelne, 

azaz hogy a vezetı felelıssége mintegy a tagok felelıssége helyébe lépne, kiváltva azt. A vezetı 

tisztségviselıre a Gt. hitelezıvédelmi – közérdekvédelmi okból külön kötelezettséget telepít, 

amely kötelezettség megszegése esetén áll be a saját felelıssége. A nemzetközi szabályozásban 

pedig egyáltalán nem lehet kirívó esetnek tekinteni a magyar normát (csak utalok a jelen 

dolgozatban elemzett holland, német, angol megoldásra), legfeljebb csak kirívóan rosszul 

sikerült, helytelenül fogalmazott megoldásról beszélhetünk, amely szabályozás jogpolitikai, 

közérdekvédelmi indítatása nem kérdıjelezhetı meg, a felelısségi tényállás bevezetését egyetlen 

tanulmány sem kérdıjelezi meg, sıt kifejezetten nyomatékosítja annak szükségességét és 

elıremutató jelentıségét. 

Álláspontunk szerint a vezetı tisztségviselı csıdjogi felelıssége olyan önálló felelısség, 

amelyet a társaság érdekeinek elsıdlegessége semmiképpen sem írhat felül. A társaság mőködése 

alatt, fizetıképes helyzetben, rendes körülmények között a vezetı tisztségviselı felelıssége a 

                                                 
330 Sárközy Tamás: A harmadik Gt.- a fontolva haladás törvénye (Gazdaság és Jog, 2006/6-7, 9. oldal) 
331 Sárközy Tamás: Társasági jogunk belsı ellentmondásai (Gazdaság és Jog, 2009/7-8, 23. oldal) 
332  Sárközy Tamás: A gazdasági társaságok vezetési rendszerérıl (Gazdaság és Jog, 2010/7-8, 7. oldal) 
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társaság felé nem áll fenn, ha a kárt a legfıbb szerv társaságra hátrányos határozatának a 

végrehajtása okozta. Fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben azonban a vezetı tisztségviselı 

nem hajthatja végre a legfıbb szerv határozatait, ha azok gazdasági veszteséget okoznának a 

társaságnak, a legfıbb szerv a hitelezık felé való felelısség alól nem mentheti fel, a helytelen 

gazdálkodással okozott kárért a saját személyben tartozik helytállni. A vezetı tisztségviselı a 

saját felelıssége körében dönti el azt is, hogy a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzet 

bekövetkezett-e. 333 

 

8.3. Az igényérvényesítés folyamata 

 

Sajátos a felelısségi forma azon okból is, hogy a felszámolási eljárás folyamatban léte alatt a 

bíróság peres eljárás keretében (csak) megállapítja a vezetı tisztségviselı felelısségét, de a 

hitelezıi igények kielégítésére csak akkor kötelezi (marasztalja), ha a felszámolási vagyon 

hiányában erre nincsen lehetıség (amely vagyonhiányt a közbensı mérleg vagy a felszámolási 

zárómérleg igazolja).334 Túlzás nélkül állítható, hogy a felelısségi alakzatban dogmatikai 

összevisszaság, logikai következetlenség uralkodik, az képtelen a hitelezık érdekeit ténylegesen 

megvédeni. 

A Cstv. 33/A. §-a eredetileg kétlépcsıs igényérvényesítésrıl rendelkezett, a hitelezınek 

elıször megállapítási pert kellett indítania, a felszámolási eljárás jogerıs befejezése után pedig 

külön marasztalási pert, elılegezve annak valamennyi költségét és viselve az eredménytelen 

behajthatatlanság kockázatát, és a legfontosabb: a ki nem egyenlített követelés összege erejéig, a 

vezetı tisztségviselı helytállásáig ’hitelezve’ a vezetı tisztségviselı korábbi jogsértı eljárását. A 

Cstv. 63. § (3) bekezdésében foglalt ’fıszabály’ szerint a felszámolási eljárás jogerıs lezárását 

követı 60 napos jogvesztı határidın belül a ki nem elégített követelése erejéig bármely hitelezı 

marasztalási pert indíthat a vezetı tisztségviselıvel szemben, hogy a bíróság a megállapítási 

perben jogerısen megállapított felelıssége alapján kötelezze a követelése megfizetésére. 

                                                 
333 V.ö.: A gazdasági társaságok nagy kézikönyve (szerkesztık: Kisfaludi András - Szabó Marianna, KJK Kiadó, 2008, 388. 
oldal) 
334 A vezetık Cstv. 33/A. § szerinti felelısségének a feltétele, hogy a felszámolási eljárás elrendelésre kerüljön. Amennyiben az 
adós a Ctv. 89. § szerinti megszüntetési eljárással szőnik meg azért, mert a cég a székhelyén, telephelyén nem elérhetı, azaz 
felszámolási eljárásra nem kerül sor, úgy a Cstv. 33/A. § szerinti felelısség nem alkalmazható, a ki nem elégített hitelezıi igény, a 
követelések arányos kielégítése, a 60 napos igényérvényesítési határidı egyszerően nem értelmezhetı fogalmak. (Fıvárosi 
Ítélıtábla, 10.Gf.40.018/2011) 
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Fıszabály szerint tehát a megállapítási és marasztalási per egymástól elkülönül. A kétlépcsıs 

igényérvényesítés – a 2009. szeptember 1-je után indult eljárásokra nézve - a hitelezık érdekében 

módosításra került, ugyanis a 2009. szeptember 1-tıl hatályos Cstv. 33/A. § (3) bekezdése szerint 

már a megállapítási perben is elıterjeszthet a hitelezı (vagy a felszámoló által képviselt adós) 

marasztalási kérelmet, amennyiben a közbensı mérleg és vagyonfelosztási javaslat alapján a 

hitelezık kielégítésére nem elegendı a felszámolási vagyon. 335 

A megállapítási kereset felszámolás alatt való elıterjeszthetıségének a lehetısége 

azonban nem oldotta meg azt a súlyos törvényi hibát, miszerint a vezetı tisztségviselı kizárólag a 

felszámolási eljárás befejezése után köteles a hitelezıi igényeket megtéríteni, vele szemben 

kizárólag a felszámolási eljárás jogerıs befejezése után indítható végrehajtás, az általa letett 

vagyoni biztosíték csak ekkor osztható fel. A minimál logika által diktált megfelelı megoldás az 

lenne, ha a törvény nem bontaná külön a megállapítási és marasztalási pert, nem várná be a 

közbensı mérleggel igazolt vagyonhiányt, hanem egyetlen peres eljárásban lehetıvé tenné a 

vezetı tisztségviselı marasztalását (ráadásul a felszámolási vagyon javára) márcsak azon 

statisztikai tényre is tekintettel, hogy a felszámolási eljárásokban a hitelezıi igények alig 1-5 %-a 

kerül kielégítésre, azaz ha a vezetı tisztségviselı felelısségének a jogalapja fennáll, akkor a 

marasztalására is biztosan szükség lesz egyéb felszámolási vagyon hiánya miatt. Ehhez azonban 

mindenekelıtt a tekintetben való jogalkotói állásfoglalás szükséges, hogy a Cstv. 33/A. § szerinti 

felelısségi alakzat felróhatóságon alapuló, vagyoncsökkenésért való és a vagyoncsökkenés 

mértékéhez igazodó kárfelelısségi alakzat vagy pedig az összes kiegyenlítetlenül maradt 

hitelezıi igényért való mögöttes felelısség (hasonlóan a felróhatósági elemet tartalmazó 

konszernjogi felelısséghez). Mivel határozott álláspontunk szerint felróhatóan okozott 

kárfelelısségi alakzatról van szó, ezért lehetıvé kell tenni, hogy a bíróság kötelezze az okozott 

vagyoncsökkenés felszámolási vagyonba való megtérítésére a vezetıt már a felszámolás alatt 

megindított (megállapítási) peres eljárásban. 

A hatályos Cstv. szerint a felszámolási eljárás jogerıs befejezését (vagy a közbensı 

mérleg elıterjesztését) követıen derül ki, hogy mely (akár a megállapítási pert indító vagy nem 

indító) hitelezık nem kaptak kielégítést, fıszabály szerint ekkor a hitelezınek külön pert kell 

indítania a vezetı marasztalására, ezért a vezetı felelıssége csak mögöttes, amin nem változtat az, 

                                                 
335 A Cstv. 33/A. §-át a 2009. évi LI. tv. módosította 
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hogy már a megállapítási perben is lehetıség van a vezetı tisztségviselı marasztalására, hiszen 

ekkor is igazolnia kell a felperesnek a közbensı mérleggel, hogy felszámolási vagyon hiányában 

(pontosabban: az „elsıdleges” kötelezett társaság vagyonának hiányában) nincsen lehetıség a 

hitelezık kielégítésére, ráadásul a vagyoni biztosíték hitelezık közötti felosztására csak a 

felszámolási eljárás jogerıs befejezését követıen van lehetıség. Indokolatlan és következetlen ez 

a jogalkotói megoldás, már a Cstv. 33/A. § alapján a felszámolási eljárás alatt indított 

(megállapítási) peres eljárásban is lehetıvé kell tenni a vezetı tisztségviselı marasztalását (és a 

vagyoni biztosíték hitelezık közötti felosztását). Amennyiben a felelısség megállapításra kerül, 

akkor miért kellene várnia a hitelezınek arra, hogy közbensı mérleggel vagy felszámolási 

eljárást befejezı végzéssel igazolja a követelés behajthatatlanságát és csak a felszámolási eljárás 

jogerıs befejezése után kérhesse a vezetı tisztségviselı tényleges marasztalását illetve a vagyoni 

biztosíték felosztását? Miért kell védeni azon vezetı tisztségviselıt, aki nem a hitelezıi érdekek 

szem elıtt tartásával járt el és vagyoncsökkenést okozott? A hitelezı - akinek a felszámolóval 

ellentétben illetékfeljegyzési joga sincsen -, felméri majd, hogy pernyertesség esetén mekkora 

összeg megfizetésére marasztalható a vezetı tisztségviselı, próbálja számba venni a végrehajtás 

alá vonható vagyonát továbbá számol azzal, hogy még pernyertesség esetén is (ha több hitelezı 

indít pert, akkor) a vezetı tisztségviselı csak a felszámolási eljárásban ki nem egyenlített 

tartozások aránylagos kielégítésére köteles, a végrehajtási költségelıleg finanszírozásáról nem is 

beszélve. A hitelezık mellett a cég tagjainak az érdekvédelme is azt diktálja, hogy ha a vezetı 

tisztségviselı kompenzálja a társasági vagyonban okozott veszteséget és abból a hitelezık 

kielégítése után még esetleg marad, akkor az közöttük felosztásra kerülhet. A hatályos 

szabályozásnak a jelenlegi formában semmi értelme nincs, a funkcióját betölteni képtelen.  

A magyar törvényhozás az angol jogrendszerbıl vett jogintézmény beiktatásával akart 

egy garantáltan hatékony jogvédelmi eszközt bevezetni, de hazai leképezése annyira sikertelen 

lett, hogy lassan az eredeti angol ‘wrongful trading’ alakzatra sem hasonlít. Az angolszász 

joggyakorlatban – ahogy fentebb részletesen kifejtésre került – a bírósági döntések szerint azon 

összeg (’compensatio’, itt kártérítés) megfizetésére kötelezi az igazgatót, amelyet helytelen 

vállalalatvezetéssel a társasági vagyonban okozott (ehhez hasonlóan a wrongful trading törvényi 

szabályát nem ismerı amerikai joggyakorlat is kárfelelısségi alakzatkánt kezeli a 

fizetésképtelenség beállta utáni vagyoncsökkenésben vétkes igazgató felelısségét). Angliában a 

keresetet csak a felszámoló terjesztheti elı (hitelezı nem), amibıl következıen az igazgató a 
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felszámolási vagyon javára köteles a kártérítést megfizetni, amelyet a felszámoló feloszt a 

kielégítési sorrendnek megfelelıen valamennyi hitelezı között. A magyar minta alapjául 

szolgáló angol jog tehát a vezetı felelısségét nem mögöttes felelısségként kezeli, hanem a 

társasági vagyonban okozott vagyoncsökkenésért való, annak összegére korlátozódó, 

közvetlenül a társaság felé fennálló kárfelelısségként. A hazaival ellentétben ez a megoldás a 

hitelezık egyenlıségének az elvét is jobban szolgálja, hiszen a hazai szabályozás szerint 

egyrészt a vezetı tisztségviselıt nem a felszámolási vagyon javára való befizetésre kell 

kötelezni, (ebbıl következıen pedig) másrészt csak azon hitelezık javára, akik a (megállapítási) 

pert megindították, amely személyi kör a gyakorlatban nyilvánvalóan jóval szőkebb lesz, mint a 

felszámolási eljárásban nyilvántartásba vett hitelezık köre. A felelıs vezetınek tehát 

legrosszabb esetben nem az általa okozott vagyoncsökkenést kell megtéríteni, hanem csak azon 

hitelezık felszámolási eljárásban meg nem térült követelését, akik rászánták magukat a peres 

eljárás megindítására. Mindezt tetézi azon jogszabályi következetlenség, amely a 33/A. § (4) 

bekezdése és a 63. § (3) bekezdése között húzódik a pert indító hitelezık kielégítésének 

sorrendje és aránya tekintetében. A 33/A. § (4) bekezdés szerint a vezetı által átadott vagyoni 

biztosíték felosztása a hitelezık között az 57. § szerinti sorrend figyelembevételével, a 

felszámolási eljárásban meg nem térült követeléseik arányában történik, tehát a törvény úgy 

kezeli a (felszámolási eljárás jogerıs lezárása után felosztandó) vagyoni biztosítékot, mint a 

felszámolási vagyon egy külön (letétbe helyezett) részét, mint egyfajta, a vezetı által nyújtott 

óvadékot, amelynek felosztására a Cstv. 57. § szerinti kielégítési szabályai az irányadóak. A 

Cstv. 63. § (3) bekezdése (amely azzal számol, hogy a felszámolási eljárás befejezése után 

indítanak a hitelezık marasztalási pereket és amely jogszabályhely a vagyoni biztosítékról már 

nem is rendelkezik) viszont a követelések arányos kielégítésérıl rendelkezik. 

 

8.4. A kárfelelısségi elemek sajátosságai 

 

A polgári jogi kárfelelısség elemei nem tőnnek ki egyértelmően a 33/A. § tényállásából. Kérdés, 

hogy egyáltalán kárfelelısségi alakzatról van-e szó? Összemosódni látszik az felróható, 

jogellenes magatartáson alapuló „hagyományos” polgári jogi kárfelelısség és a társasági jogban 

ismert, objektív alapú, ki nem egyenlített társasági tartozásokért való mögöttes helytállás, 
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amelyek között a Cstv. 33/A. § köztes helyet látszik elfoglalni. Álláspontunk szerint a 33/A. § 

szerinti felelısség kárfelelısségi alakzat, legalábbis így kell kezelni és szabályozni. 

A kártérítési szempontú elemzés elıtt elengedhetetlennek tartom párhuzamba vonva 

megemlíteni, hogy a tényállás (a célját tekintve) hasonló a jogi személy tagjai korlátozott 

felelısségének áttörésérıl rendelkezı Gt. 50. § szerinti felelısségi alakzathoz, amely az 

elkülönült jogi személyiséggel való visszaélést megvalósító, a társasági vagyon csökkenését 

okozó tagi magatartást szankcionálja és amely jogcímre alapozott igényt (amely a törvényi 

fogalom szerint a ’megszőnt társaság ki nem elégített kötelezettségeiért való felelısség’), a 

felszámolási eljárás befejezése után érvényesíthetik a hitelezık. Ez kárfelelısség, a társasági 

vagyonban felróható magatartással okozott kárért való felelısség.336 (Bár az igényt csak a 

hitelezık érvényesíthetik, és csak a társaság felszámolásának befejezése után, a jogirodalomban 

ésszerő igény fogalmazódott meg olyan irányú törvénymódosításra, hogy a hitelezık ne csak a 

felszámolás után, hanem a társaság rendes mőködése alatt is igényt érvényesíthessenek.) 

A jogellenes magatartás: a Cstv. szerint a vezetı tisztségviselık akkor vonhatóak 

felelısségre, ha „a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzet bekövetkeztét követıen ügyvezetési 

feladataikat nem a hitelezık érdekeinek elsıdlegessége alapján látták el, és ezáltal a gazdálkodó 

szervezet vagyona csökkent, vagy a hitelezık követeléseinek teljes kielégítését meghiúsították, 

vagy elmulasztották a környezeti terhek rendezését.” Nehezen határozható meg az „ügyvezetıi 

feladatok” köre, amelynek megszegése, elmulasztása kiváltja a vezetı felelısségét. Egyértelmőbb 

lenne a helyzet, ha a Cstv. a vezetı tisztségviselı feladataként elıírná a felszámolási kérelem 

benyújtásának a kötelezettségét (mivel bár károkozás esetén él a jogellenesség vélelme, de a bírói 

gyakorlat általában megköveteli a megsértett norma konkrét megjelölését), továbbá a jogalkotó 

helyett inkább a helytelen gazdálkodás fogalmát használnám, bár ez legalább annyi 

jogértelmezési vitát váltana ki, mint a ’hátrányos üzletpolitika’ a konszernjogban figyelemmel 

arra, hogy önmagában egy helytelen üzleti, gazdasági döntés nem alapoz meg vezetıi 

felelısséget. Esetleg oly módon javasolható a Cstv. módosítása, hogy „nem az ilyen tisztséget 

betöltı személytıl általában elvárható módon járt el a vagyoncsökkenés megakadályozása 

érdekében vagy indokolatlanul további kötelezettségeket vállalt vagy a társaság vagyonát saját 

                                                 
336 Szegedi Ítélıtábla 2/2008. (XII.4.) sz. véleménye (Megjelent: Bírósági Döntések Tára, 2009/3.) 
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maga vagy más személy javára a rendes gazdálkodás követelményeivel ellentétes módon 

csökkentette.”  

A felszámolás kezdı idıpontját megelızı három éven belüli cselekmények alapozhatják 

meg a vezetı tisztségviselık felelısségét, amely szabályozás a hitelezık érdekeit két 

szempontból sértheti. Egyrészt a felszámolás kezdı idıpontja a felszámolást elrendelı végzés 

jogerıre emelkedésének a napja, amely idıpont a felszámolási kérelem benyújtását követıen 

jelentısen elhúzódhat, amennyiben a felszámolási eljárás elrendelése elhúzódik, mert például az 

adós általa is tudottan alaptalan fellebbezést nyújt be, így kitolódik azon idıpont kezdete, 

amelyhez képest visszafelé számoljuk a három éves határidıt. Másrészt pedig ha a felszámolási 

eljárást csıdeljárás elızte meg, amely egy - két évig is tarthat, akkor a hitelezık hátrányára 

szintén szőkül az a három éves idıszak, amelyen belül a felelısségrevonás körébe vonható 

cselekmények felmerülhetnek. Ezt csak olyan jogszabály módosítás tudja megoldani, amely a 

felszámolási kérelem illetve a csıdkérelem benyújtásától visszafelé számítaná a három éves 

határidıt. 

A Cstv. a felróhatóság vélelmét, pontosabban a hitelezıi érdekek sérelmének vélelmét 

állítja fel egyes vezetıi mulasztások (pl. beszámoló készítésének az elmulasztása) kapcsán, 

ugyanakkor megadja a vezetınek a kimentés lehetıségét, mindez szintén a jogintézmény 

kárfelelısségként való felfogását erısíti. Ezen vélelem léte örvendetes, ugyanakkor csak 

félmegoldás, hiszen a felelısség másik konjuktív feltétele, hogy a hitelezıi érdekek sérelme 

mellett a társasági vagyon is csökkenjen, amelyet a hitelezınek kell bizonyítania, hiszen a 

felróhatóság vélelme a vagyoncsökkenésre nem terjed ki. A vagyoncsökkenés irathiány esetén 

nem bizonyítható.337 

A jogellenes magatartással okozott kár megítélését illetıen kérdéses, hogy mit vár el a 

jogalkotó a vezetı tisztségviselıtıl? A fizetésképtelenné vált társaság teljes 

vagyoncsökkenésének a megfizetését (teljes felszámolási vagyonnak a visszapótlását) vagy 

kizárólag az ügyvezetıi feladatok megszegésével okozati összefüggésben felmerült 

vagyoncsökkenést? A kérdést azonnal eldönteni látszik a jogszabály azon rendelkezése, amely 

                                                 
337 „Elég nehéz elképzelni olyan helyzetet, amikor jogi szempontból is értékelhetı okozati összefüggés mutatható ki a beszámoló 
benyújtásának, illetve közzétételének elmaradása és a társaság vagyonának csökkenése között. Ha pedig nem lehet 
vagyoncsökkenést kimutatni, akkor a felelısség sem állapítható meg.” A gazdasági társaságok nagy kézikönyve (szerkesztık: 
Kisfaludi András - Szabó Marianna, KJK Kiadó, 2008, 392. oldal) 
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szerint, ha többen közösen okoztak kárt, felelısségük egyetemleges, mindemellett szükségnek 

tartjuk a felelısségi alakzat kártérítési vetületét megvizsgálni. 

Kétségtelen, hogy a Cstv. 33/A. §-a egy jogellenes magatartást kíván szankcionálni. A 

Ptk. 355. § (4) bekezdése szerint a kár a jogellenes magatartással adekvát összefüggésben 

felmerült vagyoncsökkenés (és elmaradt haszon), de nem több. „Fıszabály”, hogy a kártérítés 

nem szolgálhat pönális célokat, a kártérítési jog célja a károkozást megelızı állapot 

helyreállítása, nem pedig a károkozó megbüntetése, megtorlása. A kárfelelısség a felróható 

magatartással okozott kár reparálására irányul, azonban jelenleg a vezetı tisztségviselı csıdjogi 

felelıssége ezen túlterjeszkedve, a képviselt társaság vagyoncsökkenéséért való felelısségnek 

tőnik, a betéri társaság beltagját és közkereseti társaság tagját terhelı mögöttes helytállásra 

hasonlít. Erre utal különösen a Cstv. azon fordulatai, miszerint „ki nem elégített követelése 

erejéig bármelyik hitelezı” pert indíthat, illetve a vezetı tisztségviselık „a hitelezık 

követeléseinek teljes kielégítését meghiúsították.” A BDT. 2009. 2169. sz. alatt közzétett eseti 

döntés a tényállást mögöttes kártérítési felelısségnek nevezi. Nem lehet azonban felelısségre 

vonni a vezetı tisztségviselıt egy-két, adott esetben „kisebb értékre elkövetett” jogsértés esetén a 

teljes hitelezıi adósságállományért, hiszen ez sértené a jogbiztonságot és súlyosan méltánytalan 

lenne. 338 

Álláspontunk szerint a vezetıt az általa okozott vagyoncsökkenés erejéig kell megtérítésre 

kötelezni, a vagyoncsökkenés pedig azon „kárral” kell hogy egyezzen, ami azzal okozati 

összefüggésben merült fel, hogy a vezetı a „fenyegetı fizetésképtelenség” állapotában nem a 

vezetı tisztségviselıtıl általában elvárható módon járt el a hitelezık érdekében, ami tevıleges 

magatartásban vagy mulasztásban is megnyilvánulhat.339 (Pl. a vezetı értéken alul értékesíti a 

társaság valamely termelı vagyonelemét vagy biztosíték nélkül nyújt kölcsönt.) Ezen 

magatartások, ügyletkötések a társaság érdekével nem feltétlenül ellentétesek, azonban a 

fizetésképtelenség bekövetkeztét követıen a hitelezıi érdekeket sért(het)ik és a felelısség 

szempontjából ennek van jelentısége. 

                                                 
338 Ezzel egyetért Török Gábor is: „A vezetı csak azon összegért felel, amellyel a hitelezıket károsította, tehát nem az összes ki 
nem egyenlített tartozásért.” (id. mő, 41. oldal)  
339 Hasonló álláspontot képvisel Kisfaludi András: „A fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetre elıírt kötelezettség megszegése 
tehát nem teremt korlátlan felelısséget abban az értelemben, hogy innentıl fogva gazdasági társaság minden kötelezettségéért 
helyt kellene állni. Csak olyan mértékig indokolt a vezetı tisztségviselı felelısségre vonása, amilyen mértékben jogszerő 
magatartása esetén a hitelezık a társasági vagyonból kielégítést kaphattak volna.” A gazdasági társaságok nagy kézikönyve 
(szerkesztık: Kisfaludi András - Szabó Marianna, KJK Kiadó, 2008, 394. oldal) 
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Amennyiben a vezetı tisztségviselı felelısségét kárfelelısségként fogjuk fel, úgy 

hangsúlyozandó, hogy a vezetı által megtérítendı kár összege nem lehet annak függvénye, hogy 

a felszámolási eljárásban hány hitelezı jelentkezett be, és így hány hitelezınek maradt ki nem 

egyenlített követelése, amely hitelezık köre, pontosabban a követelésük összege kevesebb is 

lehet, mint az okozott vagyoncsökkenés összege, amely pedig akkor állhat elı, ha nem jelenti be 

a követelését a felszámolási eljárásban az összes hitelezı, akiknek a kielégítését a vezetı (mint 

egészet) meghiúsította. (Erre az esetre azonban elfogadhatónak tartunk egy olyan módosítást, 

miszerint a vezetı marasztalása legfeljebb a felszámolási eljárásban nyilvántartásba vett hitelezıi 

igények összegéig terjedhet.) Függetlenül attól, hogy Cstv. 33/A. § a hitelezık (külsı személyek) 

vagyoni érdekeit sértı jogellenes magatartást szankcionálja, a vezetıt a társaság (társasági 

vagyon) javára kell marasztalni, hiszen a vagyoncsökkenés közvetlenül a társasági vagyonban állt 

be, a hitelezık közvetve károsodnak. A vezetı tisztségviselıt már a felszámolási eljárás alatt 

marasztalni kell a  felszámolási vagyon javára, amely vagyonból az 57. § szerinti kielégítési 

sorrendben eszközöl kielégítést a felszámoló. 

A peres eljárást a hitelezı is megindíthatja, de a gyakorlatban valószínőleg (a 

csıdmegtámadási perhez hasonlóan az adós nevében fellépı) felszámoló indít majd peres 

eljárást, mert ı rendelkezik az adós vagyoni helyzetére vonatkozó legtöbb információval, ez 

vélhetıen a peres eljárások számának növekedését fogja eredményezni.340 A megállapítási 

keresetet elıterjesztı hitelezı által indított peres eljárásban hozott felelısség megállapító ítéletre 

hivatkozva más hitelezık is megindíthatják a marasztalási pert. 

Érthetetlen, hogy a hitelezıi igények kielégítésére szolgáló vagyon csökkenését 

eredményezı és így a hitelezık kielégítését meghiúsító vezetıi tevékenység szankcionálására 

hivatott felelısségi alakzat miért teszi lehetıvé a vezetı felelısségének a megállapítását abban az 

esetben is, ha ’elmulasztották a környezeti terhek rendezését’, egy jogszabálymódosítás esetén 

indokolt elhagyni ezt a fordulatot. A Cstv. csak a ki nem egyenlített hitelezıi igények 

megfizetésére való kötelezést teszi lehetıvé, és mivel a környezet terhek rendezésének 

elmulasztása nem jár vagyoncsökkenéssel, ezért jelenleg a bíróság csak annyit tehet, hogy a 

vezetı felelısségét megállapítja, azaz a környezeti terhek rendezése elmulasztásának 

                                                 
340 A Cstv. 33/A. §-át 2009. szept. 1-jei hatállyal módosító 2009. évi IL. tv. hatályba lépése elıtt a felszámoló a saját nevében 
(nem pedig az adós nevében) indíthatta meg a peres eljárást. 
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megállapítása semmiféle vagyoni szankciót nem von magával, a Cstv. rendelkezése idegen a 

vagyoni felelısségtıl.  

Az okozati összefüggést illetıen értelemszerően a jogellenes magatartással 

összefüggésben keletkezett vagyoncsökkenést kell vizsgálni, amely vizsgálat során elıször azt 

kell megállapítani, hogy az adós fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzete mikor következett be, 

amely kérdésben való állásfoglalás legtöbbször könyvszakértıi kérdés azzal, hogy konkrét 

idıpontot meglehetısen nehéz meghatározni, és csak az ezt követıen realizált ügyletek 

alapozhatják meg a vezetı tisztségviselı felelısségét. A Cstv. a felszámolás elrendelését 

megelızı 3 éves idıszakban vezetı tisztségviselıi pozíciót betöltı személyek felelısségre vonást 

teszi lehetıvé, amely idıszak álláspontunk szerint elegendıen tág ahhoz, hogy a hitelezıi 

érdekeket sértı cselekményeket felölelje, ugyanis a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzet 

bekövetkezte és a felszámolás elrendelés között 3 évnél hosszabb idı jellemzıen nem telik el, az 

okozati összefüggés láncolata így ezen idıszakra tehetı. 

Komoly bírói mérlegelést igényel abban a kérdésben való állásfoglalás, hogy mely 

ügyvezetési feladatok voltak azok, amelyeket a vezetı megszegett és ezekkel okozati 

összefüggésben milyen vagyoncsökkenés állt be. A klasszikus polgári jogi kárfelelıség egyedi 

jogsértı cselekményekre fókuszál, viszont „az egyes gazdasági döntések elıkészítése és 

végrehajtása igen bonyolult, kívülrıl nehezen áttekinthetı folyamat, idıben-térben összetett, 

komplex döntésekrıl van szó. Nem nagyon lehet egy-egy döntést a döntéssorozat egészébıl 

kiragadni, ez csak önkényesen lehetséges.”341 (Ezen utóbbi probléma a konszernjogban köszön 

még vissza.) 

A hitelezıi érdekek védelmét szolgálja az, hogy a megállapítási kereset elıterjesztésekor 

már „vagyoni biztosíték nyújtása is kérhetı a hitelezık követelésének kielégítése céljából”, 

amelynek teljesítéséért ráadásul az adós többségi befolyással rendelkezı tagja kezesként felel. A 

vagyoni biztosíték a bíróság letéti számlájára befizetendı pénzösszeg vagy értékpapír, 

bankgarancia, biztosítói garancia, biztosító által kiállított, készfizetı kezességvállalást tartalmazó 

kötelezvény lehet. A vagyoni biztosíték alkalmazhatósága körül meglehetısen sok a nyitott 

kérdés, amelyek jövıbeli jogszabályi rendezése elengedhetetlen.   

                                                 
341 Sárközy Tamás: Jogi felelısség a gazdaságban (Gazdaság és jog, 2008/7-8. sz. 5. oldal) 
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A bíróság a biztosítékadást nem köteles elrendelni, de azt a per bármely szakaszában 

elrendelheti. A megállapítási per puszta megindítása (amely kereset alaptalannak is bizonyulhat) 

önmagában még nem elegendı indok a biztosítékadás elrendelésére, annak szükségességérıl a 

bíróság dönt a bizonyítás folyamatához és eredményéhez képest. Elıször is kérdéses, hogy mi 

alapján határozza meg a bíróság a biztosíték összegét? A jogszabályi rendelkezés szerint „a 

keresetben vagyoni biztosíték nyújtása is kérhetı a hitelezık követelésének kielégítése céljából.” 

A Cstv. többes számot használva valamennyi hitelezı követelése kielégítését biztosítani hivatott 

biztosítékról rendelkezik, de ezen hitelezık helyes értelmezés szerint csak a megállapítási pert 

indító hitelezık lehetnek, akkor is ha késıbb a marasztalási pert más hitelezık is megindítják. 

Valamennyi, felszámolási eljárásban nyilvántartásba vett hitelezı követelésével azonos mértékő 

biztosítékot azért sem indokolt alkalmazni, mert a vezetı tisztségviselı kárfelelıssége – ahogy az 

alább ismertetendı bírói gyakorlat is igazolja – a felróhatóan okozott vagyoncsökkenésért való 

felelısséget jelent, nem pedig valamennyi, felszámolási eljárásban ki nem egyenlített tartozásért 

való, felróhatósági elemtıl független, korlátlan helytállási kötelezettséget. Mindemellett peres 

eljárást nemcsak hitelezı, hanem maga a (felszámoló által képviselt) adós is indíthat, amely 

esetben szintén kérdéses, hogy melyik hitelezı követelésének biztosítására kell gondolni? Hogy a 

bizonytalanságot tovább fokozzuk, igazából nem is a felperes (valamely hitelezı vagy a 

felszámoló által képviselt adós) követelésének a biztosításáról van szó, ugyanis a vezetı 

marasztalása esetén a Cstv. 33. § (4) bekezdés szerint a vagyoni biztosítékot valamennyi (kereseti 

kérelmet elıterjesztı, egyesített perben álló) hitelezı között kell felosztani. Álláspontunk szerint 

csak azon csıdhitelezı követelésének biztosításáról lehet szó, amely hitelezı a kereseti kérelmet 

elıterjesztette, ha pedig több hitelezı ügye egyesítésre került, akkor ezen hitelezık követelését 

kell együttesen figyelembe venni. A vagyoni biztosíték mértékének meg kell egyeznie a hitelezı 

felszámolási eljárásban nyilvántartásba vett teljes követelésével, hiszen csak így érhetı el a 

törvény célja, ami a hitelezı teljes követelésének elızetes biztosítása arra az esetre, amennyiben 

arra a (közbensı vagy felszámolási zárómérlegben elıterjesztett vagyonfelosztási javaslat szerint 

a) felszámolási vagyon nem nyújt fedezetet. 

Kérdéses továbbá, hogy mi a jogkövetkezménye annak, ha az alperesi vezetı nem 

bocsátja rendelkezésre a biztosítékot? Helye lehet-e a biztosíték nyújtására vonatkozó 

rendelkezés végrehajtásának, ki a biztosíték jogosultja, azaz ki indíthatja meg a végrehajtási 

eljárást, egyáltalán helye lehet-e végrehajtási eljárásnak e tekintetben? Kétségtelen, hogy a 
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vagyoni biztosíték nyújtására való kötelezés a felperesi hitelezı (sıt valamennyi, felszámolási 

eljárásban nyilvántartásba vett hitelezı együttes) érdekét szolgálja, de a vagyoni biztosíték nem 

ıt illeti meg, nem ı a jogosultja, nem az ı kezéhez történik a letétbe helyezése (az összeg 

rendeltetése nem teljesítés, hanem biztosíték), ezért álláspontunk szerint a hatályos Vht. 187. § 

alapján biztosítási intézkedés elrendelését a felperes nem kérelmezheti, mert nem olyan, ıt 

megilletı követelés biztosításáról van szó, amelynek késıbbi kielégítése veszélyben lehet 

továbbá a követelés nem is közokirattal vagy teljes bizonyító erejő magánokirattal igazolt. 

Álláspontunk szerint e tekintetben szükséges a Cstv. 33/A. § kiegészítése vagy pl. a Vht. 187. § 

módosítása oly módon, hogy a vezetı által nem teljesített vagyoni biztosíték összege erejéig a 

vagyonára a peres bíróság egy soron kívül hozott végzéssel elrendelheti a felperes 

pénzkövetelésének biztosítását, amelyet a Vht. 191. §-a alapján kell végrehajtani.  

 Amennyiben a vezetı Cstv. 33/A. § szerinti csıdjogi felelısségét a felróhatóan okozott 

vagyoncsökkenés mértékéhez igazodó kárfelelısségi alakzatként fogjuk fel, úgy elképzelhetı az, 

hogy a perindításkor letétbe helyezendı vagyoni biztosíték mértéke meghaladhatja azt az 

összeget, amelyet a vezetı a jogellenes magatartásával a társaság vagyonában okozott. 

 A vezetı által okozott vagyoncsökkenés mibenlétével, meghatározhatóságával és a 

felelısségi alakzat gyakorlati alkalmazhatóságával kapcsolatos összefoglaló következtetésekre a 

magyar bírósági gyakorlat ismertetését követıen térek ki. 

 

9. A HAZAI BÍRÓI GYAKORLAT  

 

A Cstv. 33/A. § már több mint 5 éve lépett hatályba, ez idı alatt a bírói gyakorlatban kialakultak 

azok a szempontok, ami alapján a vezetı felelıssége vizsgálható. Az alábbiakban a legfontosabb 

ítéletek vizsgálatára szorítkozom, majd a végén összegzem az általánosítható következtetéseket. 

A Fıvárosi Ítélıtábla elıtti 12.Gf.40.038/2010. sz. alatti ügyben a hitelezı peres eljárást 

indított adós betéti társaság két üzletvezetıje ellen, mivel a felszámolási eljárásban a követelése 

nem térült meg. Az alperesek a felszámolás kezdı idıpontját követıen a rendelkezésükre álló 

800.000. Ft. pénzeszközbıl (ami a teljes felszámolási vagyon volt) megkísérelték a hitelezıkkel 

az egyezségkötést és közben egyes hitelezıi igényeket kielégítettek, a tevékenységet záró 

mérleget és a cég iratanyagát bár késedelmesen, de átadták a felszámolónak. A bíróság a kereseti 
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kérelmet elutasította, a támadott magatartás nem szolgált alapul a felperesi hitelezık által kért 

megállapításnak. Az alperesek a felszámolási készpénzvagyont nem vonták el, azt (bár a 

felszámolás kezdı idıpontja után, rendelkezési jog hiányában) hitelezıi igények kielégítésére 

fordították, gazdálkodást nem folytattak. 

A Legfelsıbb Bíróság a Gfv.X.30.361/2010. sz. ítéletében a hitelezıi igények mértékétıl 

független, (felszámolási) vagyoncsökkenésért való ügyvezetıi felelısséget állapított meg. A 

tényállásban a késıbb felszámolás alá került társaság rövid lejáratú kötelezettségállománya 1,5 

millió Ft. volt, amikor az ügyvezetık adásvételi szerzıdést kötöttek 5,1 millió Ft. foglalókénti 

átadásával egy külföldi ingatlanra, amely foglaló akkor a társaság teljes vagyona volt. Az 

ügyvezetık semmiféle ismerettel nem rendelkeztek a cégük várható külföldi tevékenységérıl, 

munkalehetıségekrıl, hitellehetıségekrıl, így elıre láthatták, hogy bevétel hiányában nem fogják 

tudni kifizetni a hátralékos 20 millió Ft. vételárat, így a foglalót elvesztik, ez esetben pedig a 

foglaló összegének hiányában nem tudják majd kiegyenlíteni a hitelezıi igényeket sem. A 

szerzıdést az egyik ügyvezetı írta alá, de arról a másik is tudott, azzal hallgatólagosan 

egyetértett, ezért a felelısségük egyetemlegesen került megállapításra 5,1 millió Ft. 

vagyoncsökkenésért, és nem volt jelentısége annak, hogy az ügyvezetık elıadása szerint 

kizárólag a szerzıdést aláíró egyik ügyvezetı foglalkozott a gazdasági társaság ügyeivel, 

irányításával. Határozott álláspontunk, hogy a vázolt tényállás mellett az ügyvezetık felelısségét 

a társaságot képviselı a felszámoló a Gt. 30. §-a alapján is érvényesíthette volna. 

A Legfelsıbb Bíróság a Gfv.IX.30.432/2010. sz. alatti ügyben megállapította azon 

ügyvezetı felelıssége, aki a társaság 13,4 millió Ft. készpénzvagyonával nem tudott elszámolni. 

A tényállásban az ügyvezetı közvetlenül a felszámolás jogerıs elrendelését megelızıen állított 

ki vállalkozói díjról számlát, amely összeg azonban a tevékenységet záró mérlegben már nem 

szerepelt, ugyanakkor az összeg felhasználásáról az ügyvezetı nem tudott bizonylatot felmutatni, 

a jogszerő felhasználást nem tudta bizonyítani. Az ügyvezetı állítása szerint a pénzösszeget tagi 

kölcsön kifizetésére fordította, de még amennyiben ezen állítás valós és bizonyított is lett volna, 

ez akkor sem változtatott volna a kereseti kérelem megalapozottságán, ugyanis a „tagi kölcsönt 

folyósító tagok sem részesíthetıek elınyben a cég egyéb hitelezıivel szemben”, az ügyvezetınek 

az összeget a társaság rendelkezése alatt kellett volna tartania, és átadni a felszámolónak. Az 

ügyvezetı a kifogásolt cselekményt nem a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzet bekövetkeztét, 
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hanem magának a fizetésképtelenségnek a bekövetkeztét követıen tette, hiszen a felszámolást 

már végzéssel elrendelte a bíróság, csak akkor a végzés még nem emelkedett jogerıre. 

A Legfelsıbb Bíróság a Gfv.IX.30.249/2010. sz. ügyben a két alperesi ügyvezetı (akik 

egyben a kft. tagjai is) felelısségét állapította meg 24,5 millió Ft. összeg erejéig azon okból, hogy 

ekkora összegő kölcsönt nyújtottak mindenféle biztosíték nélkül egy (az I. r. alperesi ügyvezetı 

által képviselt) kapcsolt vállalkozásnak olyan idıpontban, amikor az ügyvezetésük alatt álló 

gazdasági társaság ellen több hitelezı jogerıs fizetési meghagyással bírt vagy végrehajtási 

eljárást indított, amely okok alapján a társaság felszámolását is el lehetett volna rendelni, tehát a 

társaság a kölcsönnyújtáskor fizetésképtelen volt. A kölcsönvevı társaság fél év múlva kényszer-

végelszámolás, majd felszámolás alá került, a kölcsön nem térült meg. A kölcsönbeadó 

társaságnak a kölcsönösszeg gyakorlatilag az összes vagyona volt. A kölcsönbeadó társaság a 

kölcsön nyújtásának évében és a következı évben gazdasági tevékenységet már nem végzett, 

bevételt nem szerzett, megmaradt eszközei értéktelenek voltak, tehát nem volt esélye sem arra, 

hogy egyéb pénzeszközökbıl a hitelezıit kielégítse. A kölcsönnyújtás idıpontjában a tartozások 

meghaladták a kölcsön összegét. A bíróság mérlegelte azt is, hogy az I. r. alperesi ügyvezetı az 

elmúlt években tönkrement, kielégítetlen hitelezıi igények tömkelegét felhalmozó cégeket 

hagyott maga után. A bíróság megállapította azon II. r. alperesi ügyvezetı egyetemleges 

felelısségét, aki ténylegesen nem vett részt a kft. irányításában, vezetésében, aki a saját 

elmondása szerint nem is tudott a kölcsönszerzıdésrıl. Az ítélet indokolása szerint: „A vezetı 

tisztséget betöltı személyektıl általában elvárható gondosság feltételezi, hogy az ügyvezetı 

figyelemmel kísérje a kft. gazdálkodását, mőködését, annak eredményességét, a vele szembeni 

követeléseket. A kft. mőködése, anyagi helyzete iránti teljes érdektelenség és ebbıl fakadó 

ismeret és információhiány eleve olyan fokú mulasztás és gondatlanság, ami megalapozza a II. r. 

alperes felelısségét és helytállási kötelezettségét. A II. r. alperes a passzív érdektelen 

magatartásával gyakorlatilag hallgatólagosan tudomásul vette az I. r. alperes eljárását. A 

fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzet bekövetkezte objektív körülmény, e körben nem 

mentesíti az alperest, hogy a nagyfokú gondatlansága, a passzivitása és az ebbıl eredı ismeret, 

információ hiánya miatt errıl személyesen nem szerzett tudomást. Ez neki felróható, így erre nem 

hivatkozhat.” A Gt. a „névleges” ügyvezetı fogalmát nem ismeri. „Irreleváns, hogy a II. r. 

alperes tudott-e az I. r. alperes által kötött kölcsönszerzıdésrıl. Ha helytállónak tekintjük azon 

állítását, hogy arról nem tudott, akkor is terhére értékelendı, hogy nem észlelte, ügyvezetıi 
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tevékenység kifejtésének hiányában nem is észlelhette, miszerint a kölcsönnyújtás folytán a 

társaság vagyona lényegében nullára csökkent, ügyvezetıi tevékenység ellátása hiányában az 

esetleges lehetséges intézkedéseket nem tette, nem tehette meg. Ilyen lehetett volna pl. a társaság 

legfıbb szervének összehívása a másik ügyvezetı felelısségének megállapítása iránti per 

kezdeményezés érdekében stb.”342 

A Tolna Megyei Bíróság BDT. 2009. 2169. sz. alatt közzétett ítéletének tényállása szerint 

a gabonakereskedelemmel foglalkozó, termelı tevékenységet végzı társaság több mint 100 millió 

Ft. összegő tartozást halmozott fel a termeltetı hitelezı felé, amely hitelezı ezen összeg erejéig 

termelés elıfinanszírozásához szükséges anyagot szolgáltatott az adósnak. Az adós a 

termékértékesítési szerzıdésben lekötött terményt azonban nem a felperesnek, hanem másnak 

értékesítette. A felek a tartozást átütemezték, de az adós nem törlesztette a részleteket. Az adós 

éves mérleg szerinti saját tıkéje két egymást követı évben is negatív volt, végül az adós maga 

ellen kezdeményezett felszámolási eljárást. Az adós vezetı tisztségviselıje nem tett eleget a Cstv. 

31. § szerinti kötelezettségeinek, a tevékenységet záró mérleget és a cég vagyonát (egy gépjármő 

kivételével) nem adta át a felszámolónak és a megelızı évben sem tett eleget a mérlegkészítési 

kötelezettségének. A felszámoló a kereseti kérelmében a legutolsó mérleg szerinti 565 millió Ft. 

összegő eszközvagyonért (tárgyi eszközök, készlet, követelésállomány, pénzeszköz), mint 

vagyoncsökkenésért való ügyvezetıi felelısség megállapítását kérte. A bíróság a keresetnek helyt 

adott és mérleg szerinti 565 millió Ft-tal azonosította azt a társasági vagyoncsökkenést, amelyet 

az ügyvezetı az által okozott, hogy az eszközökkel nem számolt el a felszámoló felé és amelyért 

„mögöttes kártérítési felelısséggel” tartozik. 

A Szegedi Ítélıtábla elıtti Pf.I.20.498/2010. sz. ügyben a felperesi hitelezık a 

tulajdonukban álló telken felépítendı társasház kivitelezésére vállalkozási szerzıdést kötöttek 

egy korlátolt felelısségő társasággal, amely társaság a kivitelezéshez szükséges saját erıvel nem 

rendelkezett, egyéb árbevétele sem volt. A vállalkozói díj fizetését a felek a mőszaki 

készültséghez igazították, a megrendelık szakaszonként elıre finanszírozták a kivitelezést. A 

vállalkozó a kivitelezést késedelmesen akkor kezdte meg, amikor már kulcsrakészen át kellett 

volna adnia a társasházat, tehát már a kivitelezés tényleges megkezdésétıl kezdve esedékes volt a 

                                                 
342 Itt csak visszautalok a Cúria fentebb ismertetett 1160/1933. sz. határozatára, amelyben a rendes kereskedıtıl elvárható 
magatartás mércéjét felállította és megállapította az igazgatóság azon tagjának kárfelelısségét, amely igazgató a vezetési és 
ellenırzési kötelezettsége kötelezettségét nem teljesítette és ezzel összefüggésben harmadik személy károsodott. 
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késedelmi kötbér, amirıl nyilvánvaló tudomása volt. A bíróság késıbb ezen idıszakhoz kötötte a 

fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzet kezdetét. A felperesek a kft. ellen megindult felszámolási 

eljárásban 31,7 millió Ft. összegben jelentettek be hitelezıi igényt a felszámolónál, amely összeg 

magában foglalta a „társasház tényleges készültségi foka százalékos arányát meghaladó 

befizetéseket” továbbá a kötbérkövetelést, a késedelmi kamat és nyilvántartásba vételi díj iránti 

követelésüket. Az alperesi ügyvezetı ellen indított perben az elsıfokú bíróság az alperesnek ezen 

összegért való felelısségét állapította meg, amelyet azonban az Ítélıtábla megváltoztatott és csak 

16,2 millió Ft. összegben állapította meg az ügyvezetı által okozott vagyoncsökkenés összegét, 

ugyanis ez volt a hitelezık által eszközölt túlfizetés összege a perbeli építkezés befejezésekor. 

Túlfizetés alatt értendı az a vállalkozói díj, amelyet a felperesi megrendelık a kivitelezı kft. 

rendelkezésére bocsátottak, de ennek megfelelı ellenszolgáltatást (épület meghatározott 

készültség fokát) a kivitelezı szolgáltatni nem tudta. Az alperesi ügyvezetı lényegében ezen 

összeggel nem tudott elszámolni, a felelıssége ezen összegre korlátozódott. A vezetı 

tisztségviselıtıl elvárható gondosság körében a bíróságok értékelték, hogy az ügyvezetı 

taggyőlést nem hívott össze, könyvelıt nem alkalmazott, az éves beszámolót egyes években nem 

adta le, de a kivitelezéssel párhuzamosan a családi házát építette. Az ügyvezetı a felperesek 

egyes vállalkozói díj befizetéseit a saját magánszámlájára érkeztette, a felperesi hitelezıknek nem 

adott elszámolást és tájékoztatást a befizetésik hovafordításáról.  

Az imént hivatkozott ítéletben a Szegedi Ítélıtábla a kár fogalmát használta, amely 

terminus használatával egyetértünk, de megjegyzendı, hogy a Cstv. 33/A. § szerinti felelısségnél 

„hagyományos”, Ptk. 355. § (4) bekezdés szerinti értelemben vett, okozati összefüggésben 

keletkezett kárról nem feltétlenül beszélhetünk, illetve a kár elemei, meghatározhatóságának 

szempontjai nem azonosak. Teljesen más kárfogalommal operál a Cstv. alapján kialakult bírói 

gyakorlat, mint a Ptk. A Cstv. 33/A. § alapján indult perekben a vezetı tisztségviselı által 

okozott kár az az összeg, amely a hitelezık rendelkezésére álló felszámolási vagyon részét 

képezte volna, amennyiben a vezetı a vagyonnal a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzet 

bekövetkeztét követıen a hitelezıi érdekek elsıdlegességére tekintettel gazdálkodott volna és 

amely összeggel az adós vagyona ezáltal nem csökkent volna. A kár tehát nem a hitelezı 

vagyonában bekövetkezett vagyoncsökkenéssel (hitelezıi igény ki nem elégítésével) egyenlı (bár 

adott esetben azzal egyenlı is lehet), hiszen elképzelhetı, hogy a hitelezı pl. nem is jutott volna a 

saját kategóriájában kielégítéshez akkor sem, ha a kifogásolt vagyoncsökkenés be sem 
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következik. Mindemellett a csıdjogban is a kár fogalmát kell használnunk azért, hiszen a törvény 

által jogellenesnek minısített, felróható magatartással okozati összefüggésben bekövetkezett 

vagyoncsökkenésrıl van szó. Másként „éli meg” a kárt a hitelezı az adós is. A társaság 

szempontjából a vagyoncsökkenés egyenlı a kárral, a hitelezı viszont a teljes hitelezıi igénye 

megtérítésére tart igényt.  

 

10. ÁLTALÁNOSÍTHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK  

 

A Cstv. 33/A. § és bírói gyakorlat fenti elemzésébıl az alábbi általános következtetéseket 

vonhatjuk le: 

a) A vezetı tisztségviselı felelıssége a társasági vagyonban okozott 

vagyoncsökkenésért való és annak mértékéig korlátozódó kárfelelısség; 

 

b) a vezetı tisztségviselı által okozott vagyoncsökkenés mértéke nem azonos a 

felperes hitelezıi igényével (vagy az összes nyilvántartásba vett hitelezıi igénnyel), annál 

kevesebb és több is lehet; 

 

c) a vezetı kárfelelıssége szempontjából a kár a társasági vagyoncsökkenéssel 

azonos, azonban elmaradt haszon vagy indokolt költség a jellegénél fogva fel sem merülhet ezen 

„csıdjogi kárfelelısségi alakzatnál”, az okozati összefüggés vizsgálatát meghaladja annak 

vizsgálata, hogy amennyiben a felróható vagyoncsökken(t)és nem következik be, úgy a jövıben 

mennyivel nıtt volna még a társasági vagyon, azaz az adott vagyonelem megtartásával és újbóli 

befektetésével milyen nyereségre lehetett volna szert tenni; 

 

d) a hitelezı akkor is megindíthatja a megállapítási pert, ha a vezetı által okozott 

vagyoncsökkenés összegébıl (ha az felszámolási vagyonelemként rendelkezésre állt volna) a 

saját kielégítési kategóriájában nem is részesült volna; 
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e) a vezetı tisztségviselı felelıssége megállapításának nem feltétele, hogy a vezetı 

által eszközölt kifizetés (pl. nyújtott kölcsön) visszakövetelésének behajtását a felszámoló 

megkísérelje és a behajthatatlanság hitelt érdemlı módon megállapítást nyerjen; 

 

f) a megállapítási perben a bíróság egyszerre dönt a felelısség jogalapjáról és 

összegszerőségérıl, az ítéletek rendelkezı részében a bíróság megállapítja az ügyvezetık 

felelısségét a társasági vagyon csökkenéséért továbbá összegszerőleg megállapítja azt a mértéket, 

amely vagyoncsökkenést okoztak az ügyvezetık és amely összeget ki kell majd fizetniük, ha a 

hitelezı követelése a felszámolási eljárás során nem térül meg; 

 

g) a peres eljárásban a hitelezınek kell bizonyítania a fizetésképtelenséggel fenyegetı 

helyzet bekövetkeztének idıpontját, (a törvényi vélelem hiányában) azt hogy a vezetı ekkor nem 

a hitelezıi érdekek elsıdlegessége alapján járt el és bizonyítania kell továbbá a vezetı jogellenes 

magatartása és a bekövetkezett vagyoncsökkenés közötti okozati összefüggést; 

 

h) a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzet vitán felül fennáll akkor, amikor az 

egyes hitelezık követeléseire a bíróság akár az adós felszámolást is elrendelhetné, azaz a Cstv. 

27. § (2) bekezdés szerinti fizetésképtelenségi okok valamelyike fennáll (pl. az adóst marasztaló 

jogerıs ítélet vagy a megindított végrehajtási eljárás), de álláspontunk szerint – egyéb 

körülmények vizsgálata nélkül) nem sorolható ide az, ha az adós a számlatartozását az 

esedékességét követı 15 napon belül nem egyenlített ki; 

 

i) a vezetı tisztségviselıtıl elvárt, hogy fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben 

összehívja a legfıbb szerv ülését és intézkedését kezdeményezze; 

 

j) a vagyoncsökkenés összegének bizonyítékaként elfogadható a vezetı 

tisztségviselı által aláírt legutolsó mérleg, amelyben feltőntetett eszközökkel a vezetı nem 

számolt el a felszámoló felé; 

 

k) a hitelezık érdekeit sérti, ha a vezetı biztosíték kikötése nélkül jelentıs összegő 

kölcsön nyújtásáról dönt, ebben az esetben a kölcsön összege a vagyoncsökkenés mértéke; 
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l) a vezetı felelısségét azonban nemcsak az indokolatlan kockázatvállalással járó 

ügyletkötések alapozzák meg, hanem az is, ha a fizetésképtelen helyzet bekövetkeztét követıen 

tagi kölcsönköveteléseket egyenlít ki, amely kifizetés a hitelezık összességének érdekét sértı 

jogtalan gazdálkodásnak minısül annak ellenére, hogy a kiegyenlített követelésnek érvényes 

jogcíme van; 

 

m) az egyetemleges felelısség alól nem mentesül az a vezetı tisztségviselı sem, aki 

ténylegesen nem vett részt a hitelezıi érdekeket sértı gazdálkodásban, és ennek az az oka, hogy 

passzív, hanyag magatartása miatt nem kísérte figyelemmel a társaság pénzügyi helyzetének 

alakulását, annak romlását, illetve érdektelensége miatt nem jutottak tudomására más vezetı 

tisztségviselıknek a hitelezık érdeket sértı cselekményei, így nem tudott azok 

megakadályozására intézkedéseket tenni. 

 

Hangsúlyozandó tehát, hogy a vezetı felelıssége csak a társaságnak okozott 

vagyoncsökkenés megtérítésére korlátozódhat. Elképzelhetı, hogy a marasztalási pert indító 

hitelezı a felszámolási eljárást követıen a vezetı tisztségviselı által megfizetett összegbıl nem 

jut hozzá a teljes követeléséhez (akár azért, mert pl. a vezetı tisztségviselı által okozott 

vagyoncsökkenéshez képest eleve több volt a hitelezıi igénye vagy pedig elképzelhetı, hogy a 

marasztalási összegen annyi hitelezıvel kellett arányosan osztoznia, hogy nem marad elég 

fedezet számára). A Szegedi Ítélıtábla helyesen utal rá a Pf.I.20.498/2010. sz. ítéletében, hogy a 

felperesek az alperes korlátlan felelısségének megállapítása mellett teljes káruk megtérítésére 

abban az esetben formálhattak volna igényt, ha keresetüket a Gt. 50. § (2) bekezdésére alapítják. 

Ennek a kérdésnek a vizsgálata már áthajlik a tagok felelısségének a vizsgálatába, amely 

kérdéskörrel a következı fejezetben foglalkozom. 
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11. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A nemzetközi kitekintés körében a témakör szerteágazó volta nem teszi lehetıvé minden részletre 

kiterjedı összehasonlítás elvégzését, ugyanakkor néhány követendı megoldás mindenképpen 

kiemelendı. 

Figyelemre méltó, hogy különösen az angolszász bírói gyakorlat jóval szélesebb körben 

hajlik a bankok árnyékvezetıi minıségének a megállapítására, és a felszámolási eljárásban 

bejelentett hitelezıi igényekért való helytállásra kötelezésre, tehát a bankoknak valós kockázatot 

jelent az adós tevékenységébe való túlzott beavatkozás. 

A külföldi bíróságok a vezetı tisztségviselıktıl a fokozott felelısségük körében elvárják 

és ténylegesen számon kérik, hogy a gazdasági társaság vagyoni-pénzügyi helyzetével 

folyamatosan tisztában legyenek, azt nyomon kövessék, aminek az elmulasztását a vezetı terhére 

értékelik.  

A holland és angol jogszabályok nagy elınye, hogy fizetésképtelenséggel fenyegetı 

helyzetben nemcsak hogy elismerik a hitelezıi érdekek elsıdlegessének az elvét, hanem lehetıvé 

teszik a vezetı tisztségviselınek közvetlenül a felszámolási vagyon javára történı marasztalását, 

sıt igényérvényesítési jogot csak a felszámolónak biztosítanak. A német és orosz 

fizetésképtelenségi törvény a bekövetkezett fizetésképtelenségi helyzetben a felszámolási 

kérelem benyújtásának kötelezettségével terheli a vezetıt. A magyar hitelezık kielégítése már 

akkor sokat javulna, ha a Csıdtörvényünk csak ezt a két megoldást átvenné. A vezetık csıdjogi 

felelısségének módosítását tartalmazó javaslatomat a VIII. fejezetben fejtem ki. 
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IV.  FEJEZET  

A GAZDASÁGI TÁRSASÁG TAGJAINAK FELEL İSSÉGE 
 

 

1. A GAZDASÁGI TÁRSASÁG , MINT FELEL İSSÉGKORLÁTOZÓ FIKCIÓ  

 

„A jogi személy a polgári jogviszonyokban felelısségkorlátozó fikció. Célja lehetıvé tenni, hogy 

a végsı soron korlátlan helytállásra köteles természetes személyek a vagyonuk egy részét 

elkülönítve, ahhoz önálló szervezetet rendelve e vagyonrész tekintetében önálló jogalanyt 

hozhassanak létre. Ennek alapja minden esetben az állami (közhatalmi) elismerés és engedély. A 

vagyontömeg elkülönülése azonban azzal is együtt jár, hogy a gazdasági forgalom önálló 

alanyaként a jogi személy csak a szerzıdéses vagy a szerzıdésen kívüli szabályok szerint köteles 

helytállásra és jogosult igényérvényesítésre. A korlátlan tartalmú tulajdon, a tulajdonos 

elhatározásából jogi személyiségő társasággá alakul és a rá vonatkozó és immáron korlátolt 

tartalmú tulajdonosi jogokat a részvény testesíti meg.”343 „A felelısség korlátozásának gondolata 

mögött itt alapvetıen egy nagyobb gazdasági kockázat és veszély húzódik meg. E kiemelkedı 

gazdasági kockázat és veszély vállalásának egyfajta „honoráriuma” a felelısség korlátozásának 

lehetısége egyes társaságok tagjai számára.”344  

A felelısségkorlátozás tehát az üzleti kockázat megosztása a tagok között, azonban 

álláspontunk szerint ezen egyensúly indokolatlanul a társaság tagjainak a javára billen, egy 

gazdasági társasággal való ügyletkötés során a hitelezık több kockázatnak teszik ki magukat, 

mint a társaság tulajdonosai. A gazdasági társaságok fizetésképtelenné válásának sokszor nem az 

vagy nemcsak az az oka, hogy pl. a társaság nem tudja behajtani a követeléseit (körbetartozások) 

vagy a tevékenységével kapcsolatos megrendelések hiányában a vagyonát felemészti, hanem a 

tagok olyan ügyleteket kötnek vagy hagynak jóvá, vagy olyan döntéseket hoznak, amelyek a 

társaság vagyonának racionális gazdasági indokkal nem magyarázható pazarlásával vagy adott 

esetben egyenesen a társaság vagyonának a saját érdekkörükbe való kimentésével függnek össze. 

„A tulajdonos „felelıssége” elsısorban azt foglalja magában, hogy az elkülönült jogalany 

                                                 
343 Fıvárosi Bíróság 6.G.40.132/2002/13. 
344 Nochta Tibor: Megjegyzések a társasági jogi felelısségkorlátozás kérdéséhez (Magyar jog, 1991/7. sz. 412. oldal) 
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vagyonát képezı vagyonhányadot elveszíti az eredménytelen gazdálkodás következtében.”345 A 

gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a tulajdonos felelıssége ettıl nem is sokkal több. 

Rendkívül kevés, a tagi felelısséggel kapcsolatos bírói döntés került közzétételre, holott a 

felelısséget megalapozó látens tényállások köre meglehetısen széles. A határozatok 

meghozatalakor, az ügyletek realizálásakor a tagok általában érdekazonosság indokolta 

akarategységben cselekszenek, de amennyiben mégsem, és az ügylet sérti a többi tag érdekeit, 

akkor a Gt. 49. § (5) bekezdése alapján a kisebbségi joggyakorlás keretében a kisebbségben lévı 

tag is érvényesítheti a gazdasági társaság nevében a gazdasági társaságot megilletı, a taggal 

szemben fennálló kárkövetelést (ha a cég nem áll felszámolás alatt, mert ekkor már a felszámolót 

illeti meg az adós nevében a perindítás joga). Amennyiben a társaság fizetésképtelenné válik és a 

bíróság a felszámolását elrendeli, akkor ezen ügyletek más megvilágításba kerülhetnek és az 

immár a felszámoló (pontosabban a felszámoló által képviselt gazdasági társaság) a hitelezık 

kielégítésére szolgáló csıdvagyon növelése érdekében kárigényt érvényesíthet a tagokkal 

szemben. 

A Gt. 30. § (2) bekezdése szerint a vezetı tisztségviselı az ügyvezetést „fıszabályként” a 

gazdasági társaság érdekeinek elsıdlegessége alapján köteles ellátni. A (3) bekezdés azonban 

kifejezetten a társaság idıközben beállt, fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetére tekintettel 

arra kötelezi a vezetı tisztségviselıt, hogy ügyvezetési feladatait a társaság hitelezıi érdekeinek 

elsıdlegessége alapján lássa el. E követelmény felróható megszegése esetére, ha késıbb a 

gazdasági társaság fizetésképtelenné vált, a Csıdtörvény elıbbi fejezetben vizsgált 33/A. §-a 

elıírja a vezetı tisztségviselık hitelezıkkel szembeni helytállási kötelezettségét. A vezetı 

tisztségviselık esetén tehát a jogszabály külön felelısségi tényállásról (hitelezık felé fennálló 

közvetlen, saját vagyonával történı helytállási kötelezettségrıl) rendelkezik, a tagok esetén 

azonban nem, annak ellenére, hogy a tagok sok esetben ugyanúgy felelısek lehetnek a 

vagyonvesztésért, mint a vezetık. Egyre cizelláltabban szabályozott a csıdmegtámadás, a 

vezetık csıdjogi felelıssége, de a tagoknak a kifejezetten a fizetésképtelenségért való 

(„csıdjogi”) felelıssége elhanyagolt. 

                                                 
345 Ujváriné Antal Edit: Felelısségi kérdések a társasági jogviszonyokban (Kötelmi jogi kodifikációs tanulmányok („Novotni 
Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért”, Miskolc, 2005, szerkesztette: Bíró György és Szalma József, 180. oldal) 
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A Gt. a korlátozott tagi felelısség mellett mőködı gazdasági társaságok (kft. és rt.) esetén 

ún. tıkevédelmi szabályokról rendelkezik a hitelezık érdekeinek a védelmében. Ilyen többek 

között a 

− tıkeminimum szabályozása (Gt. 114 és 207. §) 

− hátralékos tıkebefizetéssel szemben való beszámítás tilalma (Gt. 118. §) 

− Gt. 13. (4) bekezdése szerinti apportfelelısség  

− a társaság rendelkezésére bocsátott vagyoni hozzájárulás visszakövetelésének tilalma 

− osztalék kifizetés feltételhez való kötése (Gt. 131. és 220. §) 

− saját üzletrész és részvény megszerzésének korlátokhoz kötése (Gt. 135. és 223. §) 

− vagyonvesztés törvényben meghatározott eseteiben a legfıbb szerv összehívásának és 

a tıkepótlásnak a kötelezettsége (Gt. 143. és 245. §) 

 

A kft-nél 500.000 Ft, az rt-nél 5.000.000 Ft összegő tıkeminimum elıírása nem jelenti 

azt, hogy a társaság ezt a tıkét folyamatosan köteles lenne megırizni és fenntartani. A BH. 1996. 

226. sz. alatt közzétett eseti döntésben a Legfelsıbb Bíróság kifejtette, hogy: A korlátolt 

felelısségő társaság vagyonát nem kezelik „letétként”, ez a felszámolás alatt álló gazdálkodó 

szervezet vagyonaként – ha nem áll rendelkezésre – figyelembe nem vehetı, és a tagok a 

korlátolt felelısségő társaság tartozásaiért a törzstıke erejéig sem a felszámolási eljárás során, 

sem annak befejezését követıen nem tartoznak felelısséggel. 

A tıkevédelmi szabályok azonban nem jelentenek elegendı jogi védelmet a hitelezık 

érdekében, ezért az elkülönült jogi személyiséggel való visszaélést vagy joggal való visszaélést 

megvalósító tagi cselekményeket szankcionálandó a Gt., a Cstv. és a Ctv. különbözı felelısségi 

tényállásokkal megpróbálja minden irányból védeni a hitelezıket. 

Jelen fejezet célja, hogy kifejezetten a társaság fizetésképtelensége esetén vizsgálja a 

társaság vagyonának csökkenéséért felelıs tagokkal szembeni igényérvényesítés lehetıségeit. 
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2. A TAGOK TÁRSASÁG FELÉ FENNÁLLÓ KÁRFELEL İSSÉGE 

 

2.1. A társaság saját érdekeinek védelme 

 

A Gt-nek a gazdasági társaságok legfıbb szervének mőködését szabályozó általános 

rendelkezései között szereplı 20. § (7) bekezdése értelmében: Azok a tagok (részvényesek), akik 

olyan határozatot hoztak, amelyrıl tudták, vagy az általában elvárható gondosság mellett 

tudhatták volna, hogy az a gazdasági társaság jelentıs érdekeit nyilvánvalóan sérti - ha törvény 

kivételt nem tesz -, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben az ebbıl eredı 

kárért. 

A hivatkozott rendelkezés a tagoknak a társaság felé fennálló belsı kárfelelısségét 

szabályozza. Nemcsak a vezetı tisztségviselıket, hanem a tagokat is köti a társasági hőség elve, 

azaz ténykedéseik során kötelesek a társaság saját, önálló érdekeire figyelemmel eljárni. „A 

tagok hőségi kötelessége a társas viszony fiduciárius jellegébıl fakad. Általános elv, hogy a tag 

nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a társasági együttmőködés érdekeit sérti. Nem köthet 

tehát a maga hasznára olyan mellékügyleteket sem, amelyek a többi tagot károsítják és a társas 

cél megvalósítását nyilvánvalóan gátolják.”346 

A társaságnak elkülönült vagyona van, a társasági vagyon a társasági tagokkal szemben is 

védelemben részesül. Az önálló társasági érdek védelme nem hitelezıvédelmi indíttatású, a 

vizsgált tényállásnak nincs köze a társaság fizetésképtelenségéhez, de a társaság felé fennálló 

kárfelelısséget megalapozó jogellenes magatartások adott esetben a hitelezık érdekeit sértı, a 

tagok Gt. 50. § szerinti felelısségét megalapozó cselekménynek is minısülhetnek. 

A társaság a tagok érdekében mőködı szervezet, a tagok érdekében végez gazdasági 

tevékenységet, azonban a társaságnak a tagok érdekeitıl független saját érdeke van. Az önálló 

társasági érdeke létjogosultságát vizsgálva Kisfaludi András kifejti, hogy „A társaságnak vannak 

a tagjaitól, sıt a tagok többségétıl elkülönült, a tagok érdekeit megelızı érdekei is. Önkéntelenül 

felvetıdik a kérdés, hogy vajon milyen szempontból kell megközelíteni a társaság érdekeit, ha 

nem a tagok érdekei felıl? Netán egy magasabb, társadalmi szempontnak kell mozgatnia a 

társaságot? Azt gondolom, nyilvánvaló, hogy a társaság tagjai ilyen felettük álló érdekük 

                                                 
346 Kuncz Ödön: Kötelmek személy- és vagyonkapcsolatokból (Magyar magánjog, Kötelmi jog különös része (szerkesztette 
Szladits Károly, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1942, 723. oldal) 
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megvalósítására aligha szerzıdnének. Ez azonban nem jelenti azt, hogy elméletileg vagy 

technikailag ne lehetne ilyen jogi szabályokat alkotni, ha jogpolitikailag valóban kívánatosnak 

tartanánk a társaságok alapkonstrukciójának olyan átalakítását, ami szerint a társaság nem a tagok 

és más erıforrás-tulajdonosok kiegyensúlyozott érdekviszonyait jelentené, hanem az egész 

társadalom érdekében mőködne.”347 „A tagok és a társaság elkülönült jogalanyiságából 

következıen a társaságnak mint önálló jogalanynak saját, a tagokétól különbözı érdekei lehetnek. 

Ugyanakkor a társaságra vonatkozó alapvetı, stratégiai döntéseket a tagok hozhatják meg. A 

társasági jog elvárja a társasági tagoktól azt, hogy társasági tagsági jogaik – elsısorban szavazati 

joguk – gyakorlása során ne kizárólag a saját egyéni érdekeiket kövessék, hanem a társaság 

érdekeinek megfelelı döntések meghozatalára törekedjenek.”348 A Gt. azonban nem akármilyen, 

hanem csak jelentıs társasági érdeksérelem esetén avatkozik be. 

Nem tudom elfogadni Sárközy Tamás szélsıséges álláspontját, aki erélyesen képviseli a 

tagi érdekek elsıdlegességét, és azt a társaság saját érdeke elé helyezi. „Miért ne okozhatnának, 

mondjuk a tulajdonos tagok szándékosan veszteséget a társaságuknak, ha ebbıl, mondjuk 

elınyük származik a saját vállalkozásuknál? Az esetleges kisrészvényesek, kisebbségben lévı 

tagok érdekvédelmére más eszközöket kellene igénybe venni, a társasági érdek ilyen mértében 

nem különülhet el a meghatározó tagoktól.”349,350 A Gt. 20. §-a nem a kisebbségben lévı tagok 

érdekvédelmét emeli magasabb szintre, és ezen az sem változtat, ha azok a tagok nem 

szavazhatnak a perindításról, akikkel szemben a pert meg kell indítani.351 A perindításról 

határozó tagoknak nem a saját közvetett, hanem a társaság közvetlen, jelentıs érdeksérelmét kell 

bizonyítaniuk. 

Miskolczi Bodnár Péter a tagok kárfelelısségét nem tartja besorolhatónak sem a 

kontraktuális, sem a deliktuális károk közé. Álláspontja szerint „számos olyan felelısségi alakzat 

létezik azonban a társasági jogban, amellyel kapcsolatban egyszerően nincs értelme azon 

töprengeni, hogy vajon szerzıdésesnek vagy szerzıdésen kívülinek minısítsük ezeket.”352 Ide 

                                                 
347 Kisfaludi András: A társasági jog helye a jogrendszerben (Polgári Jogi Kodifikáció, 2000/3, 9. oldal) 
348 Kisfaludi András: Társasági jog (Complex Kft, Budapest, 2007, 136. oldal) 
349 Sárközy Tamás: A gazdasági társaságok vezetési rendszerérıl (Gazdaság és Jog, 2010/7-8, 6. oldal) 
350 A jelen kézirat lezárásakor folyamatban lévı Ptk. kodifikációs tervezetnek a Sárközy Tamás égisze alatt készülı társasági jogi 
könyv tervezete a Gt. 20. § (7) bekezdéshez hasonló tényállást már nem tartalmaz. 
351 A Gt. 20. § (5) bekezdése rendelkezik a határozathozatalból kizárt tagok körérıl. 
352 Miskolczi Bodnár Péter: A kontraktuális és deliktuális károk elhatárolásának nehézségei (Kötelmi jogi kodifikációs 
tanulmányok, „Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért”, Miskolc, 2005, szerkesztette: Bíró György és Szalma József, 121, 
oldal) 
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sorolja a társaság jelentıs érdekeit nyilvánvalóan sértı tagok kárfelelısségét, ugyanis a tagok 

magával a károsult társasággal nem állnak szerzıdéses jogviszonyban, viszont nem tartaná 

szerencsésnek, ha a „kártérítési jog a társaságot és annak tagjait egymástól független 

szereplıknek tekintené, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy a társaság tagja, mint a társaság 

legfıbb döntéshozatali szervében, tagsági jogait gyakorló személy került károkozói pozícióba.”353 

 

2.2. A felelısség feltételei 

 

A Gt. értelmezése szerint a felelısség feltétele, hogy a tagok az akaratukat deklaráló határozatot 

hozzanak. Kkt. és bt. esetén a Gt. 93. § (2) bekezdése utal arra, hogy írásban vagy más 

bizonyítható módon kell határozatot hozni (ha a tagok ülés tartása nélkül határoznak), kft. esetén 

a 145. § (3) bekezdésébıl és a 146. § (1) bekezdésébıl következıen a határozatot írásban kell 

rögzíteni, rt. esetében pedig a 238. §-ból és a 242. §-ból vezethetı le a határozat írásba foglalása. 

A Gt. 19. § (5) bekezdése egyszemélyes kft., illetve rt. esetén a legfıbb szerv hatáskörében az 

egyedüli tag (részvényes) írásban határoz.354 A gyakorlatban rendkívül ritka esetben találkozni 

azzal, hogy a társaságok – a társasági szerzıdés módosításával kapcsolatos határozaton kívül, ami 

szükséges a változásbejegyzési eljáráshoz – írásba foglalták volna a határozataikat, különösen ha 

azok a fizetésképtelenné vált társaság vagyonának a ki(át)mentése tárgyában születtek és a vezetı 

tisztségviselı átadta volna a Határozatok könyvét a felszámolónak. (Megjegyzendı, hogy a 

bírósági gyakorlat szerint a határozat érvényességének nem feltétele, hogy a Határozatok 

könyvébe bejegyezzék. A taggyőlési határozatnak a határozatok könyvébe való bevezetése nem 

tekinthetı a határozat érvényességi kellékének, ez legfeljebb törvényességi felügyeleti eljárás 

lefolytatására adhat alapot.) Nem bizonyított határozat esetében pedig ugyebár nincsen 

kárfelelısség. A tagi felelısséget állító perekben innentıl kezdve jelentıs bizonyítási teher 

nehezedik a (felszámolás elrendelése esetén a felszámoló által képviselt) felperesi társaságra. 

Sajnos nem elegendı annak bizonyítása, hogy a tagok - bár írásbeli határozat nélkül, de - 

akarategységben hozott döntés keretében jártak el, a Legfelsıbb Bíróság (nem tagi 

kárfelelısségének ügyében hozott) BH. 2007.305. sz. alatt közzétett eseti döntése szerint nincs 

                                                 
353 Miskolczi Bodnár Péter id. mő 122. oldal 
354 Azonos tartalommal rendelkezik az egyszemélyes korlátolt felelısségő társaság esetén a Gt. 168. § (1) bekezdése, 
egyszemélyes részvénytársaság esetén a Gt. 284. § (2) bekezdése. 
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mód arra, hogy a taggyőlésen hozott határozat tartalmát a bíróság a tagok ráutaló magatartása 

alapján állapítsa meg. 

A tagoknak a társasággal szemben áll fenn a felelıssége, így a kártérítési peres eljárásban 

a felperes a társaság, az alperes(ek) pedig a tag(ok). Amennyiben tehát a tagok megsértik a 

társaság érdekeit, úgy az a sajátos jogi helyzet jön létre, hogy az általuk alapított jogalany lép fel 

ellenük. A társaság felszámolásának kezdı idıpontja után a társaságot a felszámoló képviseli és a 

felszámoló dönt a kárigény érvényesítésérıl, hiszen a tagok elleni kárigény érvényesítésérıl a 

legfıbb szerv jogosult dönteni, amely szerv helyett ezt a jogot  a felszámolás kezdı idıpontja 

után a felszámoló jogosult gyakorolni.355 

A felperesi társaságnak kell bizonyítania a határozat létét, a határozat meghozatalában 

részt vevı tagok körét és azt, hogy a társaságot a határozat végrehajtásával összefüggésben kár 

érte. A megtérítendı kárt illetıen az elmaradt haszon kárelemet itt nem tartjuk 

megállapíthatónak, hasonlóan a vezetı tisztségviselık Cstv. 33/A. § szerinti felelısségénél. 

Hangsúlyozandó, hogy a tagok kárfelelıssége nem függ a szavazati joguk nagyságától, 

azaz a támadott határozatot hozó, kisebb szavazatszámmal rendelkezı tag ugyanúgy a teljes 

vagyonával felel, mint a többségi tag. 

 

2.3. A felelısség esetei 

 

Álláspontunk szerint a tagi felelısség alá olyan tényállások tartozhatnak, amelyeknél a tagoknak a 

szokásos gazdasági kockázatvállaláson túlmutató illetve a rendes gazdálkodással ellentétes 

(’gondos családapától elvárt’) döntése sérti az általuk alapított, de elkülönült vagyonnal és 

felelısséggel rendelkezı, önálló jogalanynak minısülı társaság saját vagyoni érdekeit. 

Álláspontunk szerint ebbe a körbe tartozhat pl. ha a tagok a társaság pénzeszközébıl nagy értékő 

személygépjármőveket lízingelnek jelentıs összegő lízingdíjért (akkor is ha  kizárólag ’céges’ 

használatra); jelentısebb értékő vagyontárgyaknak az átruházását határozzák el értéken alul a 

társaság visszafordíthatatlanul fizetésképtelen állapotában, különösen ha a vevı a társaság tagja 

vagy vezetı tisztségviselıje vagy ezek hozzátartozója vagy ezek érdekeltségébe tartozó 

                                                 
355 Cstv. 34. § (1) bekezdése: A felszámolás kezdı idıpontjában megszőnnek a tulajdonosnak a gazdálkodó szervezettel 
kapcsolatos külön jogszabályokban meghatározott jogai. 
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gazdasági társaság;356 jóváhagyják, hogy valamely tag megvegye a társaság valamely 

vagyontárgyát és beszámítsa a fizetésképtelen társasággal szembeni tagi kölcsön követelését;357 

harmadik személynek jelentıs összegő kölcsön nyújtását hagyják jóvá mindenféle biztosíték 

nélkül; valós illetve értékarányos teljesítés nélkül megbízási díjak kifizetését szavazzák meg a 

velük összefonódásban álló gazdasági társaságoknak; követelések érvényesítésérıl mondanak le. 

Ezen döntéseket a tagok nyilvánvalóan nem hoznák meg, ha magánszemélyként a saját 

vagyonukkal gazdálkodnának, döntésük eredményeképpen a saját magánvagyonuk (nem pedig a 

társaságé) csökkenne. Megjegyzem, ha a tagok ingyesen vagy értékaránytalan ügylet megkötését 

határozzák el vagy hagyják jóvá, akkor az ügylet megtámadható a Cstv. 40. § (1) bekezdés b) 

pontja vagy a Ptk. 201. §-a alapján. 

Amikor van legfıbb szervi határozat, ennek tárgya általában a vezetı tisztségviselı által 

kötött valamely szerzıdés vagy megtett intézkedés jóváhagyása. Egyetértek Szabó Gábor 

Zoltánnal abban, hogy „ha pedig a vezetı tisztségviselı intézkedéseit a társaság 

tagjai/részvényesei taggyőlésükön/közgyőlésükön esetleg jóváhagyták, és így ennek 

következtében nem érvényesítettek kártérítési igényt a vezetı tisztségviselıvel szemben, akkor 

ebben az esetben pedig feltehetıen az új Gt. 19. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a vezetı 

tisztségviselı intézkedését jóváhagyó tagok felelıssége lesz esetlegesen megállapítható.”358 

Visszautalok A korlátolt felelısségő társaságokról és csendes társaságokról szóló 1930. évi V. 

Tc. (elıbbi fejezetben vizsgált) 60. §-ára, amely a hitelezıkkel szemben hatálytalannak 

nyilvánította a taggyőlés azon határozatát, amellyel az ügyvezetıt a felelısség alól felmentette. 

Szabó Gábor helyesen utal rá, hogy „az új Gt. 19. § (2) alkalmazásához nem szükséges, hogy a 

korlátolt felelısséggel visszaélés történjék”359, bár megjegyzem általában mindkét tényállás 

körébe gyakorlatilag vagyoncsökkenést eredményezı magatartások (visszaélések) tartoznak. 

A Gt. 20. § (7) bekezdése alapján történı igényérvényesítésnek nagyobb jelentısége, 

esélye lehet a társaság felszámolásának elrendelése esetén, hiszen a határozathozatalkor a tagok 

általában érdekazonosságban cselekszenek és nyilván nem határoznak a saját maguk elleni 

                                                 
356 A 2006. évi Gt. 141. § m) pontja a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe utalja az olyan szerzıdés megkötésének jóváhagyását, 
amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetıjével vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt. 
357 A tagi kölcsön visszafizetésérıl való döntés önmagában nem jogellenes, kárfelelısséget nem alapoz meg, hiszen a társaság 
érdekeit nem sérti az, ha a tagok érvényes jogcímen fennálló tartozás teljesítésérıl rendelkeznek. A tagi kölcsön visszafizetésével 
szemben azonban a felszámoló a Cstv. 40. § (2) bekezdése alapján felléphet. 
358 Szabó Gábor Zoltán: A gazdasági társaság tagjának felelısségérıl. (Gazdaság és Jog 1998. november, 9. oldal) A szerzı az 
1997. évi Gt. alapján tett megállapításai a hatályos Gt. alapján is helytállóak. 
359 Szabó Gábor Zoltán: id. mő, 9. oldal  
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perindításról. Peres eljárások azonban ritkák, mert a felszámolók anyagilag nem érdekeltek a 

perindításban, másrészt pedig nem áll rendelkezésre írásos határozat. Egy, a felszámoló által 

indított perben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság marasztalta a kft. azon két tagját, akik 

taggyőlési határozat keretében a saját munkabérük felemelésérıl határoztak, majd a felemelt 

fizetésük felvétele után a saját társaságuk ellen felszámolási kérelmet terjesztettek elı. A bíróság 

kötelezte ıket a felvett munkabérük visszafizetésére. Összehasonlítás végett említésre méltó a 

Curia gyakorlatából az a jogeset, amelyben a bíróság „a ’forgalmi jó erkölcsbe ütközés’ miatt 

érvénytelennek nyilvánította azt a közgyőlési határozatot, amellyel az ún. családi rt-nél két 

érdekeltség egyike kis szótöbbséggel a saját kebelébıl való ügyvezetıknek a rendes illetményein 

felül a bruttó forgalom után számított jutalékot az üzemnek általános gazdasági okból késıbb 

bekövetkezhetı tartósabb veszteséges voltára való minden tekintet nélkül biztosított.”360  (Az 

adott üzleti év mérleg szerinti nyereséggel, de osztalékfizetés nélkül záródott.)  

A fizetésképtelen állapotban történı munkabér emelés azonban a vezetı tisztségviselı 

felelısségét is felveti, ha arról ı döntött. A felszámolás alatt álló társaság által elıterjesztett 

kártérítési kereset alapossága folytán a bíróság marasztalta azt a végelszámolót, aki már nem 

mőködı társaságnál, érdemi munkavégzés hiánya ellenére is tovább foglalkozatta a 

munkavállalókat és fizetett ki munkabéreket.361 A fizetésképtelen állapotban való munkabér 

emelésért való igazgatói felelısség a skandináv jogban sem ismeretlen. „A testületi tag eljárást 

kötelességszegınek tekinthetjük, ha szavazatával támogatta az ügyvezetı igazgató számára az 

általa megérdemelt összeget jóval meghaladó fizetés megállapítását, amikor alig fejtett ki munkát 

a társaság számára.”362 

A Gt. 141. § (1) bekezdés m) pontja szerint a kft. taggyőlésének hatáskörébe tartozik 

olyan szerzıdés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetıjével 

vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt. A Gt. kizárólag 

kft. esetén írja elı az említett körbe tartozó szerzıdések taggyőlés általi jóváhagyását. Azt a tényt, 

hogy a gazdasági társaság és a tagja között létrejött ügyletet taggyőlési határozat hagyta jóvá, az 

erre hivatkozó félnek elsısorban a társasági határozatok könyvével kell igazolnia.363 Amikor a 

                                                 
360 1933. szept. 15. – P.IV.2666/1933. 
361 Debreceni Ítélıtábla Gf.III.30.256/2005/6. 
362 Dotevall, Rolf: Az igazgatósági tagok és az ügyvezetı igazgató felelıssége – skandináv szemszögbıl (Publicationes 
Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica, 2003, 540 old.) 
363 BH. 1998. 239. 
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taggyőlés jóváhagyása elmarad, úgy a legegyszerőbb a szerzıdés érvénytelenségére hivatkozni. 

Semmisnek minısül a gazdasági társaság által a saját tagjával kötött adásvételi szerzıdés, ha az 

ilyen ügylethez a társaság taggyőlési határozattal nem járult hozzá.364 A Gt. 9. §-a alapján 

alkalmazandó Ptk. 215. § (1) bekezdése értelmében ha a szerzıdés létrejöttéhez harmadik 

személy beleegyezése vagy hatósági jóváhagyás – adott esetben a taggyőlés jóváhagyása – 

szükséges, annak megtörténtéig a szerzıdés nem jön létre. A Ptk. 215. (3) bekezdése pedig 

kimondja, hogy beleegyezés, illetıleg jóváhagyás hiányában a szerzıdésre az érvénytelenség 

jogkövetkezményeit kell alkalmazni. 

Amikor a legfıbb szerv határozatának tárgya a társaság által kötendı szerzıdésének 

jóváhagyása (pl. amikor a taggyőlés jóváhagyja valamelyik tagjával kötendı szerzıdést, amely 

valós ellenszolgáltatást tudottan nem takar), úgy nemcsak a jóváhagyó tagok kárfelelıssége 

merülhet fel, hanem a jóváhagyott szerzıdés érvénytelensége is. „Bár nem található kifejezetten e 

kérdéssel foglalkozó közzétett döntés, mégis logikusnak tőnik, hogy a taggyőlési jóváhagyás nem 

akadályozhatja meg a szerzıdés érvénytelenségének egyéb okból történı kimondását. A 

Legfelsıbb Bíróság Gf.X.30.329/2007/6. sz. részítéletében hivatkozik a Somogy Megyei Bíróság 

elsı fokon jogerıre emelkedett ítéletére, amelyben a megyei bíróság megállapította egy kft. és 

ügyvezetıjének házastársa között megkötött fiktív megbízási szerzıdés érvénytelenségét, 

egyúttal kártérítésben marasztalta az ügyvezetıt a szerzıdés megkötésével okozott kár miatt. Az 

adott ügyben hiába hagyta jóvá a taggyőlés 75 %-os többséggel a házastárs szaktanácsadói 

tevékenységérıl szóló megállapodást, a legfıbb szerv határozata sem tudta elhárítani a 

jóerkölcsbe ütközés miatti érvénytelenséget.”365 Adott esetben könnyebb lehet a szerzıdés 

érvénytelenségét megállapítani, mint a határozat létét, továbbá a károkozás tényét és az okozott 

kár nagyságát bizonyítani. 

A Gt. 20. § szerinti felelısségi alakzaton kívül a Gt. több rendelkezést tartalmaz a 

hitelezık érdekének védelmében. Korlátolt felelısségő társaság esetében a Gt. 143. §-a, 

részvénytársaság esetében pedig a 245. §-a írja elı a taggyőlés (közgyőlés) haladéktalan 

összehívásának kötelezettségét, amennyiben a társaság saját tıkéje veszteség folytán a törzstıke 

felére vagy (részvénytársaság esetén az alaptıke kétharmadára) csökkent vagy pedig a társaságot 

                                                 
364 BH. 1998. 239. 
365 Sodor Dávid: A gazdasági társaság és vezetı tisztségviselıje közötti szerzıdések a társasági jogban (Gazdaság és Jog, 2009/7-
8, 33. oldal) 
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fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem 

fedezi. Ezen esetekben a tagoknak (részvényeseknek) pótbefizetést kell teljesíteniük vagy 

gondoskodniuk kell a tıke más módon való biztosításáról, illetve a tıke leszállításáról, mindezek 

hiányában a társaságnak más társasággá történı átalakulásáról, illetve jogutód nélküli 

megszüntetésérıl.366 Ezen rendelkezések megszegésének azonban jogkövetkezménye nincsen, a 

Gt. nem ír elı kárfelelısséget. A Cstv. 33/A. §-a alapján kialakult bírói gyakorlat azonban a 

vezetı tisztségviselı terhére értékeli azt, ha elmulasztotta a legfıbb szerv ülését összehívni. 

Jogalkotási javaslatként megfontolandónak tartjuk a társaság kötelezését arra, hogy ilyen arányú 

vagyoncsökkenés esetén kötelesek legyenek errıl a hitelezıiket értesíteni közvetlenül vagy pedig a 

Cégközlönyben hírdetmény útján. 

A Gt. 51. § (1) bekezdése a társaság tagjai számára tıkepótlást vagy kötelezı átalakulást 

ír elı arra az esetre, amennyiben a társaság két egymást követı üzleti évben nem rendelkezik a 

társasági formájára kötelezıen elıírt jegyzett tıkének megfelelı összegő saját tıkével.367 A tagok 

felelısségérıl rendelkezı jogkövetkezménye ezen rendelkezésnek sincsen. 

Korlátolt felelısségő társaság és részvénytársaság esetében a hitelezıi érdekek 

védelmében került törvényi szinten meghatározásra a tıkeminimum, de a társaság fennállása alatt 

a jegyzett tıkét nem kell elkülönítetten, letétként kezelni. A 2006. évi Gt. elfogadása pedig a 

jegyzett tıke tekintetében indokolatlan liberalizációt hajtott végre, korlátolt felelısségő társaság 

esetében az 500.000. Ft-os tıkeminimum olyan alacsony, hogy az eredeti törvényi célt 

(hitelezıvédelem) teljesen formálissá teszi.368  

 

                                                 
366 Miskolczi Bodnár Péter javasolná a taggyőlés (közgyőlés) kötelezı összehívását, már akkor is, ha a saját tıke 30 %-al 
törzstıke (alaptıke) alá esik. (Miskolczi Bodnár Péter: Hitelezıvédelem a társasági - és a csıdjogban, Kandidátusi értekezés, 
Miskolc, 1992, tézisfüzet, 13. oldal) 
367 Gt. 51. § (1) bek.: Ha a gazdasági társaság a számviteli törvény szerinti beszámolójában foglaltak alapján egymást követı két 
teljes üzleti évben nem rendelkezik a társasági formájára kötelezıen elıírt jegyzett tıkének megfelelı összegő saját tıkével és a 
társaság tagjai (részvényesei) a második év számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásától számított három hónapon 
belül a szükséges saját tıke biztosításáról nem gondoskodnak, a gazdasági társaság köteles e határidı lejártát követı hatvan napon 
belül elhatározni más gazdasági társasággá való átalakulását, vagy rendelkeznie kell jogutód nélküli megszőnésérıl. 
368 Az angolszász joggyakorlatban az alultıkésítettség meghatározó esete a felelısségáttörésnek.  
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3. JOGTÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS  

 

3.1. A Kereskedelmi törvény szabályozása 

 

Kt. 72. § A társaság ügyeiben minden társaság tag oly szorgalmat és gondosságot köteles 

kifejteni, minıvel saját ügyeiben eljárni szokott.  

Minden társasági tag felelıs a társaságnak azon károkért, melyeket vétkessége által 

okozott, s e károk ellenében nem számíthatja fel azon elınyöket, melyeket szorgalma által a 

társaságnak más esetekben szerzett.  

 

A Kt. a Gt-hez hasonlóan rendelkezett a társaságnak kárt okozó tagok társaság felé 

fennálló felelısségérıl, rögzítve azt, hogy a társaság ügyeiben olyan gondossággal kötelesek 

eljárni, mint a saját ügyeikben, bár kifejezetten nem rendelkezett arról, hogy a felelısség alapja a 

társaság érdekeinek sérelme. 

Az elızı cím végén hivatkozott tıkeminimum kapcsán érdekességképpen megjegyzem, 

hogy a Kereskedelmi törvény szerint a bt. kültagja három esetben felelt személyes vagyonával a 

társaság tartozásaiért. A Kt. 139-141. §-a azt volt hivatott biztosítani, hogy a kültag vagyoni 

betétje folyamatosan rendelkezésre álljon, ezért egyrészt a kültagnak a vagyoni betétje után 

kamatot csak akkor lehetett fizetni, ha ezáltal az eredeti betét nem csökkent, másrészt ha a 

veszteség miatt a kültag betétje csökkent, akkor kamatra és nyereségre csak akkor tarthatott 

igényt, amennyiben a betétje kiegészítésre került. Ha a kültag ezen rendelkezések ellenére 

kifizetésben részesült, a társasági kötelezettségekért a kivett összeg erejéig személyesen felelt, 

kivéve ha jóhiszemően vette fel a kifizetést.369  

 

3.2. A korlátolt felelısségő társaságról és a csendes társaságról szóló 1930. évi V. tc. 

szabályozása 

 

A Kftc. több, a hatályos szabályozáshoz képest szigorúbb felelısségi szabályt tartalmazott a 

hitelezıi érdekek védelmében. 

                                                 
369 A Kt. hatálya alá tartozó kereskedelmi társaságok tagjainak és a társaságok felelısségi viszonyaival foglalkozik Réti Mária: A 
kereskedelmi társaságok felelısségi szabályairól címő tanulmányában (Magyar Jog 2005/2, 79-90. oldal) 
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41. § „Azok a tagok, akik szavazattuk többségével oly határozatot hoztak, amelyrıl tudták, 

hogy a társaság jelentıs érdekeit nyilvánvalóan sérti, egyetemlegesen felelnek a károsultnak az 

ebbıl eredı kárért.” 

„A többség tagjaitól nemcsak a társaság, hanem a kisebbségben levı tagok, sıt a társaság 

hitelezıi is követelhetnek kártérítést, ha kimutatják, hogy a hozott határozat ıket is 

károsította.”370 (Visszautalok arra, hogy a Kt. is ilyen széles körben használta a károsult fogalmát 

az igazgató kárfelelıségének szabályainál.) Ez a szabályozás a hatályos Gt. 20. § (7) 

bekezdéséhez képest sokkal szigorúbb, hiszen a jelenleg a tagok felelısséggel csak a társaság felé 

tartoznak, a hitelezık velük szemben nem léphetnek fel, illetve csak a Gt. 50. § szerinti 

felelısségáttörési keresettel, akkor is csak a társaság megszőnése után. 

− a 43. § rendelkezése a taggyőlés haladéktalan összehívását írta elı, ha a törzstıke fele 

elveszett 

− az 59. § az ügyvezetık kárfelelısségérıl rendelkezett arra az esetre, ha a társaság 

vagyonát a tagok között felosztották, a törzsbetéteket vagy pótbefizetéseket a 

tagoknak egészben vagy részben visszaadták, kamatot vagy nyereségrészesedést 

fizettek 371 

− a 60. § a hitelezıkkel szemben hatálytalannak nyilvánította a taggyőlésnek azt a 

határozatát, amely az ügyvezetıket a felelısség alól felmentette és a kártérítés a 

társaság hitelezıinek kielégítésére szükséges volt. 

A Gt. hasonlóan (szigorú) rendelkezéseket nem tartalmaz. (A vezetı tisztségviselık 

felelıssége c. fejezetben részletesebben foglalkozom a vezetık felelısségérıl rendelkezı 

jogszabályhelyekkel.) 

Külön kiemelem, hogy A Kftc. a társaság hitelezıivel szemben hatálytalannak 

nyilvánította az ügyvezetıt a felelısség alól felmentı határozatot, amennyiben a kártérítés a 

társaság hitelezıinek a kielégítésére szükséges volt (azaz ha a csıdvagyon nem érte el a hitelezıi 

igények összegét). Az ilyen felelısség alól felmentı tulajdonosi határozathoz általában akkor 

ragaszkodott a vezetı, ha a jogügyletet már a fizetésképtelenség állapotában kötötte. A felelısség 

alól felmentı határozatok hitelezıkkel szemben való hatálytalanná nyilvánításával, és így a 

vezetıvel saját kárfelelısségének a megnyitásával a Kftc. arra kényszerítette a vezetıt, hogy a 

                                                 
370 Corpus Juris Hungarici Magyar Törvénytár, 1930. évi törvénycikkek (id. mő 145. oldal) 
371 A károsulti körbe tartoztak a hitelezık, ık is érvényesíthettek kárigényt a vezetı tisztségviselıvel szemben. 
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kft. fizetésképtelenségének állapotában még tulajdonosi jóváhagyás mellett sem kössenek a 

társaság vagyont csökkentı és a hitelezık kielégítésének elmaradását eredményezı jogügyletet. 

86. § A tagok a társaság csıdjében nem érvényesíthetnek oly követelést, mely ıket a 

társasági viszony alapján illeti vagy abból ered, hogy a csıdnyitást megelızı egy éven belül a 

társaságnak hitelt nyújtottak vagy másoknál neki hitelt szereztek. Ha ily követelésükre a 

csıdnyitást megelızı egy éven belül a társaság vagyonából kielégítést vagy biztosítást kaptak, 

kötelesek a kapottat a csıdtömegnek visszatéríteni. 

A törvény a hitelezık egyenlıségének elvébıl eredıen tiltotta, hogy a társaság 

fizetésképtelen állapotban a tagoknak a követeléseikre visszafizetést teljesítsen vagy biztosítékot 

nyújtson. Ez az egyértelmő rendelkezés a hatályos Gt-bıl és Cstv-bıl is hiányzik, pedig 

megkönnyítené a jogalkalmazást. A 86. § a Cstv. 40. § (2) bekezdésével rokonítható, hiszen az a 

felszámolónak visszakövetelési jogot biztosít azon, rendes gazdálkodás körébe nem tartozó 

szolgáltatás visszakövetelése iránt, amellyel az adós a hitelezıjét elınyben részesítette (pl. a tagi 

kölcsön visszafizetés). 

A Kftc. a Gt-vel ellentétben tehát szélesebb körben tette lehetıvé az önálló jogi 

személyiséggel rendelkezı, már fizetésképtelen kft. képviseletében eljáró, a hitelezıi igények 

kielégítését veszélyeztetı vagy a társaság vagyonát csökkentı jogügyletet realizáló ügyvezetı 

közvetlen, személyes vagyoni felelısségének a megállapítását. 

 

4. A KORLÁTOZOTT FELEL İSSÉG ÁTTÖRÉSE 

 

4.1. A korlátolt felelısséggel való visszaélés tényállása 

 

A korlátolt felelısség áttörésének (társasági lepel lerántásának) jogintézményét az 1997. évi Gt. 

vezette be, amely tényállás alkalmazhatósága tárgyában bírói döntések nagyon szők körben láttak 

napvilágot annak ellenére, hogy a gyakorlati tapasztalatok szerint a felelısségáttörést megalapozó 

esetek száma meglehetısen nagy. A tárgykörben kiforrott bírósági gyakorlatról nem 

beszélhetünk, aminek oka egyrészt az, hogy a jogintézmény bevezetése óta rövid idı telt el és ez 

alatt kevés felelısségáttörési kereset került a bíróságok elé. A társaságok tevékenységi körében 

eljáró tagok és vezetı tisztségviselık (pontosabban általában véve a jogi személyek tevékenységi 
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körében eljáró tagok és képviselık) felelısségét a bírósági gyakorlat szinte kivétel nélkül a 

gazdasági társaságnak tudja be, áthatolhatatlanak tőnı védıfalat emelve a társaságok elkülönült 

jogalanyisága köré, a hitelezık nézıpontjából pedig biztosítva a társasági leple mögé rejtızı 

tagoknak és vezetı tisztségviselıknek a felelıtlenséget. 

Az 1988. évi Gt. kifejezetten még nem tartalmazta a társasági lepel lerántásának 

jogintézményét, de a bírói gyakorlat az általános kárfelelısségi tényállás, a Ptk. 339. §-a alapján 

megállapította a korlátolt felelısség áttörését. A gyakran hivatkozott EBH. 1999. 118. (BH. 1999. 

465.) sz. ügyben a Legfelsıbb Bíróság az alábbiakat állapította meg, ahol a felperesek az 1988. 

évi Gt. hatálya alá tartozó társaság tagjaival szemben indított peres eljárásban a társaság tagjainak 

a felelısségét kérték megállapítani bőncselekménnyel okozott kár jogcímén azon, a társasággal 

kötött kölcsönszerzıdésen alapuló, a társaság felszámolási eljárásában meg nem térült 

követeléseik vonatkozásában: „fıszabályként a kft. tagjai a kft. tartozásaiért nem felelnek. 

Ugyanakkor a Gt-nek vannak olyan speciális tételes rendelkezései is, melyek ezen általános 

rendelkezést áttörik és szigorú felelısségi szabályt írnak elı. Ilyet tartalmaz a Gt. 188. §-a, illetve 

a Gt. 162 § (2) bekezdése. Ez utóbbi szerint azok a társasági tagok, akik valamely tag nem 

pénzbeli betétjét tudomásuk ellenére a valódi értéket meghaladó értékkel fogadtatták el a 

társasággal, vagy akik a létesítés során egyébként csalárd módon jártak el, korlátlanul és 

egyetemlegesen felelnek minden ebbıl eredı kárért. A felelısség alóli mentesítés a társaság 

hitelezıjével szemben hatálytalan.”372 A Legfelsıbb Bíróság a kft. tagjainak a személyes vagyoni 

felelısségét megállapíthatónak tartotta akkor, ha a társaság létrehozásával a céljuk a csalás 

bőncselekmény sorozatának az elkövetése volt, a társaság ténylegesen a bőncselekménytıl 

független gazdasági tevékenységet nem fejtett ki, hiszen ezen eljárásuk vitathatatlanul csalárd 

magatartásnak minısült. Ha a társaság a megalakulásakor törvényes gazdasági tevékenységet 

folytatott és csak a mőködése során, késıbb vált bőncselekmény sorozat elkövetésének 

eszközévé, a tagok felelıssége tételes társasági jogi rendelkezés ellenére megállapítható volt a 

(Gt. által nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyokban alkalmazandó) Ptk. 5. §-ban 

szabályozott joggal való visszaélés tilalma jogcímén.373 

                                                 
372 Az 1988.évi  Gt. 162. § (2) bekezdésének rendelkezése az 1997. évi Gt-bıl már kimaradt.  
373 A Legfelsıbb Bíróság hivatkozott a német jogban megjelent „Durchgriftshaftung”-ra, azaz a felelısségáttörés fogalmára és a 
német bírói gyakorlatra, amely megállapítja a tag felelısségét pl. azon esetben, ha a társaság vagyona a tag privát vagyonával, 
egyéb vállalkozásai vagyonával összemosódik, a társaság törzstıkéje igen alacsony, és a társaság hitelezıinek terhére rizikós 
ügyleteket köt (alultıkésített társaság). 
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A jogirodalomban nem hivatkozott BH. 1999. 204. sz. jogeset tényállása szerint az 

egyszemélyes kft. kölcsönt vett fel a hitelezıtıl, de a kft. tagja a kft. által kötött vállalkozási 

szerzıdéseket felmondta továbbá a kft. egyes bevételeit a saját bankszámlájára irányította, ezáltal 

a kft. vállalkozói díjbevételei elmaradtak, majd fizetésképtelenné vált. „Az egyszemélyes kft. 

alapítójának jogában áll az általa alapított kft-t bármikor megszőntetni, kívülálló sem az 

intézkedés megtörténtét, sem annak idıpontját alappal nem kifogásolhatja.” „Az alapítónak 

azonban nincsen jogi lehetısége arra, hogy az általa alapított egyszemélyes kft. vagyonát, 

illetıleg annak bevételeit vagy egyéb pénzeszközt magához vonja.” A konkrét ügyben a 

Legfelsıbb Bíróság új eljárást rendelt el, elıírva annak a vizsgálatát, hogy a kft. mikor, milyen 

szerzıdések alapján milyen összegeket fizetett ki a tagjának (feltárva a számlamozgásokat is), 

tehát nem zárta ki a kft. tagjának marasztalását (konkrét, felelısségáttörést lehetıvé tevı 

rendelkezés hiányában) kártérítés jogcímén. A kft. tagja ugyanis „az ez irányú gazdasági 

döntéseinek következményeit viselni tartozik, ezért köteles a kft. által felvett hitelt és annak 

járulékait a hitelezı részére kártérítés címén a Ptk. 339. § alapján megtéríteni.”  

A Gt. 50. § (1) bekezdése rendelkezik a korlátozott felelısség áttörésérıl, amely tényállás 

a felelısségáttörési keresetek „általános” formája, hiszen kizárólag a tag joggal való visszaélését 

szankcionálja, és a felelıssége megállapításához semmiféle egyéb feltételt nem támaszt 

(fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzet bekövetkezése, hátrányos üzletpolitika folytatása, 

tartozásállomány saját tıkéhez mért aránya, stb.). 374 A Gt. 50. §-a a gazdasági társaság önálló 

jogalanyiságával, illetve a saját felelısségének korlátolt voltával visszaélı és ezáltal a hitelezıi 

igények kielégítését rosszhiszemően meghiúsító tag hitelezıkkel szembeni felelısségét mondja 

ki.375 A felelısségáttörés alapja a joggal való visszaélését megvalósító tagi magatartás, amely 

magatartással okozati összefüggésben maradtak kielégítetlenül hitelezıi követelések.376 A tag 

nem a törvényben meghatározott (adott társasági forma konstrukciójába eleve tartozó), tagsági 

                                                 
374 Gt. 50. § (1) A korlátolt felelısségő társaság és a részvénytársaság jogutód nélküli megszőnése esetén nem hivatkozhat 
korlátolt felelısségére az a tag (részvényes), aki ezzel visszaélt. A korlátolt felelısségő társaság és a részvénytársaság azon tagjai 
(részvényesei), akik korlátolt felelısségükkel, illetve a társaság elkülönült jogi személyiségével a hitelezık rovására visszaéltek, 
korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a megszőnt társaság ki nem elégített kötelezettségeiért. 
(2) A tagok (részvényesek) (1) bekezdés szerinti felelıssége különösen akkor állapítható meg, ha a társaság vagyonával 
sajátjukként rendelkeztek, a társasági vagyont saját vagy más személyek javára úgy csökkentették, hogy tudták, illetve az 
általában elvárható gondosság tanúsítása esetén tudniuk kellett volna, hogy ezáltal a társaság a kötelezettségeit harmadik 
személyek részére nem lesz képes teljesíteni, továbbá a 13. § (4) bekezdése szerinti esetben. 
(3) Az (1)-(2) bekezdés szabályait megfelelıen alkalmazni kell a betéti társaság kültagjára is. 
375 A hatályos Gt. 50. §-a megegyezik az 1997. évi Gt. 56. §-ával. 
376 Ptk. 5. § (1) bek.: A törvényt tiltja a joggal való visszaélést. 
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viszony létesítésekor általa ismert mögöttes felelıssége alapján, nem a társaságban betöltött 

helyzete (pl. beltagi minısége) miatt felel a ki nem egyenlített tartozásokért, hanem a saját maga 

visszaélésszerő joggyakorlásért felel.  

Mivel a tag a társaság tartozásaiért nem felel, ezért a felelısségáttörésre csak kivételesen 

kerülhet sor. A Szegedi Ítélıtábla a Gf.I.30.003/2004/5. (BDT. 2005.1142.) sz. ítéletében 

kifejtette, hogy a felelısségátvitel, a korlátozott felelısség áttörése kivételes lehetıség a bíróság 

számára, alkalmazásához mindig valamilyen többlettényállási elem szükséges. Pusztán az a 

körülmény, hogy a társaság vagyonát a „szerencsétlen” külsı körülmények folytán elveszítette, 

felszámolják és a hitelezık nem, vagy csak részben jutnak hozzá a követeléseikhez, nem ad 

alapot az alkalmazására. A felelısségáttörésre tehát csak akkor kerülhet sor, ha a tag a társaság 

elkülönült jogi személyiségével a hitelezık rovására visszaélt. 

A jogi személyiséggel való visszaélés „egyfelıl a jogi személy büntetıjogi felelısségre 

vonása irányában hat, másfelıl a jogi személy (elkülönült, korlátozott) magánjogi felelısségének 

az „áttörését” eredményezi.” Kemenes István megállapítása szerint: „A jogi személyiséggel való 

visszaélés arra irányul, hogy a jogi személy tagja az elkülönült jogalanyiságból, elkülönült 

vagyonból és felelısségbıl adódó jogszabályi elınyöket kihasználva természetes személyként a 

közvetlen polgári jogi felelısségi jogkövetkezmények alól mentesüljön, a csalárd eljárása miatt 

károsodott hitelezıi követelések elıl a rendszerint jogszerőtlenül szerzett magánvagyonát 

kimentse. Ha a gazdasági társaság vagyona az üzletszerő gazdálkodással együtt járó ésszerő, 

vagy akár az ésszerőtlen kockázat negatív hatásaként fogyott el, más szóval a veszteség a jó vagy 

rossz gazdálkodás következménye, akkor a tagok magánvagyona a veszteség fedezete nem lehet, 

mert ez a jogi személyiség lényegével, a piacgazdaság logikájából következı kockázati elvvel 

lenne ellentétes. A „felelısség-átvitel” vagy „áttörés” tehát csak kivételesen, jól behatárolt 

körben, hangsúlyozottan és mindig visszaélésszerő, csalárd, a ’saját zsebbe’ – a magánvagyonba 

– átmentés szándékával történı joggyakorlás esetén lehet indokolt.” 377 A visszaélés egyik 

formája, hogy „a társaság úgy köt szerzıdéseket, hogy az ellenszolgáltatást szándékosan nem 

nyújtja, ugyanakkor a befolyó vagyoni eszközöket a társaság elkülönült vagyonából a tagok 

magánvagyonába, vagy más – szintén általuk létesített – társaság vagyonába viszik, „mentik” 

át.”378 Megjegyzendı, hogy egy, a tagok által jóváhagyott ingyenes vagyonátadási ügylet 

                                                 
377 Kemenes István: Felelısségi kérdések és visszaélésszerő joggyakorlás a gazdaságban (Gazdaság és Jog 2001/5, 16. oldal) 
378 Kemenes István: id. mő, 16. oldal 
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megtámadható a Cstv. 40. §-a, alapján és egyidejőleg megalapozza a Gt. 50. § szerinti 

felelısségáttörési keresetet is. 

A Gt. példálózóan csak azon (ténylegesen tipikus) esetkörre utal, amikor a tulajdonos a 

társaság vagyonát (saját vagy más személy javára) csökkenti. Ezen kívül is vannak 

visszaélésszerő tényállások, amelyeknek a Gt. 50. § alá sorolhatóságáról a bíróságoknak kell 

majd dönteni. A Gt. példálózóan a tagi magatartások három körét szankcionálja: 

− társaság vagyonával való sajátjakénti rendelkezés, 

− a társaság vagyonának saját vagy más személyek javára való csökkentése annak 

tudatában, hogy a társaság nem lesz képes a kötelezettségeit kiegyenlíteni,379 

− apportfelelısség szabályainak megsértése. 

Mindezen magatartásokat Wellmann György jogellenes és felróható magatartásnak 

tekinti, amely a tag hitelezı felé való deliktuális kárfelelısségét alapozza meg, mivel 

meghiúsította azt, hogy egy másik jogalany (a társaság) megfizesse a tartozását.380 Kisfaludi 

András a magatartásformákat dogmatikailag nem tekinti jogellenes magatartásnak, szerinte a 

magatartások csak abban az esetben esnek a felelısséget megállapító szabály hatókörébe, ha 

egyébként a tagsági vagy más jogok gyakorlásának körében maradtak, s nem csúsztak a 

jogellenesség területére. A jogellenes magatartás ugyanis nem sorolható a joggal való visszaélés 

tilalma alá, s a jogellenes magatartással okozati összefüggésben keletkezett károkért az általános 

polgári jogi felelısség szabályai szerint is helyt kell állni. Ezért ha a tag a társaság vagyonába 

tartozó vagyontárgyat minden engedély, hozzájárulás nélkül kivonja a társaság rendelkezése alól, 

és személyes céljaira használja, akkor azt nem lehet joggal való visszaélésnek tekinteni, hiszen ez 

nyilvánvalóan jogellenes magatartás, aminek megvannak a saját szankciói.381 

Nochta Tibor a visszaélés esetkörébe sorolja még az üzletrészek kiadására vonatkozó 

tilalom megszegését, a társaság vagyonának átvitelét saját cégekbe, leányvállalatokba, a 

bizonytalan kimenetelő hitelnyújtást, a társaság vagyonának megfelelı biztosítékok nélküli 

kockáztatását.382 Alapvetıen az ún. vállalatkiürítés meggátlásáról van szó, amikor a társaság 

                                                 
379 Ebben az esetben a Gt. 50. §-a tudatos visszaélést szankcionálja, azaz a tagnak tudnia kell azt, hogy a vagyonelvonás 
következtében a társaság nem lesz képes a kötelezettségeit teljesíteni. Sárközy Tamás szerint „ez a szubjektív elem szerintem 
felesleges többlet a Ptk. 5. §-ához képest, amely tisztán objektív jogellenességet állapít meg.” Sárközy Tamás: Társasági jogunk 
belsı ellentmondásai (Gazdaság és Jog, 2009/7-8, 22. oldal) 
380 Wellmann György: Tagi felelısségátvitel társasági jogunkban (Gazdaság és Jog, 2008/11, 9. oldal) 
381 A gazdasági társaságok nagy kézikönyve (szerkesztık: Kisfaludi András - Szabó Marianna, KJK Kiadó, 2008, 669. oldal) 
382 Nochta Tibor: A magánjogi felelısség útjai a társasági jogban (Dialóg Campus Kiadó, Pécs, 2005) 91. oldal 
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ügyeiben meghatározó befolyással rendelkezı tagok a társaság szerveinek döntései folytán a 

társasági vagyon saját illetve harmadik személyek javára úgy csökkentik, hogy a társaság 

kötelezettségeit a hitelezık irányában nem tudja teljesíteni.383 

A sajátjakénti rendelkezés annyit jelenthet, hogy a tag a külvilág számára a társasági 

vagyont mint sajátját tünteti föl, és mint saját tulajdonát idegeníti el vagy terheli meg, a saját 

személyes érdekeinek megfelelıen.384 Jelentıs értékő ingóról vagy ingatlanról a tag nem tud úgy 

rendelkezni, hogy annak tulajdonjogát a harmadik személy elıtt a sajátjaként tudja feltőntetni. 

Amennyiben azonban a tag a társaság pénzeszközével akar sajátjaként rendelkezni, akkor ez már 

„a társaság vagyonának saját javára való csökkentése” törvényi fordulatát valósítja meg, amelyet 

jól szemléltet a következı jogeset. 

A Gt. 50. § második fordulata visszaélésnek minısíti azt a magatartást, ha a tagok a 

társasági vagyont saját vagy más személyek javára úgy csökkentették, hogy tudták, hogy ezáltal a 

társaság a kötelezettségeit hitelezık részére nem lesz képes teljesíteni. A Gt. ezen fordulata 

’konkurál’ a fedezetelvonó szerzıdés Ptk. 203. § szerinti tényállásával, amely esetben szintén 

tényállási elem a hitelezıi igény kielégítési alapjának elvonása, ha ehhez a jogszerzı 

rosszhiszemősége vagy a szerzés ingyenessége társul. Kisfaludi András megállapítása szerint a 

fedezetelvonó szerzıdés hatálytalanságára hivatkozva „a hitelezı kielégítést kereshetne a 

társasági vagyonból kivitt vagyontárgyból is, és bár ilyen módon nem érné hátrány, mégis beáll a 

tag felelıssége.”385 Ezen megállapítást az idıközben közzétett, A fedezetelvonó szerzıdés egyes 

jogalkalmazási kérdéseirıl szóló 1/2011. (VI. 15.) PK véleményre azzal tarjuk szükségesnek 

kiegészíteni, hogy a hitelezı a felszámolási eljárás alatt a Ptk. 203. §-ában és a Cstv. 40. § (1) 

bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott tényállási elemeknek egyaránt megfelelı fedezetelvonó 

jogügyletet az adós felszámolásának kezdı idıpontja után csak a Cstv. 40. §-ának speciális 

rendelkezései alapján támadhatja meg (kérve az érvénytelenségének megállapítását) és az egy 

éves jogvesztı megtámadási határidı eredménytelen eltelte után a hitelezı a fedezetelvonó 

jogügyletet az érvénytelenség jogkövetkezményével többé nem támadhatja meg, a jogügylet 

tárgyát képezı vagyon nem kerülhet vissza az adós felszámolási vagyonába, nincs akadálya 

azonban annak, hogy az arra jogosult hitelezı a Ptk. 203. §-a alapján pert indítson. 

                                                 
383 Társasági törvény, cégtörvény 2006 (HVG-ORAC Kft., Budapest, 2006, 117. oldal) 
384 Kisfaludi András: Társasági jog (Complex Kft, Budapest, 2007, 268. oldal) 
385 A gazdasági társaságok nagy kézikönyve (szerkesztık: Dr. Kisfaludy András - Dr. Szabó Marianna, KJK Kiadó, 2008, 271. 
oldal) 
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A Gt. 13. § (4) bekezdése a tıkevédelmi szabályok részeként az apportfelelısségrıl 

rendelkezik.386 Korlátolt felelısségő társaságoknál a társaság jegyzett tıkéjének az a funkciója, 

hogy a hitelezıi igények kielégítésére fedezet biztosítson (attól függetlenül, hogy a társaság a 

mőködése során azt nem köteles megırizni, letétként kezelni, azt felhasználhatja). A jegyzett tıke 

sokkal inkább egy viszonyszám, hiszen ehhez mérjük a saját tıke értékét, amely ha a jegyzett 

tıke meghatározott százaléka alá esik, akkor kiváltja a legfıbb szerv intézkedési kötelezettségét 

(tıkeemelés, pótbefizetés, kötelezı átalakulás). Hitelezıvédelmi okból fakad a nem pénzbeli 

hozzájárulás (apport) túlértékelésének tilalma, amely az apport értékét a valóságos értéknél 

meghaladó értékben szolgáltató és elfogadó tagok korlátlan és egyetemleges felelısségét váltja ki 

„a társaság felé az ebbıl származó károkért”, amely kárfogalom meglehetısen nehezen 

értelmezhetı és kérdéses, hogy a jogalkotó hol akarta meghúzni a túlértékeléssel (mint jogellenes 

magatartással) okozati összefüggésben bekövetkezı kár határát. Az egyértelmőnek tőnik, hogy a 

tagok akkora kártérítést kötelesek fizetni a társaságnak, mint amekkora az apport tárgyának 

létesítı okirat aláírásának idıpontjában fennálló valós (forgalmi) értékének és a létesítı okiratban 

elfogadott értékének a különbözete, de a társaság elvileg az ezen felüli járulékos kárát is 

érvényesítheti. Amennyiben a társaság keresetére a bíróság már marasztalta a tagokat, úgy a Gt. 

50. §-a alapján a hitelezık felelısségáttörési keresetet már nem terjeszthetnek elı, hiszen ez a 

kétszeres értékelés tilalmába ütközne. 

Különbség a két tényállás között, hogy az apportfelelısség öt éves jogvesztı határidın 

belül érvényesíthetı, a kárigény jogosultja a társaság, amelyet felszámolási eljárásban már a 

felszámoló képvisel. A felelısségáttörési keresetet azonban csak a hitelezı terjesztheti elı, csak a 

társaság felszámolási eljárásának befejezését követıen és a Gt. nem állít fel idıbeli határt, azaz a 

jogutód nélküli megszőnést (a cégjegyzékbıl való törlést) megelızıen bármikor történt 

visszaélésszerő joggyakorlás megalapozza a felelısséget. Amennyiben tehát a társaság (akár 

szándékosan) nem érvényesíti a tagokkal az apportfelelısséget a jogvesztı határidın belül, úgy a 

hitelezı „visszanyúlhat” majd a múltba. 

                                                 
386 Gt. 13. § (4) bek.: A nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató tag (részvényes) a hozzájárulás szolgáltatásától számított ötéves 
jogvesztı határidın belül helytállni tartozik a gazdasági társaságnak azért, hogy a társasági szerzıdésben megjelölt érték nem 
haladja meg a nem pénzbeli hozzájárulásnak a szolgáltatás idején fennálló értékét. Azok a tagok, akik valamely tag nem pénzbeli 
hozzájárulását tudomásuk ellenére a szolgáltatáskori értéket meghaladó értékkel fogadták el, a nem vagyoni szolgáltatást 
teljesítıvel együtt egyetemlegesen és korlátlanul felelnek a társaság felé az abból származó károkért. 
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Álláspontunk szerint a felelısségáttörésrıl rendelkezı Gt. 50. §-ának módosítása 

szükséges annyiban, hogy ne csak a társaság megszőnése (cégjegyzékbıl való törlése) után 

lehessen elıterjeszteni a felelıs tagok ellen kárigényt, hiszen a felelısség mögöttes jellege sérti a 

hitelezık érdekét.  

Amennyiben a konkrét esetben Gt. 50. § szerinti magatartások a Cstv. 33/A. §-ában 

szankcionált helytelen gazdálkodást is megvalósítanak, úgy a hitelezı részérıl megfontolandó a 

kereseti kérelemnek a Cstv. alapján való elıterjesztése, hiszen a tag minısülhet árnyékvezetınek, 

azaz a társaság döntéseinek meghozatalára meghatározó befolyást gyakorló személynek.   

 

4.2. A korlátolt felelısséggel való visszaélés a bírói gyakorlatban 

 

A bírói gyakorlatból megismerhetı néhány jogeset a csalárd vagyonelvonás magatartása köré 

csoportosul. A Debreceni Ítélıtábla elıtti Gf.IV.30.225/2008. sz. alatti ügyben a hitelezı 

sertéseket szállított a megrendelınek, azonban a kibocsátott, 362.000. Ft. összegő számlái nem 

kerültek kiegyenlítésre. A hitelezı pert indított az adósi társaság két tagja (egyben ügyvezetıi) 

ellen, a kereseti kérelmében a ki nem egyenlített hitelezıi igénye megtérítésére kötelezését kérte. 

A peres eljárásban a számlák esedékességének idıpontjára vetítve megállapításra került, hogy 

ekkor a megrendelı kft. már egyéb tartozásait sem tudta kiegyenlíteni (amelynek okán rövidesen 

felszámolás alá került). Az alperesek a hitelezı számláinak esedékességét követıen fiktív 

szerzıdések kötésével és fiktív számlák kiállításával, rendszeres haszonszerzésre törekedve 27 

millió Ft-ot fizettek ki továbbá nem számoltak el 17 millió Ft. elszámolásra felvett elıleggel 

(eltulajdonították), amely cselekményük miatt büntetıeljárás is indult. A büntetı bíróság 

megállapította, hogy azon a napon, amikor a felperestıl rendeltek, nem volt „reális esélyük, de 

szándékuk sem a tartozás kifizetésére”. Nem volt jelentısége annak, hogy a büntetıeljárás tárgyát 

a felperessel való szerzıdéskötés után elkövetett cselekmények képezték, sem annak, hogy a 

felperessel kötött jogügylet tekintetében az alperesek büntetıjogi felelıssége megállapításra 

került-e. A bíróság kötelezte a két tagot a hitelezı felszámolási eljárásban meg nem térült 

követelésének a megfizetésére. 

A Szegedi Ítélıtábla elıtti Pf.I.20.104/2007. (BDT. 2008.1802.) sz. ügyben a felperesi 

pénzintézet hitelt folyósított egy kft-nek, amely hitelszerzıdés megkötésekor a kft. ellen már 

felszámolási kérelmet nyújtottak be, amit azonban a kft. ügyvezetıje eltitkolt. A bank a 
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hitelszerzıdést néhány nap múlva felmondta, a folyósított kölcsönösszeg 50 %-át a Hitelgarancia 

Alapítvány megtérítette, a fennmaradó összeget a felszámolási eljárásban bejelentette és a 

követelést ugyanakkor az ügyvezetı ellen indított peres eljárásban követelte bőncselekménnyel 

okozott kár jogcímén a Ptk. 339. §-a alapján. A keresetet a bíróság azon indokolással utasította el, 

hogy az ügyvezetı a kft. képviseletében járt el amikor szerzıdést kötött, ezért a magatartásának 

polgári jogkövetkezményei csak a társasággal szemben érvényesíthetıek (elválasztás elve). Nem 

lett volna akadálya annak, hogy a hitelezı a keresetét arra hivatkozva terjessze elı, hogy a tag a 

társaság elkülönült jogalanyiságával visszaélt, ezt a keresetet csak a felszámolási eljárás 

befejezése után lehet elıterjeszteni. Az Ítélıtábla kifejtette, hogy amennyiben a tag a társaság 

vagyonát a csalárd eljárásával a hitelezıket megkárosítva a magánvagyona javára vonja el, menti 

át (akár csak áttételesen), indokolttá válik, hogy a harmadik személy hitelezıkkel szemben a 

magánvagyona terhére közvetlenül helyt álljon. A tag közvetlen polgári jogi felelıssége attól 

függetlenül megállapítható, hogy magatartása egyúttal bőncselekményt is megvalósít-e avagy 

sem. A tag közvetlen felelısségének alapja a polgári jogi alapelvek nyilvánvaló, kirívó 

megsértése, amely indokolttá teszi, hogy a tag ne hivatkozhasson a jogi személy elkülönült 

felelısségére és arra, hogy a társaság kötelezettségeiért saját személyében, saját vagyonával 

helytállni nem köteles. (Megjegyzem, hogy a jogesetben nem merült fel adat arra nézve, hogy a 

kölcsön az ügyvezetı magánvagyonába került volna.)  

A Csongrád Megyei Bíróság 1.Gf.40.298/1999/3. sz. (BDT.2002.631.) ítéletének 

indokolása szerint a jogi személyiséggel való visszaélést valósít meg, ha a tagok számára a jogi 

személyiség arra szolgál, hogy a jogi személy elkülönült felelısségét kihasználva, azzal 

visszaélve a jogi személy vagyonát drasztikusan csökkentve a jogos hitelezıi követelések 

megtérülésének esélyét a minimálisra csökkentsék. A társaság mőködésére meghatározó 

befolyással bíró tagok elérhetik, hogy a társaság gazdálkodása és döntései valójában ne a jogi 

személy érdekeit – törvényes gazdasági tevékenységét – segítsék elı, hanem a meghozott 

döntések valójában a tagok, vagy általuk kivételezett személyek magánérdekeit szolgálják, e szők 

kör magánvagyonának jogszerőtlen növekedését eredményezzék. Ilyenkor lényegében hiányzik a 

társaság érdek és akaratbeli önállósága, ami pedig a jogi személyiség, az ebbıl eredı elkülönült 

felelısség alapja és lényege. Mindezek a kft. tagjaira akkor is vonatkoznak, ha a társaság 

gazdasági tevékenységét, ezáltal a hitelezık befektetéseit érdemben befolyásoló bőncselekményt 

nem követnek el, hiszen nem elıfeltétele a polgári jogban a joggal, jogi személyiséggel való 
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visszaélés megállapításának, hogy adott magatartás egyúttal kimerítsen valamely büntetıjogi 

törvényi tényállást.387 A tagok az elkülönült jogi személyiség áttörésével ugyanazon polgári jogi 

igényekért kötelesek helytállni, amelyek vonatkozásában a kft-t felelısség terhelte.  

Az EBH. 2005. 1228. sz. határozatában kifejtettek szerint a felelısség fıszabályként 

akkor áll fenn, ha a társaság vagyonát a tagok szándékosan, vagy súlyosan gondatlan magatartást 

tanúsítva, a hitelezık elıl részben vagy egészben elvonták. 

A Szegedi Ítélıtábla elıtti Pf.III.20.255/2004. sz. (IH. 2005. 82.) ügy tényállása szerint 

egy kft. által üzemeltetett helikopter okozta balesetben elhunyt személy hozzátartozói, mint 

felperesek érvényesítettek igényt a kft. két tagjával szemben. A hozzátartozóknak egy korábbi 

perben a bíróságok nem vagyoni kártérítést ítéltek meg, azonban a kft. tagjai még a perindítást 

megelızıen eladták az üzletrészeiket és 3 év múlva a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás 

keretében hivatalból törölte a kft-t a cégjegyzékbıl. A felperesek azt állították, hogy a kft. két 

tagja a kft-t fantomizálta. A tényállás szerint a kft. új tagjai a társaság székhelyét áthelyezték és a 

kft. egy darabig még mőködött. A kereseti kérelmet elutasító ítéleti indokolás szerint nem volt 

megállapítható, hogy „a jogi személyiség kifejezetten a természetes személy taggal szembeni 

közvetlen polgári jogi felelısségi jogkövetkezmények elhárítását célozta. A korlátolt felelısség 

áttörését lehetıvé tevı szigorú feltételek a perbeli ügyben nem valósultak meg. Nem állapítható 

meg az sem, hogy az alperesek üzletrészeiket a hitelezık kifejezett megkárosítása céljából 

értékesítették, azaz nem állapítható meg, hogy tagsági és tulajdonosi jogaikat visszaélésszerően 

gyakorolták.” 

A Pécsi Ítélıtábla elıtti Pf.III.20.090/2006/3. sz. ügyben a felperesi magánszemély 

zálogfedezetként az ingatlanát ajánlotta fel egy kft. által felvett hitelhez, de a kft. nem fizette 

vissza a banki tartozást, ezért a bank végrehajtási eljárást vezetett az ingatlanára, amely 

eljárásban kifizetett pénzösszeget érvényesítette (az 1988. évi Gt. 155. §-a és a Ptk. 339. §-a 

alapján) a felperes az alperessel, a kft. tagjával (és egyben ügyvezetıjével) szemben, aki 

idıközben eladta a cégben lévı üzletrészét, majd a kft. egyszerősített felszámolási eljárás 

keretében megszőnt. A bíróság a keresetet elutasította azon indokolással, hogy a kft. tagja a 

társaság tartozásaiért akkor felel, ha megállapítható, hogy a kft-t azért mőködtették, hogy a 

                                                 
387 A BDT. 2005. 153. sz. alatt közzétett határozatban foglaltak szerint: A büntetıjogi és polgári jogi felelısség különbözıségére 
mutat rá az is, hogy még a büntetıeljárásban hozott felmentı ítélet sem akadálya annak, hogy a büntetıjogi következménnyel nem 
járó cselekményt a polgári perben a bíróság kártérítési felelısséget megalapozó magatartásként értékelje. 
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korlátolt felelısséggel visszaélve bőncselekményeket kövessenek el, illetve durván visszaéljenek 

a társaság korlátolt felelısségével. (A bíróság utalt arra, miszerint nem volt bizonyíték arra, hogy 

a kölcsönszerzıdés megkötésekor a kft-nek eleve nem volt lehetısége a kötelezettségei 

teljesítésére.) 

Amint látható, a gyakorlatban vannak olyan ’visszaélésszerő’ helyzetek, amelyek 

szemetszúróan rosszhiszemőségre utalnak (tipikusan ilyenek az imént ismertetett jogesetek, 

amikor a fizetési kötelezettség beállta után, a hitelezı reális igényérvényesítésének küszöbén a 

tagok hirtelen megválnak az üzletrészüktıl, mert arra ’komoly befektetık’ jelentkeztek), a 

bíróságok mégsem állapítják meg a hitelezık megkárosítását célzó tagi visszaélést, amely 

fogalmat a bíróságok véleményünk szerint túlzottan szőken értelmeznek és nincsenek kellı 

tekintettel a tagoknak a társaság létezése alatt fennálló, a hitelezık felé tanúsítandó, üzleti életben 

elvárható felelısségével, vagy legalábbis a bíróságok nem adnak a tagi felelısségnek olyan 

tartalmat, mint amelyet (az általában szintén gazdasági társasági formában mőködı) hitelezık 

jogosan elvárnak. 

 

4.3. Az igényérvényesítésre jogosultak 

 

A Gt. 50. § alapján igényérvényesítési joga kizárólag a hitelezınek van (mivel csak a megszőnt 

társaság tagjait lehet perelni, a felszámolónak értelemszerően nem is lehet).  

Amennyiben a társaság megszőnése után több hitelezı is pert indít a tagokkal szemben és 

a tagokat a bíróságok a külön perekben marasztalják, akkor a hitelezık között a Cstv. 57. §-a 

szerinti kielégítési sorrend nem érvényesül, a külön perekben hozott ítéletek jogerıre 

emelkedését követıen vezethetnek végrehajtást a marasztalt tagokkal szemben, a végrehajtási 

eljárásban pedig már a Vht. 165. § szerinti kielégítési sorrend az irányadó. 

A felszámolónak tehát sem a saját nevében, sem az adós nevében nincsen 

igényérvényesítési joga. A hitelezık által a Gt. 50. § alapján támadott tagi magatartás azonban a 

Cstv. 33/A § szerinti, a felszámolási vagyon csökkenését eredményezı jogszerőtlen gazdálkodást 

is megvalósíthatja, amelyért felelısség a tagot is terhelheti, amennyiben ı minısül a „gazdálkodó 

szervezet döntéseinek meghozatalára ténylegesen meghatározó befolyást gyakoroló személynek” 

(árnyékvezetınek). 
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4.4. Az igényérvényesítés kezdı idıpontja 

 

A Gt. 50. § (1) bekezdésének megfogalmazása szerint a tagok a „megszőnt társaság ki nem 

elégített kötelezettségeiért” felelnek. A gazdasági társaság megszőnhet végelszámolás, 

felszámolási vagy törlési eljárás eredményeképpen.  

A végelszámolás alapján történı megszőnés feltétele, hogy a társaság a cégbíróság felé 

igazolja azt, hogy nincsenek ki nem egyenlített tartozásai, tehát itt hitelezıi érdeksérelem nem 

merülhet fel. A BH. 2004. 194. sz. és BDT. 2008. 1802. sz. döntések szerint a felelısségáttörés 

csak a társaság megszőnése esetén alkalmazható. Amennyiben felszámolási eljárás folyamatban 

van, a hitelezı - akár bejelentkezett a felszámolási eljárásban, akár nem -, nem indíthatja meg a 

pert, hanem meg kell várnia azt, hogy a felszámolási eljárás befejezıdjön, hiszen ekkor derül ki, 

hogy melyik kötelezettségek maradnak kiegyenlítés nélkül.388 A Legfelsıbb Bíróság BH. 2011. 

72. sz. alatti határozata szerint idıelıttiség miatt meg kell szüntetni azt a pert, amelyet a hitelezı 

a részvényesekkel szemben arra alapítva indított, hogy a korlátolt felelısségükkel a hitelezı 

rovására visszaéltek. 

Nem osztjuk Wellmann György azon álláspontját, miszerint ha a hitelezı a Cstv. szerinti 

jogvesztı határidın belül nem érvényesítette a követelését, akkor a taggal sem léphet fel 

felelısségátvitel jogcímén.389 Miután a társaság felszámolási eljárás eredményeképpen 

megszőnik, álláspontunk szerint nincs akadálya annak, hogy az a hitelezı (is) elıterjesszen 

felelısségáttörési keresetet, amely hitelezı a felszámolási eljárásban (a 180 napos jogvesztı 

határidın belül) nem jelentette be a követelését. Ennek oka, hogy a Cstv. és a Gt. személyi 

hatálya eltér, a Gt. nem alkalmazza a Cstv. szerinti hitelezı fogalmát.390 Anyagi jogi kérdésekben 

a Gt. mögöttes joganyagát a Ptk. képezi, a Gt. semmiféle szőkítést nem tartalmaz a hitelezı 

fogalmát illetıen, ezért nincs akadálya a felszámolási eljárásban be nem jelentkezett hitelezı 

általi perindításnak. 

                                                 
388 Kisfaludi András ezen okból mögöttes felelısségrıl beszél. (Kisfaludi András: Társasági jog, Complex Kft, Budapest, 2007, 
269. oldal) 
389 Wellmann György: Tagi felelısségátvitel társasági jogunkban (Gazdaság és Jog, 2008/11, 9. oldal) 
390 Cstv. 3. § (1) bek. c): a felszámolás kezdı idıpontja után hitelezı mindenki, akinek az adóssal szemben pénz- vagy pénzben 
kifejezett vagyoni követelése van (ideértve a bankgaranciából, biztosítói garanciából vagy biztosító által kiállított, készfizetı 
kezességvállalást tartalmazó kötelezvénybıl származó, függı követeléseket is, amelyeknek beállta és esedékessége még 
bizonytalan), amennyiben az említett követeléseket a felszámoló nyilvántartásba vette. 
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Amennyiben a társaságot a cégbíróság végelszámolási vagy felszámolási eljárás 

lefolytatása nélkül, (ismeretlen székhelyő cég törlésére irányuló eljárás eredményeképpen) törli a 

cégjegyzékbıl, úgy a hitelezık szintén elıterjeszthetik a keresetet. 

Egyetértünk Török Tamás és Brehószki Márta azon álláspontjával, miszerint a társaság 

elkülönült felelısségével visszaélı tag felelısségét a gazdasági társaság minden létszakára ki 

kellene terjeszteni, azaz a felelısségáttörési kereseteket nemcsak a felszámolási eljárás után, 

hanem már a társaság alapításától kezdve is elı lehessen terjeszteni.391 (Török Tamás a tagnak a 

társasággal való egyetemleges felelısségét írná elı.)392 

Álláspontunk szerint a korlátolt felelısség áttörését törvényi szinten már a társaság 

létezésének a létszakában (a társaság mőködése alatt) vagy a felszámolási eljárás idıtartama 

alatt lehetıvé kellene tenni, semmilyen jogpolitikai indok nem indokolhatja, hogy a korlátolt 

felelısségével visszaélı tag felelısségének megállapításával a károsultnak / hitelezınek meg 

kelljen várnia a társasággal szembeni eredménytelen végrehajtást vagy felszámolást. Ezt 

támasztja alá a vezetı tisztségviselık csıdjogi felelısségérıl rendelkezı Cstv. 33/A. §-a is, amely 

a felszámolás idıtartama alatt teszi lehetıvé a (megállapítási) kereset elıterjesztését (és a vezetı 

vagyoni biztosíték nyújtásra való kötelezését), a hitelezık kielégítésének meghiúsulását igazoló 

közbensı mérleg esetén pedig már a marasztalási kereset elıterjesztését.  

 

4.5. A felelıs tagok köre 

 

A Gt. idıbeli korlátolt nem tartalmaz arra nézve, hogy a társaság törlést megelızı milyen 

idıszakon belüli, így mely tagok által ’elkövetett’ cselekmények alapozzák meg a felelısséget. 

Nem értünk egyet Brehószki Márta azon álláspontjával, hogy a társaság megszőnése idıpontját 

megelızıen megvált tag nem perelhetı.393 A Gt. az elkülönült felelısségével visszalı tag 

felelısségérıl rendelkezik és nem tartalmaz megszorítást a tekintetben, hogy csak a társaság 

                                                 
391 Török Tamás: Felelısség a társasági jogban (HVG ORAC, Budapest 2007, 300. oldal) és Brehószki Márta: Mennyire korlátolt 
a jogi személy gazdasági társaságok tagjainak felelıssége? A felelısség-áttörés hazánkban és a lepelátszúrás doktrinája az 
Amerikai Egyesült Államokban (PhD. értekezés, Budapest, 2008, 36. oldal) 
392 Az Amerikai Egyesült Államokban közzétett egyik jogeset szerint „abban az esetben, ha a társaság egyetlen tagja saját 
jövedelmét úgy fizeti ki „magának” a társaság vagyonából, hogy azzal késıbb fizetésképtelen állapotba sodorja a céget, akkor a 
bíróság már kimondja a tag korlátlan felelısségét a társaság tartozásaiért.” (Dewitt Truck Brokers v. W. Ray Flemming Fruit Co. 
ügy (1976), Brehoszki Márta id. mő 157. oldal) 
393 Brehószki Márta: id. mő 44. oldal 
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megszőnésekori (cégbírósági törlésekori) tagok tartoznának felelısséggel. Sıt, a társaság 

korábban kizárt tagjával szembeni igényérvényesítésnek sincsen akadálya. 

Megjegyzendı még, hogy a felelısségáttörésnél a felelısség mértéke független a felelıs 

tag társasági részesedésének a mértékétıl, azaz pl. egy ingyesen vagyonátadást megszavazó 10 

%-os tag ugyanúgy felel, mint pl. a 70 %-os. 

A Gt. 50. § (korlátozott felelısség áttörése) értelemszerően csak a kft. és rt. tagjara 

valamint bt. kültagjára alkalmazható, kkt. tagjaira és bt. beltagjára nem, de ezen személyek esetén 

már alkalmazható a társaság rendes mőködése alatt a Gt. 20. § (7) bekezdés szerinti tagi 

felelısség, a két felelısségi alakzatot pedig nem lehet egymástól mereven elhatárolni, hiszen 

általában mindkettı vagyoncsökkenést eredményez. 

Nem értünk egyet Wellmann György azon álláspontjával, miszerint a tag a vele szemben 

indított perben már nem teheti vitássá az alapkövetelést.394 A peres eljárás megindulását 

megelızıen ugyanis nem született olyan anyagi jogerıvel bíró ítélet, amelynek jogereje a tagra 

kiterjedne, a nemperes felszámolási eljárásban ilyen nem is születhetne, azonkívül a tag nem 

minısül félnek a felszámolási eljárásban. A Legfelsıbb Bíróság a BH. 1996. 337. sz. ügyben 

kimondta, hogy a közkereseti társaság vagyonából a felszámolási eljárásban ki nem elégített 

követelés megfizetése iránt indított perben a tag vitathatja azt a követelést is, amelyet a 

felszámoló a felszámolási eljárás során elismert.  

 

4.6. Kárfelelısség vagy mögöttes felelısség? 

 

A közzétett ítéletekbıl nem állapítható meg egyértelmően, hogy a bíróságok a felelısségi 

alakzatot kárfelelısségnek avagy a társasági vagyon által nem fedezett tartozásokért való 

mögöttes felelısségnek tekintik-e továbbá a Gt. 50. §-ának nyelvtani értelmezésébıl sem 

állapítható meg, hogy miért is felel a tag, korlátlanul a felszámolási vagyonból ki nem elégíthetı 

összes hitelezıi igényért, vagy kizárólag a (társaság elkülönült jogi személyiségével való 

visszaéléssel, mint) jogellenes magatartással okozati összefüggésben keletkezett, társasági 

vagyoncsökkenésért (korlátozott mértékig, azaz a ki nem egyenlített hitelezıi igények erejéig)? A 

Gt. 50. §-át okozati összefüggésre való utalás nélkül, általánosságban mondja ki a visszaélı tagok 

                                                 
394 Wellmann György: id. mő, 9. oldal 
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felelısségét, amibıl elvileg az következik, hogy elvileg a legkisebb károkozás is korlátlan 

felelısséget váltana ki. 

Nem segíti a kérdés magától értetıdı megválaszolását az sem, hogy a Gt. nem használja a 

kár fogalmát sem, bár ez nem jelenti azt, hogy a tényállás ettıl még nem minısülhet 

kárfelelısségi tényállásnak, viszont még a ’kár’ szó használata sem jelentené azt, hogy 

’hagyományos’ polgári jogi kárfelelısségi tényállásról van szó. 

Határozott álláspontunk szerint kárfelelısségi alakzatról van szó, hiszen a rendelkezés 

célja a joggal való visszaélést megvalósító, ezáltal (közvetve) a hitelezık kielégítését 

szándékosan meghiúsító tagok felelısségének a megállapítása. A felelısségük a felróhatóan 

okozott vagyoncsökkenés megtérítésére koncentrálódhat, nem többre. A polgári jog célja a 

megbomlott vagyoni egyensúly helyreállítása, nem pedig a károkozó személy megbüntetése. Ha a 

tagok legfıbb szerv ülésén pl. jóváhagynak egy ajándékozási szerzıdést, amellyel a cég 2 millió 

Ft. értékő gépjármővét az egyik tagnak ajándékozzák, akkor ezen ügylet miatt nem felelhetnek az 

összes, felszámolási eljárásban ki nem elégíthetı hitelezıi igényért. 

A polgári jog kárfelelısség négy feltételébıl az egyik a kár, amelynek hiánya kizárja 

kárfelelısséget. A Gt. 50. § esetén a kár fogalma két nézıpontból közelíthetı meg. A tipikusan 

vagyonelvonásban megnyilvánuló tagi visszaélés ugyanúgy sérti a társaság és a hitelezık érdekeit 

is. Tagi visszaélés esetén a (tagoktól elkülönült vagyonnal bíró) társaságot mindenképpen kár éri, 

viszont a tagi visszaélést a törvény csak akkor szankcionálja, amennyiben a társaság megszőnése 

után maradtak ki nem egyenlített hitelezıi igények. A Gt. 50. § a hitelezıi igények megtérítésére 

kötelezi a tagokat, ezt tekinti „kárnak”. Nem képezik felelısségrevonás tárgyát azok a tagi 

cselekmények, amelyek a társasági vagyont csökkentették ugyan, de nem hiúsították meg a 

hitelezıi igények kielégítését. 

A Szegedi Ítélıtábla a 2/2008. (XII.4.) sz. véleményében is azon álláspontra helyezkedik, 

hogy „olyan esetekben azonban, amikor az egyébként korlátozott tagi felelısségő társasági 

formáknál külön törvényi tényállásokban megfogalmazott kivételes esetekben, kifejezett 

szankciós jelleggel viszi át a felelısséget a szabályozás a tagra, a (1/2007. sz. PJE) jogegységi 

döntés szerinti értelemben mögöttes felelısségrıl nincs szó. A felelısségi szankciós esetekben 

ugyanis a természetes személy tag nem a társaság helyébe lép, annak különösen nem valamennyi 

kötelezettségéért tartozik helytállni, hanem – a deliktuális kárfelelısség feltételei szerint – 

felelıssége a felróható magatartásával okozati összefüggésben keletkezı vagyoni hátrányért áll 
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fenn. Helytállási kötelezettsége tehát nem mögöttes felelısség, hanem önálló, arra a deliktuális 

kárfelelısség törvényi feltételei vonatkoznak.” 

A dolgozat 1.8. pontjában foglalkoztam a mögöttes felelısséggel. Az 1/2007. Polgári 

jogegységi határozatban kifejtettek szerint a mögöttes felelısség egyik fı tulajdonsága, hogy (a 

kezességhez hasonlóan) járulékos jellegő, ugyanis mindig fıkötelezettséget tételez fel és a 

járulékos kötelezettség mindig ehhez a fıkötelezettséghez igazodik. A mögöttes felelıs nem a 

saját, hanem a fıkötelezett kötelezettségéért köteles helytállni. A mögöttes felelısséggel a 

törvény nem a követelést többszörözi meg, hanem a követelésért helytállni tartozók körét. A 

mögöttes felelıs tehát ugyanazért a követelésért felel, mint a fıkötelezett, vele szemben a 

követelés jogcíme is ugyanaz, mint a fıkötelezettel szemben.” A társasági jogi mögöttes tagi 

felelısség azonban nem kezesi felelısség, hanem önálló, sui generis helytállási kötelezettség.  

A Gt. rendszere azon alapul, hogy a korlátlan felelısségő tag felel a társaság vagyonából 

ki nem egyenlített kötelezettségekért, neki ezzel a társaság megalapításakor és annak léte alatt 

folyamatosan számolnia kell, tehát a társaság konstrukciójába eleve beépített mögöttes 

felelıssége egyértelmően fennáll. A korlátlanul felelıs taggal szembeni peres eljárásnak nem az a 

tárgya, hogy fennáll-e a felelısségének a jogalapja, hanem az, hogy mekkora az az összeg, 

amelyre vonatkozóan a kötelezettsége megállapítható. A korlátlanul felelıs tag a társasággal 

együtt is perelhetı, azonban a marasztalása csak azon feltételtıl függı lehet, hogy a hitelezıi 

követelés a társaság vagyonából nem hajtható be. A tag marasztalása tehát már a társaság 

megszőnés elıtt megtörténhet. A korlátolt felelısségő társaság tagja azonban nem a törvényben 

meghatározott általános felelıssége alapján, nem a társaságban betöltött helyzete miatt felel a ki 

nem egyenlített tartozásokért, hanem a saját maga által elkövetett visszaélésszerő joggyakorlás 

miatt: azért, mert tagsági jogait felhasználva élt vissza a társaság elkülönült jogi személyiségével 

és saját korlátolt felelısségével.  

A Gt. 50. § szerinti felelısségáttörés esetén nem arról van szó, hogy amennyiben az 

elsıdleges kötelezett társaság felszámolási vagyonából a hitelezı igénye nem térül meg, úgy a tag 

egyszerően a társaság „helyébe lép” és a társaság tartozását egyszerően csak kiegyenlíti (minden 

egyéb körülmény, így esetlegesen a saját közreható magatartásának vizsgálata nélkül). A  tag 

felelıssége nem járulékos, mert csak akkor felel, amennyiben a társaság jogi személyiségével 

visszaélt és csak a felróható magatartásával okozott vagyoncsökkenés mértékéhez igazodik a 

felelıssége, nem pedig a hitelezı követeléséhez. A Gt. 50. § esetén a tagi felelısség csak abban 
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az értelemben mögöttes, hogy annak feltétele a társaság megszőnése és csak azt követıen lehet 

vele szemben igényt érvényesíteni. A tagok korlátlan felelısségével mőködı betéti társasággal és 

közkereseti társasággal ellentétben még arra sincsen lehetıség, hogy a hitelezı a felszámolási 

eljárás tartama alatt egyszerre perelje a társaság tagját, annak feltételes (társasággal szembeni 

végrehajtás vagy felszámolás eredményességétıl függı) marasztalását kérve. 

A tag vagyont elvonó magatartását mindaddig nem esik a Gt. 50. § körébe, amíg a 

társaság egyéb vagyonából ki tudja fizetni a hitelezıi igényeket. 

A vagyoncsökkenés mértékével való felelısség terjedelmének megítélése párhuzamba 

vonható a vezetık Cstv. 33/A. § szerinti felelısségével, mert a vezetık felelıssége is csak azért a 

felróhatóan okozott vagyoncsökkenésért (és nem pedig az összesen kiegyenlítetlenül maradt 

hitelezıi igényért) áll fenn, amelyet a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzet bekövetkeztét 

követıen a társaság vagyonában okozott. 

 

4.7. Alultıkésítettség 

 

Kérdéses, hogy milyen tényeket kell vizsgálnia a bíróságnak, azaz milyen tények alapján 

állapítható meg a korlátolt felelısséggel való visszaélés? E tekintetben segítséget nyújthatnak az 

angolszász bíróságok joggyakorlatában visszatérıen mérlegelt (a következı alfejezetben 

részletezett) körülmények – annak ellenére, hogy Magyarországon nincs ’equity law’. A 

hazánkban közzétett döntések homályosan és az általánosság szintjén fogalmaznak, nem sorolják 

fel példálózóan a mérlegelhetı körülményeket. Álláspontom szerint értékelni kell pl. azt, ha a 

tagok a határozatokat nem foglalták írásba, a társasági szervek mőködésére vonatkozó 

formalitásokat nem tartják be, de napjainkban (mióta kft-t már 500.000. Ft-tal lehet alapítani) 

egyre gyakrabban fordul elı az alultıkésítettség vagy adott esetben a vagyonvegyülés.  

Az alultıkésítettség egyik esete lehet az, amikor a (vagyonnal rendelkezı) megrendelı 

létrehoz egy ún. projektcéget, ezzel köt generálkivitelezési szerzıdést, és ez a projektcég (amely 

saját ingó és ingatlanvagyonnal gyakorlatilag nem rendelkezik) szerzıdik le alvállalkozókkal. A 

megrendelı a projektcéget mintegy pajzsot tartja maga elıtt, az alvállalkozók pedig kizárólag a 

projektcéggel szemben érvényesíthetik a követeléseiket, a megrendelı tulajdonát képezı, az 

alvállalkozók által létrehozott létesítmény pedig biztonságban marad. A szerzıdéses láncolat 

önmagában felelısségárnyékoló hatással bír és egyben felveti az üzleti-gazdasági 
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szerzıdésekben a teljesítésben közremőködı személyért való felelısség kiterjedt szabályozását, 

amely azonban jelen dolgozat tárgykörét már meghaladja.395 

A felelısségáttörési perekben értékelendı körülmények között kiemelt jelentıséget kell 

tulajdonítani az alultıkésítettségnek, hiszen a fizetni nem tudó vállalkozások gyakran a kezüket 

feltéve arra hivatkoznak, hogy „nincs pénzem, nekem is tartoznak, majd ha nekem is fizetnek, 

akkor én is fizetek.” Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hitelezı (vállalkozó, szállító, eladó) 

hitelezi az adóst (megrendelıt, vevıt), aki a szerzıdés megkötésekor nem rendelkezik a 

teljesítéshez szükséges tıkével. 

Ifj. Korsós Antal megfogalmazása szerint alulkapitalizálással akkor állunk szemben, ha a 

társaság meghatározó tagjai (részvényesei) „különbözı jogi trükkökkel kiürítik a kft-t, amelyet 

jogutód nélkül felszámolnak kielégítetlenül hagyva a hitelezıket.”396  

Szabó Gábor Zoltán helyesen állapítja meg, hogy önmagában nem lehet a korlátolt 

felelısséggel való visszaélésnek tekinteni azt, ha egy 100 milliós Ft. tıkeszükséglető vállalkozást 

a felek úgy alapítanak, hogy a kötelezı tıkeminimumon felüli részt tagi kölcsön formájában 

bocsátanak a társaság rendelkezésére.397,398 „Amennyiben a társaság elkülönült vagyonát a tag 

nem biztosítja, alapvetıen kérdéses, hogy a hitelezıkkel szemben az elkülönült felelısségre 

hivatkozhat-e.”399 

Az Egyesült Államok joggyakorlatában „az alultıkésítettség mindig eset specifikus, volt 

olyan eset, amikor a bíróság megállapította az alultıkésítettség tényét, mert a társaságot 5000 

USD-vel alapították, ám 100.000. USD havi piaci forgalommal rendelkezett.”400 Brehószki Márta 

hivatkozik Rutherford B. Campbell: Limited liability for corporate shareholders: Myth or Matter-

of-Fact címő, 1975-ben megjelent tanulmányára, amely szerint „az alultıkésítettség tényét nem 

az alapításkori vagyon alapján mérlegeli a bíróság, hanem a hitelezı megkárosításának 

pillanatában. Vagyis ha idıközben vált a társaság fizetésképtelenné, akkor is megállapítja a 

bíróság az alultıkésítettség tényét.”401 

                                                 
395 A kérdéskörrrel részletesen foglalkozik Kemenes István: Elképzelések a közremőködıért való felelısség szabályozásáról az új 
Polgári Törvénykönyvben (Gazdaság és jog, 2004/4. sz. 8-14. old.) c. tanulmányában. 
396 Ifj: Korsós Antal: Az intézményes felelısségátvitel problémája a társasági jogban. (Gazdaság és Jog 1999/5, 10. oldal)  
397 Szabó Gábor Zoltán: A gazdasági társaság tagjának felelısségérıl (Gazdaság és Jog 1998/11, 12. oldal) 
398 A fizetésképtelen állapotban történt tagi kölcsön visszafizetésére a Cstv. 40. § (2) bekezdés nyújt lehetıséget. 
399 Kemenes István: Felelısségi kérdések és visszaélésszerő joggyakorlás a gazdaságban (Gazdaság és Jog 2001/5, 16. oldal) 
400 Brehószki Márta: id. mő 363. oldal 
401 Rutherford B. Campbell: Limited liability for corporate shareholders: Myth or Matter-of-Fact. c. tanulmánya,  Brehószki 
Márta: id. mő 167. oldal 
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„A tagi korlátolt felelısség megvonásának alapja legtöbbször valamely joggal való 

visszaélés, amely eredményében „alulkapitalizálását” jelenti a társaságnak. A korlátolt 

felelısségő tag (részvényes) jogellenes magatartása folytán a társaságot, más tagokat, de még 

inkább a hitelezıket kár érheti. Ilyen esetekben a bíróság megállapíthatja, hogy a megszőnt, vagy 

az irányított társaság tartozásaiért a tagoknak magánvagyonukkal vagy esetleg az általuk alapított 

társaságoknak kell felelniük a hitelezık követeléseinek teljesítéséért.”402 

Határozott álláspontunk szerint a konkrét esetben meg kell vizsgálni, hogy a 

fizetésképtelen társaság mennyire tıkeigényes tevékenységet folytatott, milyen rizikós ügyletet 

kötött a hitelezıvel, ezen idıpontban rendelkezett-e a hitelezınek teljesítendı ellenértékkel és 

hogy mennyire felróható neki a teljesítésre való képtelenség. Amennyiben az adós már eleve 

olyan kevés vagyonnal rendelkezett, amely már az ügyletkötéskor megkérdıjelezte a vállalt 

kötelezettség teljesítésének komolyságát, akkor a tag felelısségét megállapíthatónak tartom. 

 

4.8. Vagyonvegyülés 

 

A gazdasági társaságnak a tagoktól elkülönült vagyonnal van, amelyet a vezetı tisztségviselı 

köteles a elkülönítetten kezelni, a társaságnak bankszámlát nyitni és a vagyont a Számviteli 

törvénynek megfelelıen nyilvántartani, az adótörvények által elıírt határidın belül a 

bizonylatokat megırizni. 403 

„A jogi személyiséggel való visszaélés másik, joggyakorlatban ismert esete, amikor a 

társaság és a tag vagyoni viszonyai összemosódnak. Különösen egyszemélyes társaság esetén 

fordul elı, hogy a társaság tagja – nyilvánvaló törvényi kötelezettsége ellenére – nem különíti el 

az általa létesített kft. vagyonát a magánvagyonától.” 404 Egy elıforduló példa: a tulajdonos a kft. 

által felvett banki kölcsönt magáncélra használja vagy a cég több milliós házi pénztárát magánál 

tartja (bízva abban, hogy a hitelezık úgyis csak a társasággal szemben érvényesíthetnek igényt). 

A Gt. 50. §-át értékelı megállapításunk az, hogy a felelısségáttörésnek sokkal szélesebb 

körben kell helyet fognia a gyakorlatban. „Egy kiterjesztı jellegő joggyakorlat éppoly súlyos 

                                                 
402 Nochta Tibor: id. mő 94. oldal 
403 Sándor István egyik tanulmánya szerint: „Elıször a 15. században Itáliában vezették be a kettıs könyvvitelt, amelynek 
eredményeként külön számlája lett a társaságnak és a tagoknak. A hitelezık követeléseit elıször a társaság elkülönített 
vagyonából elégítették ki, és ha ez nem bizonyult elegendınek, csak akkor fordulhattak a tagok vagyona ellen.” (Sándor István: 
Észrevételek a társasági jogban a felelısségi alakzatokról, Jogtudományi közlöny, 2010/3, 148) 
404 Kemenes István: A jogi személy elkülönült felelısségének „áttörése” (Bérczi Imre-jubileum, 2000. 325. old.) 



IV.  FEJEZET - A GAZDASÁGI TÁRSASÁG TAGJAINAK FELELİSSÉGE 
             

 

197 

hátrányokat okozhat, mint egy olyan joggyakorlat, amely a felelısségátvitelre soha nem lát 

lehetıséget.”405 

A Gt. 50. §-a még csak egy évtizede van hatályban, ennyi idın belül még nem 

alakulhatott ki a tagi felelısség áttörésének bírói gyakorlata, aminek egyik fı oka a tagi 

visszaélések rendkívül nehéz bizonyíthatósága. A felelısségáttörési szabályt a Ptk. kodifikációja 

során valószínőleg minden jogi személyre kiterjesztik majd de addig is a Gt. 50. §-sal kapcsolatos 

legfontosabb jogalkotási javaslatként az fogalmazható meg, hogy indokolt a társaság rendes 

mőködése alatt is lehetıvé tenni a tagi visszaélések elleni igényérvényesítés lehetıségét. A 

tényállást alkalmazni hivatott bírósági gyakorlatnak kell a jogintézmény alkalmazásának hajnalán 

megfelelı útba indulnia, amelyhez megnyugtatóan felhasználhatóak az angolszász 

joggyakorlatban már kialakult (lentebb hivatkozott) esetkörök is továbbá nagy jelentıséget kell, 

hogy kapjon az ’gazdasági szereplık életszerő eljárását az adott eset összes körülményeire 

tekintettel’ értékelı bírói tényállás mérlegelésnek és megállapításnak. 

 

5. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS A KORLÁTOZOTT FELEL İSSÉG ÁTTÖRÉSE 

TEKINTETÉBEN  

 

„A korlátozott felelısségő rendszer leggyakoribb kritikája szerint ez a rendszer nem hatékony, 

mert „lehetıvé teszi a gazdasági társaság tagjai számára, hogy a hitelezık terhére 

ellenszolgáltatás nélküli, nem kompenzált kockázatáthárítást valósítsanak meg.”406 Molnár Gábor 

közgazdasági megközelítéső tanulmánya szerint a kockázat szempontjából különbséget kell 

tennünk az adóssal saját döntésük alapján gazdasági kapcsolatba lépı önkéntes hitelezık (áru- és 

pénzügyi hitelezık) és nem önkéntes hitelezık között, akik szerzıdéses megállapodás hiányában, 

pl. deliktuális magatartással kerülnek az adóssal kapcsolatba. A korlátozott felelısségi rendszer 

egyik potenciális veszélyének azt ítéli, hogy a „túlzottan kockázatos” projektek kockázatát 

bizonyos esetekben egyoldalúan a nem önkéntes hitelezıkre hárítja. A hitelezıkre hárított 

kockázat mérséklésének legfontosabb eszköze az igazgatói felelısség mellett a tulajdonosok 

korlátozott felelısség áttörése. 

 
                                                 
405 Vezekényi Ursula: A kft. tagjának felelıssége az új Gt. tükrében (Gazdaság és Jog, 1999/12, 8. oldal) 
406 Molnár Gábor Lajos: A korlátozott felelısség áttörése az angol társasági jogban (Magyar Jog 2001/3. 182. oldal) 
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5.1. Angolszász gyökerek 

 

Kontinentális jogi gondolkodásunkat tágítandó elengedhetetlenül fontosnak tartom az angolszász 

jogi gondolkodásmódot ismertetni egyrészt azért, mert a felelısségáttörés jogintézménye az 

angolszász esetjogban gyökerezik, másodsorban pedig hasznos tanulságul és egyben 

útmutatóként szolgálhat a számos eseti döntésen alapuló kiforrott és letisztult joggyakorlat, 

amelyet egyes jogtudósok azzal gazdagítottak, hogy (szó szerint listát készítve) összegyőjtötték 

az eseti döntésekbıl azon tényeket, körülményeket, amelyek a társaság elkülönült felelısségével 

való visszaélésre utalnak. 

A társasági lepel lerántása (korlátolt felelısség áttörése) az Amerikai Egyesült Államok 

bírói gyakorlatában alakult ki. A felelısségáttörésnek nem volt semmilyen törvényi alapja, a 

bíróságok a méltányosság (equity) alapján esetrıl esetre vizsgálták meg, hogy a hitelezı 

érdekében indokolt-e a tagok korlátlan felelısségének a megállapítása. Kiemelendı, hogy az 

Egyesült Államokban a bíróságok a felelısségáttörés keretében vizsgálják az anyavállalat-

leányvállalat viszonyát is, pontosabban a leányvállalatot alapító, annak leple mögött álló 

anyavállalat felelısségre vonhatóságát az önálló entitással bíró leányvállalat tartozásaiért. Ezt a 

típusú felelısséget a magyar Gt. 54. § (1) bek-e szabályozza, mint a minısített befolyásszerzınek 

az ellenırzött társaság vonatkozásában folytatott tartósan hátrányos üzletpolitikáját.  

Angliában az 1897-es Salomon ügyben hozott ítélettel került elismerésre a gazdasági 

társaságok önálló jogalanyisága. Az angolok sokkal ritkábban alkalmazzák a felelısségáttörést, 

ténylegesen rendkívüli jogintézményként kezelve azt. Visszautalok a vezetı tisztségviselık 

felelısségénél vizsgált, 1986. évi Insolvency Act 213. §-ára, amely lehetıvé teszi a hitelezık 

kielégítésére szolgáló vagyon csökkenését eredményezı csalárd ügyletben részt vett személyek 

személyes felelısségének a megállapítását (wrongful trading). 

 

5.2 Egyesült Államok 

 

A Limited Liability Companyt (LLC-t) 1977-ben szabályozták elıször Wyoming államban.  Az 

1986-tól kezdıdı gyors terjedésének oka az volt, hogy jóval kedvezıbb adózási szabályok alá 

esett a (szintén korlátolt felelısséggel mőködı) corporation-hoz képest. Az LLC-re nincsen 

kötelezı tıkeminimum elıírás és a legtöbb államban egy fıvel is alapítható, de a felelıssége nem 
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abszolút, a különbözı államok más-más „teszteket” alkalmaznak a felelısségáttörés feltételeinek 

megállapíthatóságát illetıen, amelyek sokszor a Frederik J. Powell által kidolgozott 

„eszközelméletet” (instrumentality rule) követik. Az elmélet szerint a bíróság akkor állapíthatja 

meg az anyavállalat felelısségét, ha 

− az anyavállalat jelentıs befolyása alatt állt a leányvállalat (a leányvállalat úgymond 

ügynöke (agent), képviselıje) 

− a befolyást jogellenes magatartásra vagy csalásra használja fel és így 

− harmadik személynek kárt okoz. 

„Az Uniform Limited Liability Company Act 303. §-a úgy rendelkezik, hogy „a társaság 

adósságai, kötelezettségei, amelyet szerzıdésben vállalt, vagy szerzıdésen kívül keletkezett, 

kizárólag a társaságot terhelik. A társaság tagja, vezetıje személyesen nem felel a társaság 

tartozásaiért kizárólag azért mert tag, vagy a társaság tisztségviselıje.”407 A gyakorlatban él a 

felelısségáttörés doktrínája annak ellenére, hogy „a felelısség áttörésének alkalmazára 

vonatkozó jogelv meglehetısen homályos és tényállástól függı”.408 

David H. Barber,409 Robert B. Thompson410 és Alan R. Palmiter tanulmányai alapján 

tipikusan a következı esetekben merülhet fel a felelısségáttörés: 

− a társaság alapításakor vagy azt követıen bekövetkezett tıkehiány  

− a társaság mőködését szabályozó alaki követelményeknek való meg nem felelés, azok 

be nem tartása (pl. nyilvántartások, jegyzıkönyvek, tisztségviselık szabályos 

megválasztásának a hiánya) 

− a társaság vagyonát vagy fizetıképességét érintı megtévesztés 

− tagi és vezetı tisztségviselıi pozíciókban fennálló átfedés 

− a társaság és a tag vagyonának összekeveredése 

− a társaság vagyonának a tag saját céljára való hasznosítása 

− kizárólag egy személy vagy család tulajdonában van a vállalkozás 

− a társaság székhelyének és tagjai lakóhelyének az azonossága 

− két érintett társaságban ugyanazok a vezetı tisztségviselık 

                                                 
407 Brehószki Márta: id. mő 172. oldal 
408 Crane v. Green & Freedman Baking Co., 134 F.3d 17, 21 (1st Cir. 1998) 
409 Barber, David H.: Piercing the Corporate Veil (17 Willamette L. Rev. 37, 1980-1981) 
410 Thompson, Robert B: Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study (76 Cornell L. Rev. 1036 (1990-1991)  
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− jogi személy létrehozatala egy másik magánszemély vagy társaság felelısségének a 

kijátszására 

− a tagok két társaságot mőködtetnek úgy, hogy az egyikben a tıkét, a másikban pedig 

a tartozásokat halmozzák fel 

− a tagok megtévesztik, félrevezetik a hitelezıket 

− a tagok alultıkésítik a társaságot411 

− a társasági jelentések hiánya 

− az osztalékfizetés elmaradása 

− az ügyletkötés idıpontjában fennálló fizetésképtelenség 

− a társaság vagyonának az uralkodó tag részérıl való elvonása 

− a tisztségek és az igazgatói tisztség nem mőködése.412 

 

Brehoszki Márta az Egyesült Államok és Magyarország szabályainak összehasonlítva azt 

állapítja meg, hogy az Egyesült Államokban a lepellerántás doktrínáját elsısorban 

szerzıdésszegéssel okozott károk megtérítése terén alkalmazza a bíróság.413 Ezen kívül az 

Egyesült Államokban „akkor is lehet közvetlenül a tagokat perelni, ha a társaság tovább folytatja 

mőködését, tehát nem az a lényeges kérdés, hogy a fizetésképtelenné válás és a tag magatartása 

között fennáll-e az okozati összefüggés” „Másrészt Amerikában a társaság tulajdonosainak 

felelıssége mindig közvetlen, hiszen a bírói gyakorlat nem kívánja meg a fizetésképtelenség 

tényének bekövetkezését. ... A sérelmet szenvedett fél közvetlenül perelheti a tagot a bíróság 

elıtt, tekintet nélkül arra, hogy a társaság tovább folytatja a gazdálkodási tevékenységét.”414 

Megjegyzendı, hogy az Egyesült Államokban a felelısségáttörési teszteket a konszernjogban is 

alkalmazzák és állapítják meg az anyavállalat felelısségét a leányvállalat tartozásaiért, ami 

hazánkban külön tényállás (hátrányos üzletpolitika folytatása) alapján történik. 

A felelısségáttörésre nemcsak akkor kerülhet sor, ha csalást követtek el, hanem akkor is 

ha az uralkodó tag a meghatározó befolyásával élve jogsértést követett el harmadik személyek 

                                                 
411 Brehószki Márta: id. mő 154-157. oldal 
412 Benjamin E. Marcus – Jeffrey T. Piampiano: United States of America: Directors in the Twilight Zone II. (Insol International, 
London, 2005, 613. oldal) 
413 Brehószki Márta: id. mő 114. oldal 
414 Brehoszki Márta: id. mő 184. oldal  
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részére.415 A Maine-i Legfelsıbb Bíróság szerint felelısségáttörésnek van helye, ha a tag 

visszaélt a társasági formával vagy igazságtalan eredményre vezetne, ha a bíróság érintetlenül 

hagyná a társaság elkülönült jogi személyiségét.416 

A felelısségáttörés megvalósulását jól szemléltetik az alábbi jogesetek: 

A Michigani Korlátolt Felelısségő Társaságokról szóló törvény 501. § (2) bekezdése 

kimondja, hogy „amennyiben jogszabály vagy mőködési megállapodás másképpen nem 

rendelkezik, az a személy, aki egy korlátolt felelısségő társaság tagja és / vagy vezetıje, nem 

felelıs a társaság cselekményeiért, tartozásaiért vagy kötelezettségeiért.” Michigan államban pl. a 

corporation-t a tagjaitól elkülönült jogi személynek tekintik akkor is, ha az egy vagy csak néhány 

tag tulajdonában áll. Michigan államban egy három lépcsıs tesztet alkalmaznak a corporation-ok 

esetében a korlátolt felelısség áttörésére: a) a társaság egyszerően az eszköze (instrumentality) 

egy másik társaságnak vagy magánszemélynek, b) a társaságot csalás vagy jogtalanság 

elkövetésére használták, c) jogtalanul kárt vagy sérelmet okoztak a felperesnek. (Ezt a tesztet - 

amely a Frederick, J. Powell által kidolgozott megoldást követi – vagy annak hasonló változatát 

más államokban is alkalmazzák.) A Foodland Distributors v. Al-Naimi perben a Michigani 

Fellebbezési Bíróság megállapította a tagok felelısségét a felperesi Foodland sérelmére 

elkövetett csalás (fraud) miatt.417 A felperesi Foodland 800.000 USD élelmiszer szállításból eredı 

követelés érvényesítése céljából fordult bírósághoz. Az alperesi Metropolitan Grocery, Inc-nek 

Amir Al-Naimi, a felelsége Sandra Al-Naimi és a húga, Atour Abro voltak a tagjai. Bár Atour 

volt a társaság elnöke, Amir volt a tényleges döntéshozó és az üzleti tevékenység meghatározója, 

Atour nem végzett érdemi szerepet. Bizonyíték volt rá, hogy Amir és rokonai által tulajdonolt 

különbözı élelmiszeripari üzletek egymásnak oda-vissza kölcsönt adtak, de a kölcsönügyletekrıl 

nem megfelelı könyvelési kimutatásokat vezettek. Ráadásul az alperes egyik raktárépületbıl 

eltőnt a leltárkészlet, amely raktárépületet eladtak egy másik családi vállalkozásnak. Ezen kívül 

az alperes nem megfelelı könyvelést vezetett és a társasági vagyont a tagok érdekében 

használták. Végül Amir újrarendezte a saját banki tartozását úgy, hogy az alperesi társasággal 

vállaltatta át a tartozása egy részét, de ellenszolgáltatás nélkül. 

                                                 
415 Passalacqua Builders v. Resnick Developers, 933 F2d 131, 128 (2nd Cir. 1991) 
416 Johnson v. Exclusive Properties Unlimited, 720 A.2d 568, 571 (Me. 1998) 
417 Foodland Distributors v. Al-Naimi, 220 MA 453 (1996), appeal denied 454 M 895 (1997) 
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A felelısségáttörés feltételeinek fennállását illetıen a bíróság megállapította, hogy az elsı 

lépcsıt (instrumentality teszt) illetıen a következıket kell vizsgálni: a) alultıkésítettség, b) a 

társasági formalitások elmulasztása, c) osztalékok nem fizetése, d) a kötelezett társaságnak az 

ügyletkötéskori fizetésképtelensége, e) a társasági vagyon elvonása, „elszipkázása” (siphoning) 

az uralkodó illetve a ténylegesen ellenırzı tag részérıl, f) az uralkodó vagy ellenırzı tagoktól 

független tisztségviselık és igazgatók tényleges mőködésének a hiánya, g) üzleti jelentések 

(corporate records) hiánya és h)a társaság létének a felhasználása az egyéni üzelmek (individual 

dealings) elleplezésére. A konkrét ügyben mindezek megállapíthatóak voltak, tekintettel arra, 

hogy az alperes nem tartotta be a társasági formalitásokat, Amir elvonta a társasági vagyont, 

továbbá jogtalan módon rendezte újra a saját adósságait, a társaság pénzügyi jelentései nem 

megfelelıek voltak, a társaság elnöke nem gyakorolta a tisztségét, az alperesnek a 

tartozásállományához mérten kevés vagyona volt. A második és a harmadik lépcsı vizsgálatát 

együtt „equity test”-nek is nevezik. A második lépcsıben vizsgálandó csalást, visszaélést 

bizonyította a leltárkészlet eltőnése és annak újra eladása Amir és testvérei által tulajdonolt 

üzletekben, továbbá Amir fenntartott életvitele, az üzletek és nagykereskedelmi egységek közötti 

kölcsönügyletek és a banki adósság újjászervezése. A harmadik lépcsıt illetıen pedig 

megállapítható volt, hogy tartozás teljesítésének az alperes általi elmulasztásával okozati 

összefüggésben szenvedett kárt a felperes. 

A Hollowell v. Orleans Regional Hospital ügyben a bíróság Lousiana államnak a 

felelısség áttörésére vonatkozó, „totality of circumstances” (az adott eset összes körülményét 

figyelembe vevı) tesztjét alkalmazta, amely szerint a csalás elkövetése nem szükséges tényállási 

elem.418 A felperesi munkavállalók által az alperesi munkáltató ellen indított perben a bíróság 

megállapította az LLC tagjainak a felelısségét a következı tényeket mérlegelve: a tagok teljes 

uralmat és ellenırzést gyakoroltak az LLC felett, kontrollálták az LLC döntéseit, a tagok a 

munkavállalók hátrányára részesültek az LLC nyereségébıl, az LLC tagok különbözı 

vállalkozásainak vagyona és költségei összekeveredtek, a tagok megbízottai (igazgatói) 

jogtalanul használták az LLC-t nem társasági célokra, az LLC alultıkésített volt továbbá az LLC 

tevékenységének beszüntetésekor és a munkavállalók munkaviszonyának megszüntetésekor 

jogtalanul osztottak fel a tulajdonosok között 1,5 millió USD-t.  

                                                 
418 817 F3d 379 (CA 5 2000) 



IV.  FEJEZET - A GAZDASÁGI TÁRSASÁG TAGJAINAK FELELİSSÉGE 
             

 

203 

Az In re Multimedia Communications Group Wireless Associates of Liberty Group, 

Georgia, L.C. ügyben a felszámoló kérte azt a csıdbíróságtól, hogy a társaság (corporation) 

magánszemély és LLC tagjainak a felelısségét megállapítsa a fizetésképtelen társaság 

tartozásaiért, mert részt vettek egy mőholdas mősorsugárzási vállalkozásban (direct satellite 

transmission market).419 A csıdbíróság Florida állam 3 lépcsıs tesztjét alkalmazva elutasította a 

felszámoló keresetét. A bíróság egyetértett azzal, hogy a különbözı személyek kapcsolatban 

álltak és hogy (az önálló jogi személyiség elkülönültségének a hiányát bizonyító) bizonyíték állt 

rendelkezésre a közös menedzsmentre, üzleti tevékenységre, személyzetre, irodai felszerelésre és 

titkárságra. Mindemellett a bíróság visszautasította, hogy a társaságok az adós „alter ego-i” lettek 

volna, mert valójában határozottan elkülönült létezéssel bírtak egymástól, mert különálló 

könyvelést vezettek és külön bankszámlán tartották a pénzüket és megállapította, hogy bár 

mindegyik társaság érintve volt a mőholdas mősorsugárzásban, mindegyik vállalkozásnak 

megvolt a saját, elkülönült része az üzletbıl. A felelısségáttörés 2. és 3. feltételét illetıen a 

bíróság megállapította, hogy az alperesek azon szándéka, miszerint különbözı vállalkozásokon 

keresztül kívánt részt venni a mőholdas mősorsugárzási piacon, nem minısül csalárd vagy 

jogtalan célzatnak és nem volt bizonyított, hogy az LLC társasági forma használatával kárt 

okoztak volna a felszámoló által képviselt hitelezıknek.  

A Tom Thumb Food Markets, Inc. v. TLH Properties, LLC ügyben a Minnesotai 

Fellebbezési Bíróság az elsıfokú bíróság ítéletét megváltoztatva elutasította a felperesnek az 

alperes TLH Properties, LLC tagjai felelısségének a megállapítására irányuló keresetét.420 Az 

alperes egy tervezett bevásárlóközpont fejlesztıje és fıbérlıje volt. Tom Thumb felperes és az 

alperes szerzıdést kötöttek egy élelmiszeripari áruház felépítésére és bérletére. A szerzıdéses 

tárgyalások idıpontjában az alperes még nem volt a földterület tulajdonosa, amelyen a 

bevásárlóközpont épült volna, bár a földterület tulajdonosa szóban kötelezettséget vállalt az 

eladásra. Az alperes végül nem tudott megfelelı pénzügyi finanszírozást találni és teljesíteni a 

bérleti szerzıdés alapján vállalt kötelezettségeit és a felperes beperelte szerzıdésszegésért. Az 

elsıfokú bíróság megállapította a szerzıdésszegést és az alperes tagjainak a személyes 

felelısségét a kötelezettségekért. A másodfokú Minnesotai Fellebbezési Bíróság is megállapította 

a szerzıdésszegést, de megváltoztatta az ítéletnek a felelısség áttörésére irányuló rendelkezését. 

                                                 
419 212 BR 1006 (Bkcy MB Fla 1997) 
420 No. C9-98-1277, 1999 WL 31168 (Minn App Ct Jan 26, 1999) 
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Minnesota joga esetén egy társaság tulajdonosainak a felelısségét akkor lehet megállapítani, ha 

a) a társaság mellızi a társasági formalitásokat és a tulajdonosok ’alter ego-jának’ vagy 

eszközének minısül, b) a társaság korlátolt felelıssége jogtalanságot vagy alapvetı 

tisztességtelenséget eredményez. A bíróság megállapította, hogy az alperes arra jött létre, hogy a 

földterületen egy bevásárlóközpontot fejlesszen, az ingatlan tulajdonjogát illetıen nem akarta 

megtéveszteni a felperest, nem akart a sérelmére csalást elkövetni. A bíróság megállapította 

továbbá, hogy igazságtalan lenne a társaság tagjainak a felelısségét megállapítani tekintettel arra 

is, hogy bérlı (felperes) nem szolgáltatott idıben pénzügyi információt és jelentéseket, ami az 

alperes finanszírozásának elvesztéséhez vezetett és így a felperes nem tett eleget azon 

elıfeltételnek, hogy a jogorvoslathoz folyamodó félnek „tiszta kézzel kell érkeznie.” („must 

come with clean hands”) 

A korlátolt felelısségtő társaság alapításának egyik legfontosabb elınye és az 

alapításának fı oka, hogy a kft. pajzsként védi a tagjai magánvagyonát külsı személyekkel és 

más tagokkal szemben, azaz a tagok és menedzserek képesek korlátozni a felelısségüket 

harmadik személyek szerzıdéses és kárigényeivel szemben.421 Az Egyesült Államokban a Stone 

v. Frederick Hobby Associates II, LLC ügyben a felperesek (férj és feleség) mindketten orvosok 

voltak és adásvételi szerzıdést kötöttek az egyik alperes Connecticut LLC-vel 1999 

decemberében egy greenwich-i lakás megvásárlására 3.300.000. dollár vételárért.422 A 

szerzıdéskötéskor a lakás még nem volt teljesen kész, de a szerzıdés kifejezett garanciát 

tartalmazott a helyiségek állapotára és rendelkezett arról, hogy az eladó a hiányokat 60 napon 

belül befejezi. A felperesek keresetükben számos és lényeges kivitelezési hiba fennállását és a 

garanciális kötelezettségek nem teljesítését állították továbbá hivatkoztak arra is, hogy a 

szerzıdésben meghatározott teljesítési határnapon vagy annak a közelében az eladó cég átruházta 

a vagyonát (beleértve az értékesítésbıl eredı árbevételt) egy másik connecticuti cégnek, a 

Frederick Hobby Associates LLC-nek, továbbá Frederick L. Hobby és Sally M. Leiendecker 

magánszemélyeknek, amely magánszemélyek kizárólagos tulajdonosai voltak a Connecticut LLC 

alperesnek. A felperesek keresetükben a Frederick Hobby Associates LLC és a magánszemélyek 

felelısségének a megállapítását kérték szerzıdésszegésre, a Connecticuti Egységes 

                                                 
421 John C. Murray: „Piercing the corporate veil” of a Limited Liability Company 
http://www.abanet.org/rppt/publications/edirt/2002/2002-2/art-murray.pdf  letöltés ideje: 2011. 10. 17. 
422 No. CV 000181620S, Superior Court of Connecticut (July 10, 2001), 2001 WL 861822. 
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Fedezetelvonó Ügyletekrıl szóló törvényre és a korlátolt felelısség áttörésére hivatkozva. Azzal 

érveltek, hogy a két magánszemély és a másik LLC felelısek a kárukért, akik (a velük adásvételi 

szerzıdést kötı) LLC-t - amelynek nem volt semmi vagyona bármiféle kártérítés megfizetésére - 

pajzsként használták (shell company). A felperesek ideiglenes intézkedés iránti kérelmének helyt 

adva a bíróság egy elızetes meghallgatás után elrendelte a Frederick Hobby Associates LLC és a 

magánszemély alperesek vagyonának lefoglalását. A végzés indokolása szerint a lefoglalás 

elrendelésekor a bíróság jelentıséget tulajdonított Frederick L. Hobby azon kijelentésének, 

miszerint „a társaságnak jelenleg nincsen vagyona.” A bíróság továbbá megjegyezte, hogy bár a 

Connecticuti Általános Törvény 133. szakasza úgy rendelkezik, hogy (néhány kivétellel) az LLC 

tagja vagy vezetıje nem felelıs az LLC egyetlen tartozásáért vagy kötelezettségvállalásáért 

harmadik személyek felé, akár szerzıdésbıl vagy károkozásból merülnek fel vagy azon okból, 

hogy kizárólagos tagja vagy menedzsere egy LLC-nek, de a felelısség ezen korlátozása nem 

határok nélküli, mindemellett „a társasági lepel csak rendkívüli körülmények között rántható le”. 

(„the veil should … only be pierced under extraordinary circumstances”) A bíróság szerint az 

„instrumentality and identity rule” szabálya alkalmazható a korlátolt felelısség áttörésének 

vizsgálhatóságánál. (Az „instrumentality rule” arra utal, hogy a személyek egy másikat 

eszközként használnak a cselekményeik megvalósítására.) Az instrumentality rule” szerint a 

bíróság elıtt három tényezıt kell bizonyítani: 1) teljes uralom és ellenırzés a társaság vezetése és 

üzleti tevékenysége fölött 2) ezen befolyás felhasználása csalás, jogszabálysértés, 

szerzıdésszegés vagy tisztességtelen vagy jogellenes cselekmények elkövetésére (úgymint a 

személyes felelısség elkerülésére) és 3) az elıbb említett hatalom közvetlen kárt vagy 

veszteséget okoz. 

A bíróság megállapította, hogy a két magánszemély volt a Connecticut LLC. tulajdonosa 

50-50 % arányban és teljes jogkörrel irányították a cég ügyeit, a cég székhelye Frederick L. 

Hobby lakásán volt (amelyért bérleti díjat nem fizetett) továbbá a cégnek sosem volt más 

vagyona azon az ingatlanon kívül, amit a felperesek tıle megvásároltak. A bíróságot különösen 

felháborította a Connecticut LLC alapításában közremőködı és azt a késıbbiekben is képviselı 

ügyvédnek a perindítást megelızı egyeztetésen tett azon kijelentése, miszerint: „kezdjék csak és 

pereljenek be minket (a céget). Nincs pénze a cégnek. Mit gondolnak miért alapítottuk korlátolt 
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felelısségő társaságot?”423 A bíróság szerint ezen kijelentés bizonyította a magánszemélyek azon 

szándékát, hogy a korlátolt felelısségő társaság formáját pajzsként használták a felperesek felé 

fennálló szerzıdéses kötelezettségeikért való felelısségük elkerülésére. A felperesek 

bizonyították, hogy az alperesek irányításának eredményeképpen a Connecticut LLC-nek nem 

volt saját tudata, akarata, létezése. A bíróság elutasította az alperesek azon érvelését, hogy egy 

szerzıdésszegés nem alapozhatja meg a korlátolt felelısség áttörését, mert a bíróságnak csak azt 

kell vizsgálnia, hogy az alperesek követtek-e el jogtalanságot a felperesek jogainak sérelmére és a 

konkrét esetben valószínősíthetı, hogy a korlátolt felelısség formáját köpenyként azért 

használták, hogy elkerüljék a szerzıdéses felelısséget a felperesek felé. A bíróság alaptalannak 

tartotta továbbá az alperesek azon védekezését is, hogy a felperesek tudták azt, hogy egy LLC-vel 

szerzıdnek. 

Az „identity rule”-t (azonossági szabályt) alkalmazva a bíróság megállapította, hogy 

Frederick L. Hobby és Sally M. Leiendecker magánszemélyek a Connecticut LLC-t saját 

személyük „felcserélésére” használták, be nem tartva a korlátolt felelısségő társaságra vonatkozó 

formalitásokat. Hangsúlyozandó, hogy bár a bíróság lerántotta a társasági leplet, a magánszemély 

alperesek tényleges csalást nem követtek el. 

 

5.3. Dél-afrikai Köztársaság 

 

A common law jogrendszerhez tartozó Dél-afrikai Köztársaságban sem ismeretlen a 

felelısségáttörés és a bíróságok több esetben próbálták elvi alapon kidolgozni a korlátolt 

felelısség áttörésének a feltételeit.424 A Lategan v Boyes ügyben a bíróság kifejtette, hogy „a 

korlátolt felelısség leple lerántható … ha a jogi személyiséget fikcióját csalárd módon 

használták.”425 A Botha v Van Niekerk ügyben a bíróság kimondta, hogy pusztán a méltányosság 

(equity) alapján nem fog eltekinteni a társaság jogi személyiségétıl, de kérelmezı bizonyíthatja, 

hogy súlyos igazságtalanság (unconscionable injustice) történt. 426  

                                                 
423 „Go ahead and sue us. There is no money in. Why do you think w eset it up as an LLC int he first place?”  
424 Sulette Lombard: Directors’ duties to creditors (PhD értekezés, University of Pretoria, Faculty of Law, 2006. augusztus, 90. 
oldal) 
425 1980 4 SA 191 (T) 
426 1983 3 SA 513 (W) 
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A Legfelsıbb Fellebbezési Bíróság a Cape Pacific Ltd. v Lubner Controlling Investments 

(Pty) Ltd ügyben az elızı megközelítéstıl (amely szerint csak speciális körülmények között lehet 

a korlátozott felelısségtıl eltekinteni) eltért és az érdekek kiegyensúlyozásán alapuló 

megközelítést alkalmazott.427 Ezen megközelítés szerint a bíróságnak mérlegelnie kell a társaság 

elkülönült jogi személyisége megırzéséhez főzıdı érdeket és a felelısségáttörés mellett szóló 

jogpolitikai indokot, amely lehet csalás, tisztességtelenség. A felelısségáttörés doktrínája 

leginkább azért nem alkalmas a hitelezık védelmére, mert „bár igaz, hogy a bizonytalanság egy 

foka a common law-ban nem probléma”, a hitelezı mégis bizonytalan, hogy a keresete milyen 

esetben vezet eredményre, a bíróság lerántja-e a korlátolt felelısség terhét. 

 

5.4. Kína 

 

Kínában 2006. január 1-jén lépett hatályba az új Társasági törvény (Gongsi fa), amely bevezette a 

„társasági lepel lerántására” vonatkozó rendelkezést. Az ezt megelızıen hatályban volt 1994-es 

Társasági törvény formálisan nem tette lehetıvé a bíróságoknak a korlátolt felelısség áttörését, 

ennek ellenére egyes vállalkozó kedvő bíróságok a joggyakorlatba ültették a jogintézményt. A 

Népi Legfelsıbb Bíróság például a Guangdong tartomány Felsı Bíróságának döntését 

jóváhagyva megállapította, hogy a felelısségáttörés alkalmazható akkor, amikor a társaság javára 

teljesített vagyoni hozzájárulás kevesebb, mint a nyilvántartott tıke (ezen okból a Gt. 50. §-a is 

lehetıvé teszi a felelısségáttörést). 

Az új Társasági tv. 20. §-a szerint: „A társaság tagjainak a törvényeknek és a társasági 

szerzıdésnek megfelelıen kell eljárniuk és a törvényeknek megfelelıen kell a jogaikat 

gyakorolniuk. A jogaik visszaélésszerő gyakorlásával nem sérthetik meg a társaságnak vagy más 

tagnak az érdekeit és nem sérthetik meg a társaság hitelezıinek sem az érdekeit azáltal, hogy 

visszaélnek a jogi személy független helyzetével vagy a tagi korlátolt felelısséggel. Ha bármely 

tag kárt okoz a társaságnak vagy más tagnak a jogai visszaélésszerő gyakorlásával, kártérítést 

köteles fizetni. Azon tagok, akik a jogi személy független helyzetével vagy a tagok korlátozott 

felelısségével visszaélve elkerülik a társaság tartozásainak a kifizetését és ezáltal jelentısen 

megkárosítják bármely hitelezıt, egyetemlegesen felelnek a társaság tartozásaiért.”428 A 64. § 

                                                 
427 1995 4 SA 790 (A) 
428 http://www.law-bridge.net/english/LAW/20064/0221042566163.html  letöltés ideje: 2011. 10. 17. 
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külön rendelkezést tartalmaz az egyszemélyes kft-re: „Amennyiben az egyszemélyes társaság 

tagja nem tudja bizonyítani, hogy az egyszemélyes társaság vagyona elkülönül a saját 

vagyonától, felel a társaság tartozásaiért.” 

A jogintézmény bevezetésének egyik oka az volt, hogy Kína növekvı gazdaságában, ahol 

a korlátolt felelısségő társaságnak egyre nagyobb jelentısége van, a hitelezıknek és 

befektetıknek jogi tisztaságot teremtsenek a tekintetben, hogy a korlátolt felelısség áttörésére 

mikor kerülhet sor, egyúttal a vállalkozó kedvő bírák jogalakítási törekvéseit megállítva egységes 

jogalkalmazást biztosítsanak az alsóbb bíróságok gyakorlatában. A kínai Népi Kongresszus egy 

bizottságának a társasági törvény módosításához kapcsolódó jelentése kifejezetten megemlíti a 

tagoknak a társasági formával való visszaélését a társasági vagyon jogtalan átruházásával vagy 

(saját vagyonukkal való) összekeverésével.429 

Az új rendelkezés azonban erıs jogbizonytalanságot is felvet a hitelezık, külföldi 

befektetık és a cégtulajdonosok oldaláról, hiszen a törvény nem ad egyértelmő rendelkezést arra, 

hogy mi minısül a korlátolt felelısséggel való visszaélésnek, nem egyértelmő, hogy a bírák a 

kereseti igény elbírálásakor más tényezıket is figyelembe vehetnek-e a törvényben 

meghatározottakon kívül (amelyek: a társasági formával való visszaélés ki nem egyenlített 

tartozásokra vezet, és ez tényleges hátrányt okoz a félnek, egyszemélyes kft-nél a vagyon 

összekeveredése). 

„Az új törvény kifejezetten a hitelezık jogaival foglalkozik. Bár a csıdök nagyon jelentıs 

esetkört képeznek, ahol a felelısség áttörés felmerülhet, ez nem az egyetlen esetkör.”430 A kínai 

bíróságok egyre több esettel találkoznak felelısség áttörésre irányuló kereseti igényekkel olyan 

szituációkban is, ahol hitelezık nincsenek jelen, ilyenek pl. a környezetvédelmi ügyek növekvı 

száma vagy a termékfelelısség. A felelısség áttörésre irányuló esetek tényállás specifikusak és a 

bírói rugalmasság egy bizonyos fokig kívánatos. Mark Wu a Népi Legfelsıbb Bíróságra vagy az 

Állami Tanácsra bízná egy olyan (több országban is létezı) ’multifaktor’ lista összeállítását, 

amely a felelısségáttörési perekre nézve tartalmazná a bíróság által mérlegelhetı tényezık, 

körülmények listáját és ezáltal nagyobb jogbiztonságot teremtene bíráknak, cégtulajdonosoknak, 

befektetıknek és hitelezıknek egyaránt. Mark Wu a következı körülményeket sorolja fel, 

                                                 
429 Mark Wu: Piercing China’s Corporate Veil: Open Questions from the Nem Company Law (Yale Law Yournal, 334. oldal, 
http://yalelawjournal.org/images/pdfs/609.pdf) letöltés ideje: 2011. 10. 17. 
430 Mark Wu: idézett mő 334. oldal 
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amelyeket az „adott esett összes körülményeit” figyelembe vevı eljárás során hangsúlyozottan 

javasol, figyelembe kell venni:  

− a társaság alultıkésítettsége, ebbe beletartozik az az eset is, amikor a hitelezıket 

szándékosan megtévesztették a társaság pénzügyi helyzetét, tıkeerısségét illetıen 

− amikor a társaság elmulasztotta betartani a társasági formalitásokat, mint pl. külön 

vezetıi ülések tartása, külön jelentések készítése, elkülönült iroda és bankszámla 

vezetése, külön adóbevallás benyújtása és külön vagyonleltárak vezetése 

− a társaság vagyontárgyainak személyes célra való használata, pénzfizetés vagy 

elızetes megállapodás hiányában 

− amikor a társaság nem bocsátott ki részvényt, elmulasztott biztosítást kötni, saját 

ingatlant fenntartani vagy a társaság rendes mőködésére jellemzı más tevékenységet 

végezni 

− az anyavállalat széles körő beavatkozása a leányvállalata ügyvezetésébe 

− amikor az anyavállalat és leányvállalat közös tevékenységet folytat, mint pl. 

adásvételek vagy reklámtevékenység, de a bevételt egyenlıtlenül osztják el a két 

társaság között 

− amikor a társaság elleplezte a felelıs tagot, vezetıket vagy a társaság pénzügyi 

érdekeit vagy elleplezte a tagok személyes üzleti érdekeit 

− amikor a társaság elmulasztott osztalékot fizetni a tagoknak vagy túl sokat fizetett. 

Álláspontom szerint ezen tényezık a magyar gyakorlatban is megfontolandóak a tagi 

felelısségáttörés értékelésénél. 

 

5.5. Németország 

 

A német bírósági gyakorlat elsısorban az egyszemélyes kft-t esetén állapítja meg a társaság 

tagjainak a hitelezıkkel szembeni felelısségét. Többszemélyes kft. esetében a felelısségátvitelre 

három esetben van lehetıség: alultıkésítés, vagyonvegyítés és befolyásszerzés. A kft. akkor 

alultıkésített, ha „alacsony törzstıkével különösen rizikós ügyleteket bonyolít a hitelezık 

hátrányára, vagy ha a társaság már megalakulásától kezdıdıen egyértelmően, vagy 

köztudomásúan nem rendelkezik elegendı saját tıkével, amely már kis veszteség esetén is a 
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hitelezıket károsítja.” 431 Egy kft. vagyonának természetesen nem kell mindig elegendı fedezetet 

szolgáltatnia a társaság tartozásaira, ezért aki egy kft-vel kapcsolatba lép, felismerhetıen magas 

üzleti kockázatot vállal magára, és ezt a kockázatot részben viselnie kell. Ez csak akkor lehet 

másként, ha a kft. üzleti tervei kezdettıl fogva gazdaságilag teljesen megalapozatlanok voltak, 

ezért csak ilyen esetben lehet a jogi formával, a jogintézménnyel való visszaélésrıl beszélni. 

A vagyonvegyítés esetén a társaság vagyona a tagjainak vagy a leányvállalatainak a 

vagyonával összemosódik, erre utal ha a társaság vagyona a könyveiben nem megfelelıen van 

kimutatva vagy a könyvvitel áttekinthetetlen. A vagyonvegyítés egyik alesete, ha nem állapítható 

meg, hogy a társaság vagy a tagja vagy a leányvállalata vagy más kapcsolódó vállalkozása lép fel 

a jogügyletben. Ennek egyik jó példája (amely hazánkban sem ritka jelenség), amikor ugyanazon 

személyek ugyanazon a székhelyen, ugyanazok ügyvezetık mellett több társaságot is 

mőködtetnek és nem állapítható meg, hogy melyik kötötte meg a jogügyletet. 

 

5.6. Összefoglalás 

 

Az angolszász országok nagy múltú gyakorlata követendı útmutatóként szolgál a 

felelısségáttörésre alapot adó körülmények széles körő felsorakoztatása és mérlegelése körében. 

Természetesen nem szabad azonban elfeledkeznünk arról, hogy az angolszász országokban a 

felelısségáttörés a bírói gyakorlatban alakult, a felelısségáttörésnek törvényi alapja nincsen, 

tehát a bíróság keze nem kötött. A felelısségáttörést kivételes intézményként alkalmazzák, de 

mégis gyakran. Thompson hivatkozott tanulmánya szerint a bíróságok a szerzıdésszegésbıl 

eredı igények 40 %-ánál, a szerzıdésszegésen kívüli károkozásból (tort) eredı igények 30 %-

ánál áttörik a társaság felelısségét.  

A felelısségáttörésre okot adó körülmények fentebb ismertetésre kerültek, azok kapcsán 

csak azt szükséges hangsúlyozni, hogy a felelısségáttörési kereset nem csak a társaság 

felszámolása után, hanem a társaság mőködése alatt is elıterjeszthetı, továbbá a 

felelısségáttörésnek nem csak akkor van helye, ha a kifogásolt magatartás a társaság 

fizetésképtelenségére vezetett. 

                                                 
431 Vezekényi Ursula: A kft. tagjának felelıssége az új Gt. tükrében (Gazdaság és Jog, 1999. 12. sz., 10. oldal) 
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Az Egyesült Államokban a felelısségáttörés keretében történik az anyavállalat 

felelısségre vonása a leányvállalata tartozásaiért, hazánkban ez a konszernfelelısség tényállásába 

tartozik, amellyel a következı pontban foglalkozom 

 

6. A HÁTRÁNYOS ÜZLETPOLITIKÁVAL OKOZOTT VAGYONVESZTÉSÉR T VALÓ 

FELELİSSÉG 

 

6.1. A konszernkonfliktus elismerése 

 

A klasszikus társasági jog nem ismeri el, kizártnak tartja a társaság tagja és a társaság közötti 

érdekkonfliktust, az ún. konszernkonfliktust. Ennek oka talán az, hogy a társasági jog a 

kialakulásának hajnalán nem számolt azzal, hogy a társaság tagja egy másik társaság is lehet és 

megjelennek a vállalatcsoportok.432 „Egy másik jogalkotói attitőd lehet azonban az, hogy a 

társasági jogi szabályozás kifejezetten elismeri a tagi-társasági érdekellentétek valódiságát, és 

megpróbálja ezeket megfelelı keretek között szabályozni. Ezt az utóbbi jogalkotói magatartást és 

hozzáállást valósítja meg az ún. konszernkonfliktus elismerése, és ezen keresztül a vállalatcsoport 

(konszern) szabályozása.”433 A Gt. elismeri a társaság és a tag érdekellentétét és elismeri azt, 

hogy az uralkodó tag üzletileg hátrányos döntéseket hozhat az ellenırzött társaságokra nézve. 

A konszern nem jogi személy. A konszernbe tartozó vállalkozások megırzik 

önállóságukat, egymástól függetlenek maradnak, ıket az egységes irányítás alá kerülés köti 

össze, ebben a gazdasági egységben az vállalatcsoport tagjai közötti érdekellentét megengedett. 

„A „Konszern”-fogalommal vállalkozók – legalább két tagból álló – csoportját jelöljük, amelyek 

egy gazdasági egységet jelentenek, és amelyek egységes irányítás és üzletpolitika alatt állnak. Az 

egységes konszernvezetés az a lényeges vonás, amely a konszernt az egyszerő függıségi 

viszonyoktól megkülönbözteti. A konszernvezetésnek nem kell a konszernbeli társaságok minden 

egyes lényeges tevékenységére kiterjednie. Elegendı, ha ez a tagok üzletpolitikájára, illetve az 

ügyvezetés alapvetı részeire vonatkozik. A konszernvezetéshez tartozik: a konszern céljának, a 
                                                 
432 „A XX. század elsı évtizedeiben kialakuló konszernekben tömörülı tıkés vállalatok formailag jogi önállóságukat nem adják 
fel, azonban termeléstechnikai, kereskedelmi pénzügyi és igazgatástechnikai szempontból egységet képeznek, úgy, hogy 
különféle jogi kötelékeket – szerzıdési kapcsolatokat – létesítenek egymással, abban a formában, hogy a konszernbe tömörülı 
tıkés vállalatok gazdasági önállóságukat elvesztik.” Novotni Zoltán: A gazdaságszervezı szerzıdések népgazdasági jelentısége 
(Doktori értekezés, Miskolc, 1985, 17. oldal) 
433 Darázs Lénárd: Az elismert vállalatcsoport uralmi szerzıdése (Jogtudományi Közlöny, 2009/3, 118. oldal) 
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stratégiai kialakításának a meghatározása, szervezet és a vezetési struktúra meghatározása és 

kialakítása, a pénzügyi vezetés valamint a legfontosabb konszernbeli vezetı pozíciók 

betöltése.”434 „Több vállalkozásnak egységes konszernvezetés alá vonása azt a veszélyt rejti 

magában, az egyes tagoknak a saját vagyonára korlátozott felelıssége mellett, hogy a jelentıs 

kockázatot az egyik tag viseli, míg a nyereségbıl a másik részesedik.”435  

A vállalatcsoportoknak nemcsak belsı, de külsı jogviszonyai is vannak, utóbbin 

értelemszerően a „a vállalatcsoport egészének, illetve egyes részeinek a vállalatcsoporton 

kívüliekkel való jogviszonyait kell érteni.”436 A kiegyensúlyozatlan kockázattelepítés okán az 

anyavállalatnak figyelembe kell vennie a leányvállalatok üzleti partnereinek, azaz hitelezıinek az 

érdekét. Ebbıl következıen „a konszernjog az általános társasági jogon túli többlet 

hitelezıvédelmi szabályokat kell, hogy tartalmazzon amiatt, hogy a hitelezıkkel kapcsolatba 

került társaság mögött valójában a tagi gazdasági érdekek állnak, így a társaság valójában 

„eszközzé” válik a tagi érdekek megvalósításában.”437 A kockázatnak az egyik ellenırzött 

társaságra történı, a hitelezı által nem ismert és nem befolyásolható telepítése az oka annak, 

hogy a kockázattal számolni nem tudó és kielégítetlenül maradt hitelezıknek biztosítani kell a 

konszernvezetés elleni közvetlen fellépés, az igényérvényesítés lehetıségét. 

A korlátolt felelısség áttörésének esete, amikor a társaság uralkodó tagja, kihasználva a 

tagi helyzetébıl eredı minısített többségi (75 %-os) szavazati jogát az ellenırzött társaságra 

olyan hátrányos üzletpolitikát kényszerít rá, ami a saját érdekét, célját szolgálja, de sérti az 

ellenırzött társaság hitelezıinek érdekeit, illetve a követelésük kielégítését meghiúsítja.438 

(Pontosabban a Gt. nemcsak a társaság tagjának, hanem a jóval tágabb személyi kört felölelı 

’minısített befolyásszerzı’439 felelısségének a megállapítását, azaz a korlátolt felelısségének az 

áttörését teszi lehetıvé.) 

                                                 
434 Kaló Ágnes: Konszernjogi felelısség Kft-Konszern esetén (Jogtudományi Közlöny, 1995/3., 125. oldal) 
435 Kaló Ágnes: id. mő 126. oldal 
436 Sárközy Tamás: Konszernjog avagy a vállalatcsoportok joga – új komplex jogterület (Gazdaság és Jog, 2007/6-7, 3. oldal) 
437 Darázs Lénárd: Az elismert vállalatcsoport uralmi szerzıdése (Jogtudományi Közlöny, 2009/3, 119. oldal) 
438 Az angolszász jogrendszer ezt a felelısségi formát a ’társasági lepel lerántása’ tényállása keretében értékeli. 
439 Gt. 52. § (2) bek.: E cím alkalmazásában minısített többséget biztosító befolyásnak számít, ha a minısített befolyásszerzı az 
ellenırzött társaságban - közvetlenül vagy közvetve - a szavazatok legalább hetvenöt százalékával rendelkezik. A közvetett 
befolyást a Ptk. 685/B. § (3) bekezdése szerint kell megállapítani. 
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A Gt. 54. § (2) bekezdése és a Cstv. 63. § (2) bekezdése a tartósan hátrányos üzletpolitikát 

folytató uralkodó tag korlátlan felelısségét állapítja meg az ellenırzött társaság minden olyan 

kötelezettségéért, amelyeket az adós ellenırzött társaság felszámolási vagyona nem fedezi.440 

 

6.2. A tartósan hátrányos üzletpolitika fogalmi meghatározhatósága 

 

A hátrányos üzletpolitikáért való felelısséget (a 2006-os Gt. hatályba lépése elıtt szabályozó) 

1997. évi Gt. 296. §-a szerint a bíróság a felelısséget a feltételek maradéktalan fennállása esetén 

is csak ’megállapíthatta’, a hatályos rendelkezése szerint azonban mérlegelési joga nincsen.441 A 

tartósan hátrányos üzletpolitika fogalmát a törvény nem adja meg, a megvalósulását rendkívül 

nehéz bizonyítani. A hátrányos üzletpolitika megítélése és megállapítása legalább annyira 

közgazdasági, mint jogi kérdés, ennélfogva minden egyes esetre általánosságban alkalmazható 

fogalma nem adható meg, inkább annak felsorolásával próbálkozhatunk, hogy mi nem tartozik a 

fogalom alá. 

Az uralkodó tag, ellenırzött társaság és kielégítetlen hitelezık létét feltételezı felelısségi 

forma központi eleme az üzletpolitika fogalma, amely általában egy jelentıs termelési, 

kereskedelmi volumennel rendelkezı konszernen belül, anyavállalat és leányvállalat(ok) 

viszonyában értelmezhetı. A Fıvárosi Ítélıtábla a 16.Gf.40.080/2004/3. (IH. 2005. 34.) sz. alatti 

ítéletében kifejtette a hátrányos üzletpolitka fogalmát: „a rendelkezés kifejezetten a tagnak a 

befolyását felhasználó tevékenységét, hátrányos üzletpolitika folytatását szankcionálja. 

Amennyiben az uralkodó tag egyben ügyvezetıje is az ellenırzött társaságnak, e sajátos 

helyzetben tagi és ügyvezetıi minıségét gondosan el kell határolni egymástól, és kizárólag az 

uralkodó tagi magatartás értékelendı.” „Nem vonható az üzletpolitika fogalmi körébe az 

                                                 
440 Gt. 54. § (2) bek.: Ha az ellenırzött társaság felszámolásra kerül, a minısített befolyásszerzı korlátlan felelısséggel tartozik a 
társaság minden olyan kötelezettségéért, amelynek kielégítését a felszámolási eljárás során az adós ellenırzött társaság vagyona 
nem fedezi, ha hitelezıinek a felszámolási eljárás során benyújtott keresete alapján a bíróság - az adós társaság felé érvényesített 
tartósan hátrányos üzletpolitikájára figyelemmel - megállapítja a minısített befolyásszerzı korlátlan és teljes felelısségét. 
Cstv. 63. § (2) bek.: A minısített többséget biztosító befolyás alatt álló, valamint egyszemélyes gazdasági társaság felszámolása 
esetében a befolyással rendelkezı, illetve az egyedüli tag (részvényes) korlátlan felelısséggel tartozik a társaság minden olyan 
kötelezettségéért, amelynek kielégítését a felszámolási eljárás során az adós vagyona nem fedezi, ha a hitelezınek a felszámolási 
eljárás során, vagy annak jogerıs lezárását követı 90 napos jogvesztı határidın belül benyújtott keresete alapján a bíróság 
megállapítja e tagnak (részvényesnek) - az adós társaság felé érvényesített tartósan hátrányos üzletpolitikájára figyelemmel - 
korlátlan és teljes felelısségét a társaság tartozásaiért. 
Gt. 284. § (5) bek: Az egyszemélyes részvénytársaság részvényesének felelısségére a minısített befolyással rendelkezı 
részvényes felelısségére vonatkozó szabályokat (54. §) kell alkalmazni. 
441 Legfelsıbb Bíróság Gfv.X.30.255/2007/4. sz. ítélete 
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ügyvezetı feladatkörébe tartozó napi gazdálkodás, operatív irányítás, foglalkoztatás, ennek 

keretében a munkamegosztás, feladatmegosztás kérdése, így az ügyvezetıi hatáskör ügyek 

meghatározott csoportjára történı átruházása sem. Az üzletpolitika üzleti cselekvési program, a 

stratégiai, piaci mőveletek hosszabb távú meghatározását, tervezését, a cégre jellemzı 

gazdálkodási koncepció kialakítását, az üzleti célok, irányelvek megfogalmazását foglalja 

magában. Amennyiben ez a tevékenység, magatartás nem a társaság érdekét szolgálja, 

esetlegesen azzal ellentétes, például a társaságnak tartósan bevételkiesést, vagy más hátrányt 

okoz, a hátrányos üzletpolitika megvalósul. Önmagában az a tény azonban, hogy az ellenırzött 

társaság huzamosabb idın keresztül nem elégíti ki a hitelezıi követelést, nem mőködik közre 

biztosítékok nyújtásában, nem valósít meg hátrányos üzletpolitikát, nem alapozhatja meg a tag 

korlátlan felelısségét.” Nem minısíthetı hátrányos üzletpolitikának az sem, ha az ellenırzött 

társaság a székhelyén nem érhetı el.  

A Szegedi Ítélıtábla Gf.I.30.003/2004/5. (BDT. 2005.1142.) sz. ítéletében foglaltak 

szerint szakértı elemezheti a veszteséges gazdálkodás okait, azt, hogy mennyiben volt 

jelentısége a beszerzési-eladási áraknak, a hitelezık kielégítésének gyakorlatát, a külföldi 

szállítók vonatkozásában az esetleges megkülönböztetett, elıresorolt teljesítéseket, az 

egyszemélyi tag befolyását, a tag piacszerzési célját, a tagi kölcsön visszafizetését, hiszen a 

„hitelezıket megtévesztı, kifejezetten csalárd üzletpolitikát jelentene, ha a tagi hitelbıl történt 

fiktív törzstıke emelést követıen a felszámolás során az alperes az általa nyújtott hitel 

vonatkozásában még hitelezıi igénnyel él”. Vizsgálni kell a Határozatok könyvét is, de annak 

hiánya is jelentıséggel bírhat, hiszen „az írásbeliség hiánya szóbeli, közvetlen utasítások 

megtörténtére utalhat”.  

A Legfelsıbb Bíróság Gfv.X.30.255/2007/4. sz. ítéletében megfogalmazottak szerint is a 

hátrányos üzletpolitika „folytatása” a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint is 

huzamosabb tevékenységet feltételez, amely tartósság megállapításához Korsós Antal szerint 

legalább 1-2 üzleti év eltelte szükséges.442 

A hitelezık nehezen tudják bizonyítani a hátrányos üzletpolitika fennállását vagy azért, 

mert (értelmezı jogszabályi rendelkezés hiányában) nincsenek tisztában a hátrányos üzletpolitika 

fogalmi mibenlétével vagy pedig csak a saját esetükben felmerült, rosszhiszemőnek tekintett 

                                                 
442 Korsós Antal, ifj.: Az intézményes felelısségátvitel problémája a társasági jogban. (Gazdaság és Jog 1999/5, 9. oldal)  
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adósi magatartásra próbálják ráhúzni az általuk is tudottan nem arra az esetre konstruált fogalmat 

arról nem is beszélve, hogy a hátrányos üzletpolitika megítélése alapvetıen gazdasági természető, 

bonyolult kérdés. A bizonyítási teher körében az ügy természetébıl fakadóan alapvetıen 

információ hiánnyal bíró felperest terheli a hátrányos üzletpolitika folytatásának és ezzel 

összefüggésben a társasági vagyon csökkenésének a bizonyítása. A tényállás megállapításánál 

fokozott jelentısége van a bírói mérlegelésnek és a bizonyítási tehernek, adott esetben a 

bizonyítási teher megfordulása bírói megállapításának. Nochta Tibor megfogalmazásával élve a 

tényállást „körüllengi a vétkesség, lehelete, azaz az uralkodó tag felelısség alóli kisurranása 

egyáltalán nem lehet automatikus, ha az okozati összefüggés bizonyítása tekintetében a hitelezı 

nehéz helyzetben van.”443  

Az EBH. 2004. 1038. sz. határozatában a Legfelsıbb Bíróság elvi éllel mutatott rá, hogy 

„a tartósan hátrányos üzletpolitika folytatását mindig az ellenırzött társaság nézıpontjából kell 

megítélni. Az ellenırzött társaságnak veszteséget okozó üzletpolitika akkor is hátrányos, ha a 

döntés tágabb értelemben racionális, mert a hátrányt a konszernen belül máshol jelentkezı elıny 

vagy veszteségcsökkenés kompenzálja, vagy esetleg meg is haladja. Ugyanakkor a tartós 

hátrányokozás egy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartás kell, hogy legyen, amelynek 

okozati összefüggésben kell állnia az ellenırzött társaságnál keletkezı, a felszámolási eljáráshoz 

vezetı veszteséggel.” 

A Szegedi Ítélıtábla elıtti Gf.I.30.306/2005. sz. alatti ügyben a felperesi hitelezı arra 

hivatkozott, hogy a terménye vételárát ki nem fizetı kft. azért került felszámolás alá, mert a fı 

tagja, az (rt. formában mőködı) alperes igazgatósága döntései meghozatalában hátrányos 

befolyásolta a kft. ügyvezetıjét, aki amúgy maga is az igazgatóság tagja volt. Az Ítélıtábla 

megállapította, hogy az igazgatóság részérıl befolyásolás akkor állapítható meg, ha az 

igazgatóság a többségi akaratát – az ügyvezetı (egyben igazgatósági tag) akaratával szemben, 

annak ellenére – az ügyvezetıre, ennek folytán az ellenırzött kft-re kényszeríti, akár formális 

igazgatósági határozat útján, akár informális (jogon kívüli) eszközökkel, nyomásgyakorlással, pl. 

ha az igazgatóság határozatban írta volna elı a kft. által végrehajtandó gazdasági-pénzügyi 

tranzakciókat. A hátrányos üzletpolitika körében nem értékelhetı a tag terhére az sem, ha nem 

                                                 
443 Nochta Tibor: A magánjogi felelısség útjai a társasági jogban (Dialóg Campus Kiadó, Pécs, 2005, 100. oldal)  
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akar a kft. által benyújtott pályázathoz a saját vagyonából biztosítékot adni. A bíróság értékelte 

azt is, hogy a bankszámla felett kizárólag a kft. ügyvezetıje rendelkezett. 

A BH. 2008. 91. sz. alatt közzétett ítélet egy, a hazánkban nem ismeretlen tényálláson 

alapul. Az alperes, aki a kft. 95 %-os szavazati joggal rendelkezı uralkodó tagja volt, az 

üzletrészét ismeretlen román és kínai személyeknek értékesítette, akik késıbb a társaság 

iratanyagát nem tudták a felszámoló rendelkezésre bocsátani. A tényálláshoz tartozik az is, hogy 

az alperes (általa is elismerten) a cég a mérlegében nem valós adatokat szerepeltetett, az 

üzletrészének értékesítése elıtt a jelentıs összegő tagi kölcsönét kivette továbbá a kft. éveken 

keresztül hátrányos, közvetett költségeket nem tartalmazó szerzıdéseket kötött. A felperes az 

1997. évi Gt. 296. § (3) bekezdése alapján kérte az uralkodó tag korlátlan felelısségének a 

megállapítását. A Legfelsıbb Bíróság a keresetet elutasítva kifejtette, hogy „a hátrányos 

üzletpolitikát mindig az ellenırzött társaság nézıpontjából kell megítélni és az uralkodó tag, mint 

részvényes tevékenysége vizsgálandó. A tagi kölcsön nyújtása, illetve annak részbeni felvétele, 

hátrányos üzletpolitikának a Legfelsıbb Bíróság megítélése szerint nem minısülhet, hiszen tagi 

kölcsön nyújtására az alperes nem volt kötelezett, annak részbeni megszüntetése hátrányos 

üzletpolitika folytatásaként nem értékelhetı, hiszen ha a tag nem nyújt tagi kölcsönt, más 

forrásból kellett volna feltehetıleg a hiányzó tıkét beszereznie, melyet ugyancsak vissza kellett 

volna fizetnie. Ugyancsak nem tekinthetı a hátrányos üzletpolitika folytatásának az alperesi kft-

ben levı üzletrészének „megkísérelt” értékesítése, illetve ennek kapcsán az a következmény, 

hogy az iratok „fantomszemélyeknek” történı átadásával lehetetlenné vált a társaság 

gazdálkodásának utólagos vizsgálata. Ez az alperesi magatartás egyszeri ténykedés volt, míg a 

„folytat” kifejezés többszöri huzamosabb magatartást feltételez, az ellenırzött társaság üzletrésze 

vonatkozásában tett jognyilatkozat (szerzıdéskötés), illetve cselekedet (iratok átadása) az 

ellenırzött társaság vonatkozásában hátrányos üzletpolitikaként nem értékelhetı, ahogy a 

számviteli törvény rendelkezéseinek megsértése sem. Ezen alperesi magatartások felvetik az 

alperes felelısségének a kérdését, de semmiképpen nem a Gt. 296. § (3) bekezdése alapján. 

Végül a veszteséges szerzıdések megkötése sem indokolja az alperes konszernjogi 

felelısségének megállapítását, figyelemmel arra, hogy az alperesnek is csak veszteséget jelentı 

elhibázott üzleti döntés az alperes konszernjogi felelısségét nem alapozza meg.444 

                                                 
444 Bár a régi Gt. 296. § (3) bekezdése már nincsen hatályban, a határozatban foglalt jogelv továbbra is irányadó. 
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Az EBH. 2005. 1228. sz. alatti határozat hasonlóan rendelkezik: „a hátrányos 

üzletpolitikát mindig az ellenırzött társaság nézıpontjából kell megítélni. Ha veszteség 

keletkezése objektív gazdasági folyamatokra és nem az uralkodó tag befolyásolására vezethetı 

vissza, akkor az a racionális tulajdonosi döntés, amellyel az uralkodó tag meg kívánja szüntetni a 

veszteséges vállalata további mőködését, nem alapozhat meg konszernjogi felelısséget. Ha az 

uralkodó tagnak is csak veszteséget jelentı, elhibázott üzleti döntés miatt keletkezett vesztesége 

az ellenırzött társaságnál, az nem von maga után hátrányos üzletpolitikát.” Ezen utóbbi 

megállapítással nem értünk egyet, ugyanis az uralkodó tag által megvalósított hátrányos 

üzletpolitika a gazdasági társaságnak (mint önálló jogalanynak) a vagyonát, bevételeit, 

eredményességét csökkenti és bár ezáltal az uralkodó tag vagyoni részesedésének is 

szükségszerően csökken az értéke, de ez nem jelenthet mentesülést a hitelezık felé fennálló 

felelısség alól. Ha az „elhibázott üzleti döntés” a szokásos üzleti kockázat körét meghaladja, úgy 

az uralkodó felelıssége fennáll attól függetlenül, hogy neki keletkezett-e vesztesége avagy sem. 

Török Tamás szerint hátrányos üzletpolitikának minısülhet az ellenırzött társaság 

eredményének vagy annak egy részének elvonása, a minısített befolyásszerzı, az egyedüli tag 

(részvényes) és az ellenırzött társaság között létrejövı olyan kölcsönszerzıdés, amely az 

ellenırzött társaság számára súlyosan hátrányos, vagy ha a minısített befolyásszerzı, az egyedüli 

tag (részvényes) által felvett hitelhez az ellenırzött társaságnak kell fedezetet biztosítania 

(óvadék, jelzálog vagy kezesség).445 Nochta Tibor szerint a hitelezık kielégítését „veszélyeztetı 

magatartásnak kell tekinteni a szokásos üzleti kockázatokon túlnyúló, a társaság vagyonát 

jelentısen csorbító, felelıtlen, esetleg csupán a társaságon kívüli érdekeket szolgáló és ezzel a 

társaság és tagok érdekeivel nyilvánvalóan szemben álló magatartásokat.”446 A szerzı szerint 

„egy társaság számára a tartósan hátrányos üzletpolitika a cég eredménytelenségében, 

veszteségeiben, kezelhetetlenné váló eladósodásában, a felelıtlen pazarló gazdálkodásában 

mutatkozik meg elsıdlegesen. Másfelıl akinek a tevékenységéhez (befolyásához) ez köthetı, 

egyidejőleg az ellenırzött társaság kárára jogtalan vagyoni elınyhöz is juthat. A tartósan 

hátrányos üzletpolitika folytatásának megállapítása tehát látványosan „könnyebbé” válhat, ha 

bizonyítást nyer, hogy az uralkodó tag üzletpolitikája csupán az ellenırzött társaságra volt 

hátrányos, a tag (részvényes) saját vagyona eközben gyarapodott, mert példának okáért 

                                                 
445 Török Tamás: id. mő 276. oldal 
446 Nochta Tibor: id. mő 101.oldal 
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felhasználta biztosítékként, fedezetként az ellenırzött társaság vagyonát az általa felvett 

hitelekhez. Ugyancsak tartósan hátrányos üzletpolitika folytatásának minısülhet az ellenırzött 

társaság szerzıdési gyakorlatának túlzott kockázatvállalást elıíró, vagy dolózus kialakítása, 

amely állhat tartozás fedezetének elvonásában (actio Pauliana), értékaránytalan szerzıdések 

kötésére való kötelezésben, avagy az ellenırzött társaság vagyonának megfelelı biztosíték 

nélküli átengedésében.”447  

A hivatkozott szerzıkkel ellentétben az ellenırzött társaság részérıl az uralkodó tag 

érdekében eszközölt biztosíték nyújtást nem tartjuk a hátrányos ’üzletpolitika’ fogalmával 

azonosíthatónak, legfeljebb az üzletpolitika egy elemének, ugyanis az üzletpolitika az uralkodó 

tag irányából megvalósuló, az ellenırzött társaság gazdálkodását huzamosabb idın keresztül 

befolyásoló és döntési önállóságát elvonó irányítást jelent.  

Nem osztjuk Török Tamás véleményét abban sem, hogy a felelısséget megállapító ítélet 

hatálya a perben nem álló hitelezıkre is kiterjed, mert ilyen hatállyal ítéletek csak egyes 

családjogi (személyállapoti) perekben bírnak.448 Nochta Tibor és Vezekényi Ursula sem ért egyet 

a valamennyi hitelezıre kiterjedı hatállyal.449  

 

6.3. Kárfelelısség vagy mögöttes felelısség? 

 

A hivatkozott rendelkezés a hitelezık vagyoni jogait sértı, az ellenırzött társaság vagyonának 

csökken(tés)ében megnyilvánuló tartósan hátrányos üzletpolitika, mint jogellenes 

magatartás(folyamat) szankcionálására hivatott, célja a felszámolási eljárásban kiegyenlítetlenül 

maradt hitelezıi igények megtérülésének biztosítása, ennek ellenére – a Szegedi Ítélıtábla szerint 

- nem kárfelelısségi alakzatról van szó, hanem mögöttes, a társasági vagyon által nem fedezett 

tartozásokért való felelısségrıl. A tag nem a saját, hanem a társasága tartozásaiért köteles 

helytállni annak ellenére, hogy a hitelezıvel nem ı, hanem az általa alapított társaság állt 

szerzıdéses kapcsolatban. A felelısségátvitel lényege, hogy a hitelezı követelésének jogcímét 

nem változtathatja meg, hanem a kötelezett társaság helyébe belép a tag és az eredeti (felelısségi) 

jogcímen (pl. vételártartozás stb.) köteles helytállni. A hitelezı (felperes) követelése nem minısül 

                                                 
447 Nochta Tibor. id. mő 98. oldal (Törı Emese és Miskolci Bodnár Péter is egyetért azzal, hogy a tartósan hátrányos 
üzletpolitikának minısül az, ha az ellenırzött társaság a vagyonát biztosítékul ajánlja fel az uralkodó tagnak.) 
448 Török Tamás: id. mő 278. oldal. 
449 Nochta Tibor: id. mő 101. oldal 
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szerzıdésen kívüli kártérítésbıl eredı igénynek, ennél fogva a tag (alperes) oldaláról kárenyhítési 

kötelezettség szóba sem kerülhet.450 Az uralkodó tag marasztalása esetén - a mögöttes 

felelısségre tekintettel - végrehajtás csak akkor kérhetı vele szemben, ha a hitelezık – akár a 

zárómérleggel is – igazolják, hogy a hitelezıi igényeik a felszámolás során, a társaság 

megszőnéséig nem, vagy csak részben kerültek kielégítésre, hiszen csak a vagyonfelosztási 

javaslat idıpontjában lehet abban a kérdésben állást foglalni, hogy a hitelezık kielégítésére 

milyen mértékben lesz majd lehetıség. 

Török Tamás kárkötelemként kezeli a felelısségi alakzatot, a megfogalmazásával élve a 

marasztalási pert követıen indított külön perben a hitelezı tartozik bizonyítani az „ıt ért kár 

összegszerőségét” és ebben a perben a bíróság „kizárólag kártérítés megfizetésére kötelezı, 

marasztaló ítéletet hozhat, ugyanis ekkor már meg lehet határozni a kártérítés összegét.”451 Török 

Tamás megközelítése is helytálló, amennyiben elfogadjuk azt, hogy a társasági jog nem a 

hagyományos polgári jogi kárfogalmakkal operál, hanem felelısségáttörési tényállásokban 

kárnak nevezzük a kiegyenlítetlenül maradt társasági kötelezettségeket. 

Álláspontunk szerint a felelısségi alakzat felróhatósági elemet hordozó mögöttes 

felelısség, nem pedig kárkötelmi tényállás. Nem azonosítható a betéti társaság beltagjának 

mögöttes felelısségével (helytállásával) - amely felelısségnél a felróhatóságon alapuló 

kárfelelısség elemei vizsgálatának nincsen helye -, „minıségileg több annál.” A tartósan 

hátrányos üzletpolitika folytatása az ellenırzött társaságnak okozott vagyoni hátrányban, a 

vagyona csökkenésében, effektíve vagyonhiányban testesül meg, a jogsértés az uralkodó tag 

részérıl a „jó gazda gondosságával történı vagyonkezelés” hiányában keresendı. Mögöttesnek 

csak annyiban tekinthetjük az uralkodó tag felelısségét, hogy csak a  

Az uralkodó tag felelısségét megalapozó tartósan hátrányos üzletpolitika folytatása nem 

a Ptk. 5. § szerinti joggal való visszaélésszerő magatartás, hiszen itt nem valósul meg a polgári 

jog alapelveinek dúrva, kirívó sérelme. Az uralkodó tag az egységes irányítás keretében folytatott 

üzletpolitikával a vállalatcsoport tagjai között osztja el a gazdasági kockázatot, ami adott esetben 

a nyereség vállalatcsoporton belüli (pl. adózási okból történı) átcsoportosításával jár, de ez nem 

minısül csalárd, a jogi személy elkülönült felelısségével való visszaélésnek, sıt, az elismert 

                                                 
450 Szegedi Ítélıtábla Gf.I.30.003/2004/5. (BDT. 2005.1142.) 
451 Török Tamás: id. mő, 278-279. oldal 
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vállalatcsoport szabályozásával a Gt. elismeri a hátrányos üzletpoltika folytatását (amennyiben 

ahhoz az uralkodó tag hitelezık felé való kiegyensúlyozott felelısségvállalása párosul.) 

Kétségtelen, hogy a Gt. és a Cstv. jogellenes magatartásnak minısíti a hátrányos 

üzletpolitika folytatását, a jogszabályhelyek okozatiságra azonban nem utalnak, azaz 

jogkövetkezményként nem kizárólag az ezen jogellenes magatartással okozati összefüggésben 

kiegyenlítetlenül maradt hitelezıi igények (’kár’) megtérítésérıl rendelkezik, hanem a 

felszámolási eljárásban nyilvántartásba vett valamennyi hitelezıi igényért való helytállást írja elı. 

A jogszabályhely nyelvtani értelmezését illetıen a törvények az uralkodó tag „korlátlan 

felelısségét” írják elı, ami szintén a teljes tartozásállományért való felelısség melletti érv. 

Másrészrıl amikor az uralkodó tag az ellenırzött társaság egész üzletpolitikáját tartósan 

hátrányos befolyásolja (azaz nemcsak egy-egy, elkülönítve vizsgálható, veszteséget eredményezı 

döntésre, intézkedésre kényszeríti rá), akkor nemcsak hogy felesleges, indokolatlan, hanem 

szakértıileg is egyenesen lehetetlen annak a vizsgálata, hogy pontosan mekkora 

vagyoncsökkenést okozott, ezzel melyik hitelezıt mekkora összeggel károsította meg. 

Amennyiben kárfelelısségi alakzatként minısítenénk a tényállást, úgy a hitelezıkre szinte 

teljesíthetetlen bizonyítási teher nehezedne. A klasszikus polgári jogi kárfelelısség modern 

gazdasági viszonyok közötti megfeneklésének egyik meghatározó oka pont az, hogy az 

egyszerőbb megítélés alá esı, jól körülhatárolható káreseményeknél (pl. dologrongálás) 

hatékonyan mőködik, a károsult eleget tud tenni az ıt terhelı bizonyítási tehernek, azonban ha 

egy bonyolultabb, számtalan üzleti döntésbıl álló magatartásfolyamatot kell elemezni, akkor 

képtelenség egzaktan meghatározni a kár összegét. 

A tartósan hátrányos üzletpolitika folytatását (mindamellett, hogy a törvény a fogalmát 

sem adja meg) rendkívül nehéz és körülményes bizonyítani. Ennek sikere esetén – bár nem 

feltétlenül ennek ellentételezéséül – azonban a teljes, ki nem egyenlített tartozásállományért beáll 

az uralkodó tag felelıssége, az okozati összegfüggés kárkötelmi elemének (azaz a tartósan 

hátrányos üzletpolitika folytatásának, és a hitelezıi igények kiegyenlítetlenül maradására vezetı 

oksági kapcsolatának) a vizsgálata szükségtelen. A törvény mintegy vélelmet állít fel arra nézve, 

hogy a felszámolási eljárásban ki nem egyenlített hitelezıi igények kifizetetlenül maradása a 

hátrányos üzletpolitikával okozati összefüggésben áll. 

Megjegyzendı, hogy a felelısségi alakzat azért sem kezelhetı ’egyszerő’ kárkötelmi 

tényállásként, mert a vagyoncsökkenés elsıdleges „áldozata” (közvetlen károsultja) maga a 
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(fizetésképtelenné vált, önálló jogi személyiséggel bíró, ellenırzött) társaság, így elvileg ı lenne 

jogosult a kárigény érvényesítésére, nem pedig a közvetve károsodott hitelezık (a károsodott szó 

helyett talán helyesebb lenne a kiegyenlítetlenül maradt követeléssel bíró jelzı). Ez 

természetesen nem ’perdöntı’ érv a felelısségi alakzat besorolását illetıen, hiszen a 

fizetésképtelen társaság vagyonának csökkenését eredményezı, Gt. és Cstv. által szankcionált 

tagi és vezetıi jogellenes magatartásokkal okozott vagyoncsökkenésért való felelısségi alakzatok 

(Gt. 50. §, Cstv. 33/A. §, 63/A. §) sajátossága és lényege, hogy a felelıs személlyel szemben az 

igényt a hitelezı érvényesítheti. Az igényérvényesítésre jogosult hitelezıi kört illetıen 

perindításra csak azon hitelezık jogosultak, akik a felszámolási eljárásban az igényüket 

bejelentették és a felszámoló nyilvántartásba vette, amely hitelezıi kör nem feltétlenül azonos 

azzal (annál általában szőkebb), mint amely ténylegesen kiegyenlítetlenül maradt (mert pl. az 

igényét nem jelentette be az eljárásban vagy pedig a felszámolási eljárásban a saját kielégítési 

kategóriájában megtérüléshez jutott). Nincsen jelentısége annak sem, hogy a kiegyenlítetlenül 

maradt hitelezıi igény az „inkriminiált” üzletpolitika folytatása elıtt vagy után keletkezett (már 

amennyiben annak kezdete egyáltalán meghatározható).  

 

6.4. Az egyszemélyes társaság tagjának fokozott felelıssége 

 

Korlátolt felelısségő társaság és részvénytársaság mőködhet egyszemélyes társaságként.452 Az 

1930. évi V. tc. még nem ismerte az egyszemélyes társaságot Ellentmondásosnak tőnik 

társaságról beszélni egyetlen tag esetén, azonban az egyszemélyes társaság lényege nem a társas 

viszony, „ehelyett az intézmény célja a felelısségkorlátozás intézményének biztosítása akkor is, 

ha a vállalkozó egyedül folytatja az üzletet.”453 

Az egyszemélyes társaságokat többen támadják.  Komáromi Gábor Az egyszemélyes 

társaságokról szóló uniós irányelvvel szemben az egyszemélyes kft. sajátosságát illetıen felveti, 

hogy a (személyegyesítı jelleg miatt) az egyszemélyes kft. alapítását nem kellene megengedni. 

További javaslata, hogy az egyszemélyes kft. kerüljön ki az ellenırzött társaságok körébıl és a 

zártkörően mőködı rt-k közül is csak a legalább 500 millió Ft. alaptıkéjő társaságokra, illetıleg a 

                                                 
452 Az egyszemélyes társaságok kérdéseivel foglalkozik Károlyi Géza: Az egyszemélyes társaságokról c. tanulmányában 
(Jogtudományi Közlöny, 1999/9, 397-402. oldal) 
453 Kisfaludi András: A társasági jog helye a jogrendszerben (Polgári Jogi Kodifikáció, 2000/3, 8. oldal) 
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nyilvánosan mőködı részvénytársaságokra alkalmazzák a konszernjogi szabályokat továbbá 

javasolja az uralkodó tag személyi hatályának a szőkítését is.454 Ez utóbbi javaslatát teljesen 

indokoltnak tartjuk azon okból, hogy a (hátrányos) üzletpolitika csak nagy tıkével rendelkezı, 

nagy volumennel dolgozó, nagyságrendjét tekintve komolynak tekintett vállalkozásnál vagy 

inkább cégcsoportnál merülhet fel. Sárközy Tamásnak a 2009. szeptember 4-én Nyíregyházán 

tartott Jogászgyőlésen tartott elıadásban foglalt kijelentése szerint: „Az egyszemélyes kft. 

bevezetése merénylet az emberiség ellen.” 

Az egyszemélyes társaság megengedhetısége körüli vitáktól függetlenül a Gt. rendelkezik 

a tag felelısségérıl. A Gt. 284. § (5) bekezdése szerint az egyszemélyes részvénytársaság 

részvényesének felelısségére a minısített befolyással rendelkezı részvényes felelısségére 

vonatkozó szabályokat (54. §) kell alkalmazni. 

A Szegedi Ítélıtábla a Gf.I.30.003/2004/5. (BDT. 2005.1142.) sz. ítéletében kifejtette, 

hogy az 1997. évi Gt. 296. § (1) bekezdésében írt tényállási elemek nem választhatóak el 

mereven a Gt. 56. § (3) és (4) bekezdésében írtaktól és ezen utóbbi (a hatályos Gt. 50. §-ával 

azonos) rendelkezések fokozottan vonatkoznak az egyedüli döntésre és a vezetı tisztségviselı 

hatáskörének elvonására és utasítás adására jogosult uralkodó tagra, akire e minıségében a vezetı 

tisztségviselıvel azonos módon vonatkoznak a Gt. 29. § (1) bekezdésében (hatályos Gt. 30. §-

ában) írtak, nevezetesen, hogy a feladatait a tıle elvárható gondossággal, a gazdasági társaság 

érdekeinek elsıdlegessége alapján köteles ellátni. 

„Az önálló jogalanyisággal rendelkezı gazdasági társaságok megjelenése idején senki 

sem látta azonban elıre, hogy a gazdasági társaságokban részvényesként nemcsak természetes 

személyek, hanem gazdasági társaságok is részt vehetnek. A gazdasági társaságok, mint 

részvényesek megjelenését az egyik jogtudós úgy jellemzi, mint a gazdasági társaságok 

történetének fordulópontját.”455 A Gt. 5. § (4) bekezdése lehetıvé teszi, hogy egyszemélyes 

gazdasági társaság újabb egyszemélyes társaságot alapítson illetve gazdasági társaság egyedüli 

tagja (részvényese) legyen. A hitelezıi érdekek sérelméhez vezethet, ha az egyszemélyes társaság 

uralkodó tagja maga is egy egyszemélyes társaság, amit a Gt. nem tilt, sıt cégcsoportok esetén 

kifejezetten az a gyakori, hogy az uralkodó tag egy gazdasági társaság, nem pedig 

                                                 
454 Komáromi Gábor: A korlátolt felelısségő társaságra és a zártkörően mőködı részvénytársaságokra vonatkozó szabályozás 
összevetése de lege ferenda (Gazdaság és Jog, 2003/12, 12. oldal)  
455 Molnár Gábor Lajos: A korlátozott felelısség áttörése az angol társasági jogban (Magyar Jog, 2001/3., 186. oldal) 
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magánszemély. Egy ilyen szituációban a bíróság hiába állapítja meg az ellenırzött egyszemélyes 

társaság felszámolásában ki nem egyenlített tartozásokért való felelısséget és kötelezi annak a 

megfizetésére az uralkodó tagot, hiszen az ítélet alapján a hitelezınek végrehajtást vagy 

felszámolást kell indítania a gazdasági társaság formájában mőködı uralkodó tag ellen, amely 

felszámolás szintén elhúzódhat egy jó darabig. Ha pedig az uralkodó tag egy off-shore cég, úgy 

az uralkodó tag vagyon helyzete szinte láthatatlan. Ebben az esetben azonban álláspontom szerint 

felmerülhet az egyszemélyes kft. tagját, a szintén egyszemélyes társaságot képviselı vezetı 

tisztségviselınek, mint magánszemélynek a felelıssége a Cstv. 33/A. § alapján. A helyzetet 

elıremozdítaná azon jogszabálymódosítás, amely az ellenırzött társaság székhelye szerinti 

bíróság kizárólagos illetékességét írná elı az uralkodó tag elleni felelısségáttörési kereset 

elbírálására. 

 

6.5. Az elismert vállalatcsoport uralkodó tagjának felelıssége  

 

A Gt. az elismert vállalatcsoport fogalmával egyensúlyt teremt az uralkodó tagnak az ellenırzött 

társaság irányításához, a vállalatcsoport szintjén meghatározott – az ellenırzött társaság 

gazdasági önállóságának korlátozásával, de legalábbis befolyásolásával járó - üzleti célja, és az 

ellenırzött társaság hitelezıinek az érdeke között.456  

„Az elismert vállaltcsoport létrehozását az teszi mégis indokolttá, ha a vállalatcsoport 

tagjai (így mindenekelıtt az uralkodó tag) miközben nem kívánják formálisan is az ellenırzött 

társaságokat az uralkodó társaságba integrálni (pl. a beolvadás szabályainak alkalmazásával), arra 

azonban igényt tartanak, hogy a vállalatcsoporthoz tartozó társaságok üzleti céljai a csoport 

egésze célkitőzéseihez igazodjanak. Másként fogalmazva, amíg egyfelıl az elismert 

vállalatcsoport uralkodó tagja fenn kívánja tartani az ellenırzött társaságok önálló személyiségét, 

addig másfelıl ezt, a jogi személyiségbıl fakadó önállóságot társasági jogi értelemben (a 

vállalatcsoporton belüli relációban) korlátozni kívánja.”457 

A Gt. lehetıvé teszi az elismert vállalatcsoport bejegyzését a cégjegyzékbe, amely 

bejegyzés feltétele az uralmi szerzıdés megkötése. Az uralmi szerzıdésbıl megismerhetı, hogy a 

                                                 
456 A Gt. 55. § (1) bekezdés szerint ellenırzött társaság csak korlátolt felelısségő társaság vagy részvénytársaság lehet. 
457 Gadó Gábor: Az új Gt. konszernjogáról (Gazdaság és Jog, 2006/6-7, 14. oldal) 
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vállalatcsoport egységes üzleti céljainak elérése érdekében az ellenırzött társaság jogai 

mennyiben nyernek korlátozást, az uralkodó tag milyen szinten avatkozhat be az ellenırzött 

társaság érdekébe (ügyvezetı utasítása, taggyőlés hatáskörének elvonása stb.) A bejegyzés 

joghatása az, hogy a bejegyzés fennállta alatt a tartósan hátrányos üzletpolitikára vonatkozó 

rendelkezéseket nem lehet alkalmazni. Jelen dolgozat tárgya szempontjából annak van 

jelentısége, hogy a vállalatcsoport elismert vállalatcsoportként való cégjegyzékbe való 

bejegyzését követıen a vállalatcsoportra nem alkalmazhatóak az 52-54. § rendelkezései.  

A konszernjog alapvetıen az uralkodó tag és az ellenırzött társaság kapcsolatára és 

jogviszonyának szabályozására fókuszál, de foglalkozik a hitelezıi érdekvédelemmel. Az uralmi 

szerzıdés az alá-fölérendeltségi viszonyban álló anya- és leányvállalat között teremt jogviszonyt, 

de a szerzıdésnek rendelkeznie kell a külsı jogviszonyban álló hitelezık méltányos 

érdekvédelmérıl.  

Ennek oka az, hogy a Gt. 56. § (3) bekezdése szerint az uralmi szerzıdésben gondoskodni 

kell a vállalatcsoporthoz tartozó ellenırzött társaságok tagjai (részvényesei), valamint hitelezıi 

jogainak a védelmérıl, ilyen lehet pl. az uralkodó tag kötelezettségetvállalása az ellenırzött 

társaság veszteségeinek rendezésére, vagy annak vállalása, hogy az ellenırzött társaság esetleges 

jövıbeli fizetésképtelensége esetén az uralkodó tag részt vesz az ellenırzött társaság 

reorganizációjában. Jelen dolgozat kereteit meghaladja annak vizsgálata, hogy az uralkodó tag 

kötelezettségvállalásai mennyiben nyújtanak tényleges biztosítékot a hitelezıknek az ellenırzött 

társaság fizetésképtelensége esetére. 

 

6.6. A konszernfelelısség és a Gt. 50. § szerinti felelısségáttörés kapcsolata 

 

A két felelısségi tényállást nem lehet egymástól elválasztani, sıt, a két tényállás között szerves 

kapcsolat van, különösen egyszemélyes társaságok esetében. Mindkét tényállás a társaság 

megszőnésének létszakához kapcsolódik és a tagnak mindkét esetben a társasági vagyon 

csökkenésért kell helytállnia. 

Az EBH. 2005. 1228. sz. határozatában a Legfelsıbb Bíróság megállapította, hogy a 

konszernfelelısség és a társaság megszőnése utáni tagi felelısség jogintézménye egyidejőleg 

ugyanazzal a személlyel szemben nem alkalmazható. A konkrét tényállásban az egyszemélyes 

kft. tagjának korlátolt felelısségét áttörve a bíróság megállapította a tag felelısségét a felperesi 
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munkavállalónak a kft. felszámolási eljárásában meg nem térült követeléséért. Az egyszemélyes 

kft-t alapító önkormányzat (alperes) a társaságot nem tudta nyereségesen üzemeltetni, pedig tagi 

kölcsönt nyújtott neki és pótbefizetést teljesített. A fizetésképtelenség határán a tag 

(önkormányzat) a kölcsönszerzıdést azonnali hatállyal felmondta és a kft-t 39 millió Ft. tartozás 

megfizetésére kötelezte. Ezt követıen a kft. egy másik, szintén önkormányzati tulajdonban álló 

céggel adásvételi szerzıdést kötött és a gépeit részére értékesítette, majd bérleti szerzıdés 

keretében visszabérelte és érte bérleti díjat fizetett. Az alperesi önkormányzat a vevı 10 millió Ft. 

vételár tartozását átvállalta és azt beszámította a kölcsönkövetelésébe. Az alperes nem indított 

felszámolást a kft. ellen, mert tudta, hogy a felszámolás elıtt 3 hónapon belül kötött szerzıdések 

megtámadhatóak, viszont a kölcsönkövetelését fizetési meghagyással érvényesítette, majd a 

megindult végrehajtási eljárásban a kft. két ingatlanát megvette úgy, hogy a vételárba a saját 

követelését beszámította, az egyéb ingóságokat pedig a másik kft. részére árverésen kívül, de 

árverési hatállyal átadták. Az ezt követıen indult felszámolási eljárásban csak a hitelezıi 

követelések egy része került kiegyenlítésre. 

A BH. 2007. 418. sz. alatt közzétett döntés szerint: „míg a Gt. 56. §-a szerint egy már nem 

létezı kft. tagja, rt. részvényese korlátlan felelısségének megállapítását lehet kérni, addig a 296. 

§ (1) bekezdés alapján a még létezı, de felszámolás alatt álló legalább többségi tulajdonnal 

rendelkezı kft. tag, részvényes korlátlan mögöttes felelısségének megállapítása indítványozható. 

Az egyik esetben a vagyonelvonás, a korlátolt tagi felelısség jogintézményével való visszaélés 

alapozza meg a felelısséget, míg a második esetben a felelısség bekövetkezéséhez a tartósan 

hátrányos üzletpolitika folytatása szükséges, mely az ellenırzött társaság felszámolásához vezet.” 

A Szegedi Ítélıtábla a Gf.I.30.003/2004/5. (BDT. 2005.1142.) sz. ítéletében kiemelte, 

hogy (az 1997. évi) Gt. 296. § (1) bekezdésében írt tényállási elemek nem választhatók el 

mereven a Gt. 56. § (3) és (4) bekezdésében írtaktól.458 Fokozottan vonatkoznak e rendelkezések 

a Gt. 19. § (4) bekezdése szerint egyedüli döntésre és a 22. § (5) bekezdése értelmében a vezetı 

tisztségviselı hatáskörének elvonására és utasítás adására jogosult uralkodó tagra, akire e 

minıségében a vezetı tisztségviselıvel azonos módon vonatkoznak a Gt. 29. § (1) bekezdésében 

írtak, nevezetesen, hogy e feladatait a tıle elvárható gondossággal, a gazdasági társaság 

érdekeinek elsıdlegessége alapján köteles ellátni. Kétségtelen, hogy a Gt. 56. §-a a társaság 

                                                 
458 Az 1997. évi Gt. 296. § (1) bekezdésében írt tényállási elemek megegyeznek a hatályos Gt. 54. §-ában, a Gt. 56. § (3) és (4) 
bekezdésében foglaltak pedig a hatályos Gt. 50. §-ában foglaltakkal. 
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megszőnése utáni tagi felelısségrıl szól és a társaságok megszőnésérıl rendelkezı fejezetben 

található. Azonban a Gt. 296. § (1) bekezdése is csak a felszámolás alatt álló társaság esetében ad 

lehetıséget az uralkodó tag elleni perindításra és korlátlan felelısségének megállapítása, 

marasztalása esetén végrehajtás a mögöttes felelısségre tekintettel csak akkor kérhetı vele 

szemben, ha a hitelezık – akár a zárómérleggel is – igazolják, hogy a hitelezıi igényeik a 

felszámolás során, a társaság megszőnéséig nem, vagy csak részben kerültek kielégítésre. 

(Végeredményben ugyanez vonatkozik az 1997. évi Gt. 292. § (3) bekezdése szerinti objektív 

felelısségre is, mivel csak a vagyonfelosztási javaslat idıpontjában lehet abban a kérdésben állást 

foglalni, hogy a hitelezık kielégítésére milyen mértékben lesz majd lehetıség.) A felszámolás 

alatt, de még a megszőnés elıtt, illetve a megszőnés után irányadó felelısségátviteli szempontok 

nem elkülönülten, hanem egységesen, összefüggésükben irányadóak. Mindezekre tekintettel a Gt. 

56. § (3) és (4) bekezdésének tényállási elemei a korlátolt felelısség áttörésérıl rendelkezı 296. § 

(1) bekezdése esetén is megfelelıen irányadóak. 

Tehát bár a két felelısségi alakzat idıben egyszerre nem érvényesíthetı, a tényállási 

elemei ’átfedésben vannak: „ha a kisebbségben lévı tag vagy részvényes, illetve a társaság 

hitelezıje a társaság fennállása alatt nem élt a 296. §-ban foglalt lehetıségekkel, a társaság 

megszőnését követıen az uralkodó taggal szemben igényét az 56. §-ban foglaltak alapján is 

érvényesítheti.” 459 

A fentebb hivatkozott eseti döntések alapját a konszernfelelısség korábban hatályos 

szabályozása képezte. A hatályos Cstv. 63. § (2) bekezdése szerint a felelısség megállapítása 

iránti pert a legkésıbb a felszámolási eljárás jogerıs lezárást követı 90 napon belül lehet 

megindítani, tehát nemcsak a felszámolás alatt lehet a keresetet elıterjeszteni. A Gt. 50. § szerinti 

felelısségáttörési kereset pedig csak a felszámolás befejezése után lehet elıterjeszteni. 

Álláspontunk szerint tehát nincsen akadálya annak, hogy a hitelezı a 90 napos határidın belül a 

(vagylagos) kereseti kérelmét a konszernfelelısségre és a Gt. 50. § szerinti felelısségáttörésre is 

alapozza. 

 

                                                 
459 T. Nagy Erzsébet: Az uralkodó tag felelıssége az ellenırzött gazdasági társaság tartozásaiért (Gazdaság és Jog 1998/4, 9. 
oldal) 
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7. A VAGYONI HÁNYAD ROSSZHISZEM Ő ÁTRUHÁZÁSA MIATTI FELEL İSSÉG 

 

7.1. A felelısségi tényállás létjogosultságáról 

 

A Csıdtörvény 63/A. §-a rendelkezik a vagyoni hányad rosszhiszemő átruházása miatti 

felelısségrıl.460 Ezt a felelısségi tényállást, pontosabban felelısségáttörési tényállást a 2005. évi 

LXIX. tv. vezette be, amely jogszabály 2005. július 7-én lépett hatályba. A 4. § szerint a törvény 

(azóta már módosult) rendelkezési csak akkor voltak alkalmazhatóak, ha az átruházásra a törvény 

hatálybalépését követıen került sor.461 Az eredeti rendelkezés szerint a felszámolási eljárás 

megindulását megelızı 5 éven belül részesedését átruházó tagnak volt megállapítható a 

felelıssége, nem volt szükséges az sem, hogy az átruházás a felszámolási eljárást megszüntetési 

eljárás elızze meg és az sem, hogy a felhalmozott tartozás összege a saját tıke 50 %-át 

meghaladja. A T/16128. sz. törvényjavaslat elıterjesztıi expozéja szerint az új rendelkezés azon 

helyzetet hivatott szankcionálni, „amikor a tulajdonos rosszhiszemően ruházza át adósságokkal 

terhelt cégét olyan személynek, aki nyilvánvalóan nem képes és nem is hajlandó a társaság 

továbbmőködtetésére, a következmény szinte kivétel nélkül az, hogy a cég hosszabb-rövidebb idı 

után hivatalbóli törlési eljárást követıen vagy felszámolással megszőnik.” A törvényjavaslat 

szerint ha több tulajdonos egyszerre határoz az üzletrészeik értékesítésérıl, akkor az 

egyetemleges felelısségük állapítható meg.462 

A felelısségi alakzatot számos támadás érte, támadták a jogalkotót azért, mert vélelmezi a 

rosszhiszemőséget a felszámolási eljárás megindulását megelızıen értékesítı tag esetén, továbbá 

a jogbiztonságot sértı módon egy kis összegő tartozás (hitelezıi) igény esetén is lehetıvé teszi 

elvileg egy alig néhány szavazati joggal rendelkezı tag felelısségének a megállapítását, 

                                                 
460 Cstv. 63/A. § Amennyiben az adós ellen megindított felszámolást cégbírósági megszüntetési eljárás elızte meg, és az adós a 
felszámolás kezdı idıpontjában saját tıkéjének 50%-át meghaladó tartozást halmozott fel, a felszámoló vagy a hitelezı kereseti 
kérelmére a bíróság megállapítja, hogy a felszámolási eljárás megindítását megelızı három éven belül részesedését átruházó, 
többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezı volt tag (részvényes) korlátlanul felel az adós ki nem elégített kötelezettségeiért, 
kivéve, ha bizonyítja, hogy a vagyoni hányad átruházásának idıpontjában az adós fizetıképes volt, a vagyonvesztés csak ezt 
követıen következett be, illetve az adós ugyan nem volt fizetıképes, de a tag (részvényes) az átruházás során jóhiszemően járt el. 
461 BDT. 2008.1874. 
462 A javaslat számolt azzal a lehetıséggel, hogy „ha csak olyan tulajdonost lehetne perelni, aki legalább 50 %-os szavazati joggal 
rendelkezett, ezt a szabályt könnyen ki lehetne játszani pl. olyan módon, hogy az értékesítést megelızıen az üzletrészt 
felosztanák.” 
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összességében indokolatlan állami beavatkozást jelent a piaci viszonyokba.463 A jogszabályhely 

körül, már annak bevezetésekor kibontakozott vita arra késztette a jogalkotót, hogy a felelıs 

személyek körét a többségi befolyással rendelkezı tagokra szőkítse le, a felelısség feltételévé 

tegye azt, hogy a felszámolási eljárást cégbírósági megszőntetési eljárás (korábbi nevén törlési 

eljárás) elızze meg továbbá hogy a hitelezıi igények nagysága a saját tıke 50 %-át érje el. 

Nem értünk egyet Metzinger Péterrel abban, hogy a „jogalkotó kivételszabállyá 

silányította volna a korlátozott felelısség vívmányát és épp akkor tagadná meg azt a tagoktól, 

amikor azoknak éppen szüksége lenne rá (vagyis fizetésképtelenség esetén).”464 Eltúlzottnak 

ítéljük a rendelkezéssel szemben felhozott alkotmányossági aggályokat, egyáltalán nem 

beszélhetünk arról, hogy a fizetésképtelenné vált cégekben fennálló üzletrészeiket értékesítı 

taggal szemben az elérni kívánt célhoz képest szükségtelen és aránytalan felelısségi fegyvert 

vetetett volna be a jogalkotó. A tényállás kritikusai szerint a fizetésképtelen cégben lévı üzletrész 

értékesítése racionális, ez igaz, de az értékesítés legfeljebb az értékesítı tag, nem pedig az 

elszámolásra jogosan igényt tartó hitelezık érdeke szempontjából racionális. (Nagyságrendileg 

nyilván különséget kell tennünk egy több száz milliós vagy milliárdos árbevételő cég és egy kis 

volumenő kft. között, az elıbbinél természetesen felmerülhet az, hogy veszteségessé váló céget a 

tagok értékesítik, az új tagok pedig szakértıi menedzseri réteggel kívánják a céget talpraállítani, 

ilyen értékesítést azonban komoly cégátvilágítás elız meg.) Ha egy cég fizetésképtelenné válik és 

az ügyvezetés vagy a tagok nem követtek el jogszabálysértést, akkor nincsen (nem lehet) olyan 

polgári jogi vagy büntetıjogi felelısségük, aminek elfedése indokolttá tenné a cégértékesítést. 

Ezen okból a fizetésképtelen társaságban lévı üzletrészét értékesítı tag rosszhiszemőségének 

felállítása indokolatlannak, vagy az „alkotmányosság” tágan értelmezhetı és magyarázható 

fogalmába ütközınek nem tekinthetı. Az ilyen eseteknek sem a száma, sem a társadalomra 

veszélyessége (kiegyenlítetlenül maradt hitelezık száma, összege, az ı hitelezıinek száma) nem 

elhanyagolható, nem egy periférikus, elvétve elıforduló visszaélési helyzetrıl van szó. A 

felelısségi alakzatot fenntartandónak a fejezet végén megfogalmazott jogalkotási javaslatok 

szerinti korrekcióval. 

 

                                                 
463 A kérdéssel foglalkozik Török Tamás: A vagyoni hányad rosszhiszemő átruházása miatti felelısség (Gazdaság és Jog, 
2005/10, 12-19.) c. tanulmányában, osztja az álláspontját Metzinger Péter: Még egyszer a vagyoni hányad rosszhiszemő 
átruházásáról (Gazdaság és Jog, 2006. január. 24. oldal) c. hozzászólásában 
464 Metzinger Péter: id. mő 24. oldal 
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7.2. A tényállási elemei 

 

A kereseti kérelem elıterjesztésének feltétele, hogy az adós a felszámolás kezdı idıpontjában 

saját tıkéjének 50 %-át meghaladó tartozást halmozzon fel. A ’tartozás’ a felszámolási eljárásban 

bejelentett és nyilvántartásba vett hitelezıi igények összességét jelenti. A felelısség feltétele, 

hogy a felszámolási eljárást megszüntetési eljárás elızze meg, ami az ismeretelen székhelyő cég 

megszüntetésére irányuló, Ctv. 89. – 92. §-ában szabályozott eljárást jelenti. Megszüntetési 

eljárást olyan céggel szemben lehet indítani, amely a székhelyén, telephelyén nem elérhetı vagy 

a képviseletre jogosult személy ismeretlen. Amikor a cég képviseletre jogosult személye 

ismeretlen, vagy a Cstv. 31. § szerinti kötelezettségeinek nem tesz eleget (többek között nem 

készít beszámolót, nem adja át az iratanyagot és általában ez a célja az üzletrészüket el nem 

érhetı személyeknek értékesítı tagoknak), úgy kérdéses, hogyan bizonyítható a felszámolás 

kezdı idıpontjára vetített saját tıke? A bizonyítási teher a felperesi hitelezıt (vagy felszámolót) 

terheli, de egy perben kirendelt könyvszakértı nem fogja tudni meghatározni a saját tıkét 

könyvelési iratanyag hiányában. A jogalkotó egy bizonyos tartozásállományt felhalmozó cég 

tagjainak a felelısségrevonását kívánta lehetıvé tenni, de a felelısség egyik konjuktív 

feltételének (saját tıke 50 %-át meghaladó tartozás) a meghatározása jelentıs bizonyítási teher 

elé állítja a hitelezıket. Elfogadhatónak ítélem azon bírói tényállás mérlegelést, amely a 

felszámolás alá került társaság legutóbb leadott mérlegében szereplı saját tıke összegéhez 

viszonyítja a hitelezıi igények összegét. Amennyiben az 50 %-ot meghaladó tartozásállományt 

sikerül bizonyítani, úgy a tag felelıssége viszont minden, ki nem egyenlített hitelezıi igényért 

beáll. 

A tag felelıssége szempontjából nincs jelentısége az átruházás jogcímének és ingyenes 

vagy visszterhes voltának sem.  

A hitelezı mellett a felszámoló is jogosult igényérvényesítésre (megállapítási per 

indítására) a saját nevében, de erre nyilván nem fog sor kerülni, hiszen a felszámoló nem fogja 

megkockáztatni azt, hogy pervesztesség esetén a saját vagyonát terhelje a perköltséggel. 

A jogszabályhely nyelvtanilag a felelısség megállapítását teszi lehetıvé, de a tagok 

marasztalásához (ellentétben a vezetı tisztségviselık Cstv. 33/A. § szerinti felelısségéhez) nem 

szükséges, hogy a hitelezı a felszámolási eljárás befejezését követıen külön marasztalási pert 

indítson. A perjogi fogalom helytelen használata nyilvánvalóan nem a külön marasztalási pert 
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szükségelteti, erre nem lehet következtetni a tényállás egyéb fordulataiból sem, továbbá a Cstv. – 

ellentétben a Gt. 50. §-ával - nem a „jogutód nélkül megszőnt társaság” tartozásairól rendelkezik, 

amibıl arra lehetne következtetni, hogy perindításnak csak a felszámolás befejezése után 

megengedett. A jogszabály „kiforratlansága” bizonytalanságot kelt, ugyanis a felszámolónak és a 

hitelezınek is biztosítja a megállapítási kereset elıterjesztésének a jogát, de az adós tagjainak (a 

megállapítási perben történı) marasztalásáról már nem rendelkezik, ugyanakkor nem is zárja ki 

azt. A Cstv. a felszámolónak is biztosít kereseti jogot, de ezen kereseti jog nyilván addig illeti 

meg, amíg ’hivatalban’ van, azaz amíg az adós képviselıjének minısül (bár a pert a saját nevében 

indítja meg), ezen funkciója pedig értelemszerően a felszámolási eljárás jogerıs befejezéséig tart. 

Ebbıl azonban nem lehet arra következtetni, hogy a megállapítási keresetet a felszámolási eljárás 

során mindenképpen meg kellene indítani figyelemmel arra, hogy a Cstv. nem határozza meg a 

perindítás végsı határidejét (ellentétben a hátrányos üzletpolitikáért való felelısséggel). 

Álláspontunk szerint az adós tagjának a feltételes marasztalása (ki nem egyenlített hitelezıi igény 

megfizetésére való kötelezése) csak akkor történhet meg a felszámolási eljárás befejezését 

megelızıen hozott ítéletben, amennyiben már legalább a közbensı mérleg vagy a felszámoló 

nyilatkozata alapján hitelt érdemlıen megállapítható, hogy a hitelezıi igények nem lesznek teljes 

egészében kielégítve. A feltételesen marasztaló ítélet birtokában a felszámolási eljárás befejezését 

követıen csak az a hitelezı indíthat majd végrehajtási eljárást a taggal szemben, amely hitelezı 

követelése a felszámolási eljárásban nem került kiegyenlítésre. A legideálisabb természetesen az, 

ha a felszámolás alatt indult megállapítási per befejezése a felszámolás befejezése utáni idıpontra 

esik. 

A felelısségi alakzat nem kárfelelısség, hanem felróhatóságra alapozott mögöttes 

helytállási kötelezettség, hiszen nem a jogellenesen magatartással (pl. ingyenes vagyonátruházást 

jóváhagyó taggyőlési határozattal okozott) okozati összefüggésben keletkezett vagyoncsökkenést 

kell megtéríteni, hanem „általában véve” az adósnak a felszámolási eljárásban ki nem egyenlített 

tartozásait. A felelısség alapjaként a Cstv. a fizetésképtelen állapotban történt társasági 

részesedés eladást jelöli meg. Az okozati összefüggés láncolatának szükségességét azonban 

mellızi, mert nem ezen magatartással okozati összefüggéssel álló vagyoncsökkenés 

megtérítésérıl rendelkezik.  

A Cstv. a felszámolási eljárás megindulását megelızı 3 éven belül keletkezett 

tartozásokért való felelısséget írja elı, a törvényszöveg nem különböztet a tekintetben, hogy a 
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tartozás az üzletrészek átruházása elıtt vagy azt követıen keletkezett, de értelemszerően csak az 

üzletrész átruházásakor már fennálló (ha nem is esedékes) tartozásokért való helytállásról lehet 

szó. 

A törvénymódosítás indokolása szerint az átruházáskori fizetıképesség, illetve az 

átruházás utáni vagyonvesztés bizonyítható az átruházás idıpontjára készített, a Számviteli 

törvény szerinti beszámolóval. A bírói mérlegelés körébe tartozó tényállás megállapítás keretében 

ezt kevésnek tartjuk, szükségesnek ítéljük azonban a fordulónapra készített beszámolót 

alátámasztó egyéb dokumentumok (pl. fıkönyvi kivonat, kartonok stb.) megvizsgálását is, 

amelyeket egy, az üzletrészét átruházó tag (rendes körülmények között) meg szokott ırizni.  

A tag kimentési felelıssége körében bizonyíthatja, hogy az átruházás idıpontjában a 

társaság fizetıképes volt. Álláspontom szerint a fizetıképesség vizsgálatánál nem a Cstv. 27. § 

szerinti, jogi értelmében vett fizetésképtelenségi okok a mérveadóak, hanem a gazdasági 

fizetıképességet, azaz azt kell megvizsgálni, hogy a társaság az adott fordulónapon fennálló 

teljes (liqvid és illiqvid) eszközállománya fedezetet képezhetett-e a fennálló tartozásokra. A 

társasági részesedés átruházásakori fizetıképességet lehet bizonyítani okiratokkal, éves 

mérleggel, könyvszakértıi véleménnyel. Az üzletrész alacsony vételára viszont utalhat arra, hogy 

a cég kintlevıségeinek behajtására, fizetıképességének fenntartására nem volt esély.465 A tag 

vitathatja a hitelezı követelésének a jogcímét és összegszerőségét is. 

 

8. AZ ISMERETLEN SZÉKHELY Ő CÉG MEGSZÜNTETÉSÉRE IRÁNYULÓ 

ELJÁRÁS 

 

8.1. A felelısségáttörés tényállási elemei 

 

A Ctv. 89. §-a szerint ha a cégbíróság tudomást szerez arról, hogy a cég a székhelyén, illetve 

telephelyén, fióktelepén sem található, és a cég képviseletére jogosult személyek lakóhelye is 

ismeretlen úgy a cégbíróság a Cégközlönyben közzétett hirdetményben felhívja a cég tagjait 

(részvényeseit), hogy a cég törvényes mőködéséhez szükséges intézkedéseket hatvan napon belül 

tegyék meg továbbá egyidejőleg a cég 50 százalékot meghaladó szavazati joggal rendelkezı 

                                                 
465 BH. 2011. 19. 
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tagját (részvényesét) közvetlenül is felhívja a törvényes mőködés helyreállítására. Amennyiben a 

társaság a törvényes mőködését nem állította helyre, akkor a cégbíróság a megszüntetési eljárást 

megindítja és végül törli a céget a cégjegyzékbıl. 

A hitelezık érdekeit súlyosan sérti, ha az adósuk elérhetetlenné, fantommá válik, aminek 

hazánkban gyakori és köztudott esete az, hogy a fizetésképtelenné vált cégek tagjai az 

üzletrészeiket szándékosan külföldi országokból érkezı „adósságokkal terhelt cégek iránt 

érdeklıdı komoly befektetıknek” adják el, akik aztán a céget egyáltalán nem mőködtetik, 

egyetlen számlát sem bocsátanak ki, bevételt nem realizának, a felszámolás elrendelése után nem 

jelennek meg a felszámoló elıtt, a Cstv. 31. § szerinti kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, a 

cég vagyonával nem számolnak el. Ebben az esetben a cég vagyona nem került átadásra, nem 

válik lehetségessé az adós követeléseinek felszámoló általi behajtása, vagyonának értékesítése, 

nem derülhet fény a tagi vagyonkimentésekre sem. A Ctv. 93. §-az ismeretlen székhelyővé vált 

cég tagjait kötelezi a cég törlését követıen ki nem egyenített tartozásokért való helytállásra.466 

A felelısségi formák vizsgálatát megelızıen nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a 

Ctv. személyi hatálya a cégekre terjed ki.467 A Csıdtörvény személyi hatálya ennél jóval 

tágabb.468 

A Ctv. 93. § (2) bekezdése szerinti felelısségi alakzat majdnem teljesen megegyezik a 

Cstv. 63/B. § szerinti felelısségi formával, a kettı között csak az a különbség, hogy a tag 

felelısségének a megállapításához értelemszerően nem szükséges, hogy a bíróság a 

megszüntetési eljárás megindulását követıen a cég felszámolását elrendelje, a megszüntetési 

eljárás megindulását követı törléssel megnyílik a hitelezı igényérvényesítési joga. A Ctv. 93. § 

                                                 
466 Ctv. 93. § (1) bek.: Ha a többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezı tag (részvényes) felelıssége a cég tartozásaiért 
korlátozott volt, és a céget a cégbíróság megszüntetési eljárást követıen törölte a cégjegyzékbıl úgy, hogy a cég a saját tıkéjének 
50 százalékát meghaladó, ki nem elégített tartozást hagyott hátra, a cég hitelezıjének kereseti kérelmére a bíróság megállapítja, 
hogy a tag (részvényes) korlátlanul felel a cég ki nem elégített tartozásaiért, kivéve, ha a tag (részvényes) bizonyítja, hogy a 
megszüntetési eljárás bekövetkezéséhez magatartásával nem járult hozzá. 
(2) bek.: Ha a céget a cégbíróság a megszüntetési eljárást követıen törölte a cégjegyzékbıl úgy, hogy a cég a saját tıkéjének 50 
százalékát meghaladó, ki nem elégített tartozást hagyott hátra, a cég hitelezıje kereseti kérelmében kérheti annak megállapítását 
is, hogy a megszüntetési eljárás megindulását megelızı három éven belül részesedését átruházó, többségi befolyással (Ptk. 685/B. 
§) rendelkezı volt tag (részvényes) korlátlanul felel a cég ki nem elégített kötelezettségeiért, kivéve, ha a volt tag (részvényes) 
bizonyítja, hogy a vagyoni hányada átruházásának idıpontjában a cég fizetıképes volt, a vagyonvesztés csak ezt követıen 
következett be, illetve a cég nem volt fizetıképes, de a tag (részvényes) az átruházás során jóhiszemően járt el. 
467 2. § (1) bek.: A cég - ha törvény eltérıen nem rendelkezik - az a jogalany, amely a cégnyilvántartásba történı bejegyzéssel, 
üzletszerő gazdasági tevékenység folytatása céljából jön létre.  
468 A 2010. január 1-jén hatályba lépett, Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló 2009. évi CXV. törvény jogi 
személyiséggel nem rendelkezı jogalanyként elismerte az egyéni céget (a cégjegyzékbe bejegyzett egyéni vállalkozót), amely a 
saját cégneve alatt jogokat és kötelezettségeket szerezhet, szerzıdést köthet. A 30. § (7) bekezdése szerint az egyéni cég vagyoni 
betétje kizárólag egyéni vállalkozóra ruházható át. Mivel a 20. § (3) bekezdése szerint az egyéni cég a Ctv. hatálya alá tartozik, 
így rá is alkalmazható a felelısségi alakzat. 
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(2) bekezdése alapján azon többségi befolyással rendelkezı tagok felelıssége állapítható meg, 

akik a cég törlésének idıpontjában már nem voltak tagok, hanem a megelızı 3 évben 

értékesítették a társasági részesedésüket. A tag felelıssége nem függ a társasági részesedésének 

vagy az ahhoz kapcsolódó szavazati jognak a mértékétıl. Egyebekben a Cstv. 63/B. §-hoz 

foglaltan fejtebb kifejtettek megfelelıen irányadóak. Bár a Ctv. a felelısség megállapításáról 

beszél, értelemszerően azonban a volt tagot kötelezni kell a hitelezıi követelés megfizetésére.   

A Ctv. 93. § (1) bekezdése alapján a cég törlésének idıpontjában többségi befolyással 

rendelkezı tag felelıssége megállapítására van lehetıség. A jogszabályhely az ismeretlen 

székhelyővé, pontosabban elérhetetlenné vált cég törlésének ténye alapján vélelmezi a többségi 

befolyással bíró tag felelısségét és megállapítja a felelısségét minden, ki nem elégített 

tartozásért.469 A Ctv. 93. § (1) bekezdés szerinti tényállás felróhatóságra alapozott mögöttes 

helytállási kötelezettség, a kárkötelmeknél ismert kimentési bizonyítás körében a tag védekezhet 

felróhatósága hiányával, a Ctv. fogalmazásával élve azzal, hogy a „megszüntetési eljárás 

bekövetkezéséhez magatartásával nem járult hozzá.” A tag ezenkívül vitathatja a hitelezı 

követelésének a jogcímét és összegszerőségét is. A taggal szemben minden hitelezı jogosult 

perindításra, ha a követelése a cég törlését megelızıen keletkezett. Mivel nem a társasági vagyon 

csökkenéséért való jogellenes magatartásért való (kár)felelısségi tényállásról van szó, a peres 

eljárásban értelemszerően nem vizsgálható az, hogy mikor, mekkora összegben csökkent a cég 

vagyona, milyen tagi intézkedéssel vagy mulasztással okozati összefüggésben. A Ctv. a cég 

valamennyi tartozásáért való felelısségrıl rendelkezik, ugyanakkor a felelısség feltétele, hogy a 

„cég a saját tıkéjének 50 százalékát meghaladó, ki nem elégített tartozást” hagyjon hátra. A 

törvény célja itt valószínőleg az volt, hogy a kiegyenlítetlenül maradt valamennyi hitelezıi igény 

összege haladja meg a cég saját tıkéjének 50 %-át, nem pedig az igényt érvényesítı hitelezı 

követelésének összege. (A jogalkotó nyilván nem csak azon egyedi hitelezınek kívánta a perlés 

jogát megadni, akinek a követelése önmagában meghaladta a cég saját tıkéjének 50 %-át.) 

Álláspontunk szerint ez következetlenség abból a szempontból, hogy ha egy hitelezı pert indít 

(márpedig gyakorlatilag egyedül indítanak pert, hiszen általában nem tudják, hogy melyik és 

hány hitelezıtársnak maradt még kiegyenlítetlen igénye) akkor gyakorlatilag képtelenség 

                                                 
469 „Tehát nem önmagában a fizetésképtelen cégben való részesedés átruházása a baj, hanem az, ha utána a társaság ismeretlen 
székhelyővé válik. Csakhogy ennek a kettınek jogi értelemben nincs köze egymáshoz. Az átruházó magatartása nem lesz attól 
veszélyesebb, mert az átruházást követıen általa nem befolyásolható módon a társaság ismeretlen székhelyővé vált.” (Kisfaludi 
András: Társasági jog, Complex Kiadó, Budapest, 2007, 275. oldal) 
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bizonyítania azt, hogy összesen hány hitelezınek, mekkora összegő követelése maradt 

kiegyenlítetlen és ezen tartozásállomány összege eléri-e a saját tıke 50 %-át. (Itt visszautalok 

arra, hogy a Cstv. 63/B. §-a alapján a vagyoni részesedését átruházó tag elleni 

igényérvényesítésnek szintén a feltétele, hogy a tartozások összege a saját tıke 50 %-át 

meghaladja, de mivel igényérvényesítésre a felszámolási eljárás befejezését követıen van 

lehetıség, a felszámolási zárómérleg birtokában már meghatározható a tartozásállomány 

összege.)  

 

8.2. Gt. 50. § szerinti felelısségátvitel alkalmazhatósága 

 

A hitelezı nemcsak a Ctv. 93. §-ában foglalt felelısségi alakzat alapján léphet fel a fantommá 

vált cég tulajdonosai ellen, hanem a Gt. 50. § szerinti felelısségátvitelhez is nyúlhat, sıt 

álláspontunk szerint ez hatékonyabb jogvédelmet jelent a hitelezı kezében. Jó példa erre a  

Fıvárosi Ítélıtábla 14.Gf.40.089/2006/4. (IH. 2006. 124.) sz. alatti határozata, amelyben a 

fantommá vált cégek törlésével összefüggésben foglalkozott a tagi felelısségáttöréssel: „Pusztán 

az a körülmény, hogy a társaság nem nyereséges, vagyonát elveszítette, valóban nem ad alapot a 

Gt. 56. § (3) bekezdésének alkalmazásához. A fantommá lett, végelszámolási, illetve 

felszámolási eljárás lefolytatása nélkül hivatalból törölt társaságok esetén azonban e rendelkezés 

helyes értelmezése szerint a tagokkal szemben mindenképpen módot kell nyújtani a Gt. 56. § 

vonatkozó rendelkezései alapján a korlátlan behajtásra. E rendelkezéshez főzött kommentár 

értelmében is a fantommá vált társaság tisztségviselıi és a rosszhiszemő eljárásban részes tagjai 

elegendı alapot szolgáltatnak a felelısség-átviteli szabály alkalmazására.”470 A jogesetben a 

felperesi hitelezı kölcsönt adott egy kft-nek társasházépítés céljából, a kölcsönszerzıdés 

biztosítására pedig adásvételi elıszerzıdést kötöttek, amely szerint a kölcsön visszafizetésének 

elmulasztása esetén a felperes megveszi az egyik lakást. A kft. azonban a kölcsönt nem fizette 

vissza, a fedezeti lakást (és a többit is) értékesítette, majd a kft. tulajdonosai az üzletrészeiket 

eladták azt követıen, miután a felperes keresetére indult ügyben hozott bírósági marasztaló ítélet 

jogerıre emelkedett volna, majd ugyanazon a székhelyen, ugyanazon a tevékenységi körrel egy 

új kft-t alapítottak. A kft-vel szemben vezetett végrehajtás eredménytelen volt, a kft. új 

                                                 
470 Az 1997. évi Gt. 56. §-a azonos tartalommal rendelkezik a felelısségáttörésrıl, mint a hatályos Gt. 50. §-a 
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tulajdonosai nem voltak elérhetıek, a cégbíróság törölte a cégjegyzékbıl. A társaságot 

kiürítették, a társasági vagyont kimentették.  

A jóhiszemőség és üzleti tisztesség követelményével ellentétes és egyben a társaság 

elkülönült jogi személyiségével való visszaélést valósít meg, ha a tagok (a társaság fizetési 

kötelezettségének vagy adott esetben eladósodottságának a tudatában) az üzletrészeiket 

értékesítik, aminek okán a társaság elérhetetlenné válik. Hangsúlyozandó, hogy a 

felelısségáttörés megállapítható azon tagokkal szemben, akik az üzletrészeiktıl megszabadultak 

és az új tagokkal szemben is, akiknek a tagsági jogviszonya, illetve vezetése alatt törölték a 

társaságot a cégjegyzékbıl. 

A Gt. 50. §-a alapján (ellentétben a Ctv. 93. §-ával vagy a Cstv. 63/B §-ával) nemcsak a 

többségi befolyással rendelkezı tag ellen lehet fellépni, hanem bármely taggal szemben, a 

tulajdoni hányadától és a szavazati jogától függetlenül. A felperesi hitelezınek nem kell 

vizsgálnia és bizonyítania a követelése mértékének a saját tıkéhez mért arányát sem. 

A Gt. 50. § tényállási elemeinek elemzésénél említésre került, miszerint a felelısségi 

alakzat nem mögöttes felelısség, hanem egy jogellenes magatartás (vagyoncsökkentésben 

manifesztálódó, jogi személyiséggel való visszaélés) következményeirıl rendelkezı 

kárfelelısségi alakzat, ezért a tulajdonosok csak az általuk okozott vagyoncsökkenés 

megtérítésére (nem pedig a felszámolási eljárásban kielégítetlenül maradt valamennyi hitelezıi 

igény) kiegyenlítésére kötelesek. A Ctv. 93. § szerinti tényállást illetıen kiemelendı azonban, 

miszerint nem kell vizsgálni azt, hogy mennyi vagyon került volna átadásra, ha a tulajdonosok 

nem értékesítik az üzletrészüket, hanem azt a mérleg és leltár szerint átadják a felszámolónak, a 

lényeg az, hogy a tartozásállomány a cég saját tıkéjének 50 %-át meghaladja. Különbség, hogy a 

Gt. 50. § szerinti felelısségáttörési kereset csak a felszámolási eljárás befejezését követıen 

terjeszthetı elı, a Ctv. 93. § szerinti kereset azonban már az eljárás alatt is.  
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V. FEJEZET  

A JOGI SZEMÉLY VEZET İ TISZTSÉGVISELİJÉNEK ÉS TAGJÁNAK A 
FELELİSSÉGE A KODIFIKÁCIÓS TERVEZETEKBEN  

 

 

1. BEVEZETÉS 

 

Az „új Ptk.” megalkotását célzó folyamat A polgári jogi kodifikációról szóló 1050/1998. (IV.24.) 

sz. Kormányhatározattal indult meg, amelynek eredményeképpen megszületett az I. majd a II. 

Koncepció. A Lábady-javaslatként ismert elsı rész-normaszöveg a kártérítési jogot ölelte fel, 

majd ezt követte a 2006-ban közzétett teljes normatív tervezet. Vékás Lajos szerkesztésében 

2008-ban jelent meg a Szakértıi Javaslat, mint nem hivatalos tervezet. Az Igazságügyi és 

Rendészeti Minisztérium 2008. május 28-án fogadta el az új Ptk. tervezetének Országgyőléshez 

benyújtható változatát, és benyújtotta a T/5949. számú törvényjavaslatot, amely javaslattal 

szembeni módosító indítványok jelentıs része a Szakértıi Javaslatra támaszkodott. Az 

Országgyőlés (ismételten) elfogadta a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött 

törvényt. A Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2009. évi CXX. törvény végül is nem lépett hatályba 

tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság az 51/2010. (IV. 28.) AB határozatában megállapította 

a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépésérıl és végrehajtásáról 

szóló 2010. évi XV. törvény egyes rendelkezéseinek az alkotmányellenességét. Ezt követıen a 

2009. évi CXX. törvény hatályba nem lépésérıl külön rendelkezett az Országgyőlés a 2010. évi 

LXXIII. törvénnyel. 

Elengedhetetlennek tartom az „új Ptk.”, a Szakértıi Javaslat és a készülıben lévı Ptk. 

Jogi személyek könyve tervezetének a jelen értekezés tárgykörét érintı rendelkezéseinek a 

vizsgálatát tekintettel egyrészt az értekezésben vizsgált felelısségi tényállások hitelezıvédelmi 

szempontból kiemelt gazdasági-társadalmi jelentıségére, másrészt pedig arra, hogy a 

kodifikációs tervezetekbıl felfejthetıen a kodifikátorok mindenképpen bıvíteni kívánják a 

felelısségáttörési tényállásokat. 
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2. AZ „ ÚJ PTK .”  RENDELKEZÉSEI  

 

2.1. Az elkülönült jogi személyiséggel való visszaélésre alapozott felelısségáttörés 

 

2:46. § (3) A jogi személy alapítója (alapítói) vagy tagja (tagjai) törvény eltérı 

rendelkezése hiányában a jogi személy tartozásaiért nem felelnek. 

(4) A jogi személy feladat- és hatáskörében, illetve tevékenységi körében eljáró 

természetes személy (alkalmazott, tag, vezetı tisztségviselı) magatartása a jogi személy 

eljárásának minısül, és az ennek során okozott kárért, illetve nem vagyoni sérelemért harmadik 

személyekkel szemben – törvény eltérı rendelkezése hiányában – jogi személy tartozik 

felelısséggel. 

2:41. § (4) A jogi személynek a tagjaitól, illetve alapítóitól, illetve alapítóitól elkülönült 

jogalanyiságára nem hivatkozhat a jogi személy tagja, részvényese vagy alapítója, ha ezzel 

joggal való visszaélést követne el. 

 

Az „új Ptk.” a jogi személy felelısségére vonatkozó rendelkezései körében egyértelmően 

rögzíti a jogi személy abszolút jogképességérıl rendelkezı Ptk. 28. § (4) bekezdésébıl következı 

(a gazdasági társaságok körében a Gt. 30. §-ból külön levezethetı), de valamennyi jogi személy 

vonatkozásában irányadónak tekintett alaptételt, miszerint a jogi személy tagjának és a vezetı 

tisztségviselınek a magatartása a jogi személy magatartásának minısül, így a jogi személy felel 

az általuk okozott károkért (elválasztás elve). 

Az „új Ptk.” a jogképességre vonatkozó rendelkezései között rögzíti, hogy a 

felelısségáttörés alapja a joggal való visszaélés, az „új Ptk.” ugyanakkor az alkalmazottért való 

kárfelelısség tényállásán belül rendelkezik a társaság vezetı tisztségviselıje és tagja által 

harmadik személynek okozott kárért való felelısségrıl és a felelısségáttörés 

jogkövetkezményérıl. 

 

5:553. § [Felelısség az alkalmazott és a tag károkozásáért. A felelısség áttörése] 

(1) Ha az alkalmazott a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyával, valamint a vállalkozás 

tagja tagsági viszonyával továbbá a vállalkozás vezetı tisztségviselıje e jogviszonyával 



V. FEJEZET - A JOGI SZEMÉLY VEZETİ TISZTSÉGVISELİJÉNEK ÉS TAGJÁNAK A 

FELELİSSÉGE A KODIFIKÁCIÓS TERVEZETEKBEN 
             

 

239 

összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, törvény eltérı rendelkezése hiányában a 

károsulttal szemben a munkáltató, illetve a vállalkozás a felelıs. 

(2) A tag és a vezetı tisztségviselı a tagsági jogviszonya alapján, illetve vezetıi 

tevékenysége körében az (1) bekezdés szerint okozott kárért a munkáltatóval, illetve a 

vállalkozással egyetemlegesen felel, ha a tagsági jogviszonyával, illetve vezetıi tisztségével 

visszaélve járt el. 

(3) Az (1)-(2) bekezdést kell alkalmazni a vállalkozás vezetı tisztségviselıje, illetve 

tisztségviselıje károkozása esetén akkor is, ha feladatát megbízottként látja el. 

 

Az idézett rendelkezéssel tehát az „új Ptk-ba” lényegében beemelésre került volna a Gt. 

30. § (1) bekezdése, amely szerint: „A társaság felelıs azért a kárért, amelyet vezetı 

tisztségviselıje e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.” A vezetı tisztségviselı 

megbízási vagy munkaviszony keretében látja el a feladatát, de nyilvánvalóan nem ezért került a 

felelıssége az „új Ptk”-ban az alkalmazottért való felelısség tényállásának keretében 

szabályozásra, a lényeg az, hogy a kárt társaságbeli jogviszonyával összefüggésben okozta.471 A 

fıszabály tehát változatlan, az alkalmazott által a munkaviszonyával (a vezetı és a tag által a 

jogviszonyával) összefüggésben okozott kárért a munkáltató (gazdasági társaság) felel.  

Az elválasztás elvének bevezetése mellett az „új Ptk.” azonban lehetıvé teszi a 

jogviszonyával illetve tisztségével visszaélı tag és vezetı tisztségviselı (társasággal való 

egyetemleges) felelısségének a megállapítását, amirıl a hatályos Ptk. kifejezetten nem 

rendelkezik. A Gt. 50. §-a jelenleg is lehetıvé teszi a kft. és rt. tagjai felelısségének a 

megállapítását abban az esetben, ha a tagok „a társaság elkülönült jogi személyiségével a 

hitelezık rovására visszaéltek” (amely visszaélés Gt. szerinti példája az, ha a társasági vagyont a 

saját vagy más személyek javára csökkentették, úgy, hogy tudták, hogy ezáltal a társaság nem 

lesz képes a hitelezık felé a tartozásokat kiegyenlíteni).  

Az „új Ptk.” hivatkozott rendelkezése azonban nem csak a fizetésképtelenné vált 

(felszámolás lefolytatása után törlésre került) társaságok tagjaival és vezetı tisztségviselıivel 

                                                 
471 Menyhárd Attilának az új Ptk. koncepció egyes kérdéseit megvitató, 2003. november 22-én az oxfordi Pembroke College-ban 
tartott tanácskozásról készített összefoglalója szerint eldöntendı kérdés az is, hogy „ugyanazokat a szabályokat alkalmazzuk-e a 
gazdasági társaságok szerveinek – vezetı tisztségviselıinek, felügyelıbizottsági tagjainak, könyvvizsgálóinak – magatartásáért és 
az alkalmazottért való felelısségre.” (Menyhárd Attila: A kártérítési jog egyes kérdései, Polgári Jogi Kodifikáció, 2004/1-2. sz. 
49. oldal) 
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szemben, hanem bármely mőködı gazdasági társaság (pontosabb törvényi szóhasználattal élve: 

vállalkozás) tagjával és vezetı tisztségviselıjével szemben is érvényesíthetı, ezért az új 

rendelkezés kétségtelenül elırelépés a hitelezıvédelem terén, hiszen a felelısségáttörést már a 

társaság rendes mőködése alatt lehetıvé teszi. 

A bírói gyakorlatra vár annak tartalommal való megtöltése, hogy mi minısül a vezetıi 

tisztséggel illetve tagsági viszonnyal való visszaélésnek, ami meglehetısen ingoványos 

vállalkozás, magas mérlegelési kockázatot hordozó jogkérdés. Álláspontunk szerint ide sorolható 

pl. az az eset, ha a vezetı úgy vesz fel kölcsönt a hitelezıtıl, hogy (adott esetben a csalás 

bőncselekményét megvalósítva) azt eleve a saját céljára kívánja fordítani vagy tudja, hogy a 

vállalkozásnak nincs reális esélye a kölcsön visszafizetésre, mert annyira el van adósodva. 

Nyilvánvalóan visszaélés a szándékos károkozás is. Álláspontunk szerint a vezetıi vagy tagi 

jogviszonnyal való visszaélésnek nemcsak bőncselekmény elkövetése esetén lehet helye. A 

visszaélés konkrét ügyben való megállapíthatóságát illetıen meghatározó annak a vizsgálata, 

hogy a társaság jogkörében eljáró (valójában: a felelısségének pajzsa mögé búvó) vezetı 

tisztségviselı (vagy tag) ténylegesen kinek az érdekében cselekedett.  

Az „új Ptk.” – részben azon okból, hogy társasági könyvet nem tartalmazott – a tagok és 

vezetı tisztségviselık felelısségére más rendelkezést nem tartalmaz. Egyetértünk Nochta 

Tiborral abban, hogy a Ptk. reformkoncepciója szerinti, alkalmazotti felelısségre vonatkozó 

szabály szigorítása még nem elégséges eszköz a vezetı tisztségviselık kártérítési felelısségének 

jövıbeni kezelésére.472 

Az Egyesült Államokban a gazdasági társaság csak akkor felelıs az alkalmazottja által a 

munkakörében elkövetett bőncselekményért, ha az alkalmazott a „társaság érdekében” járt el, 

amelyrıl „elsısorban akkor beszélhetünk, ha az alkalmazott azzal a célzattal cselekszik, hogy a 

cég üzleti, gazdasági érdekeit elımozdítsa. Ebbıl egyrészt az következik, hogy a (gazdasági) 

haszon tényleges realizálása nem szükséges, másrészt viszont az alkalmazott saját érdekében 

vagy harmadik személy javára történı cselekménye nem vonja maga után a társaság 

felelısségét.” 473  

                                                 
472 Nochta Tibor: A magánjogi felelısség útjai a társasági jogban (Bp. - Pécs, Dialóg Campus K. 2005., Dialóg Campus 
szakkönyvek, Institutiones juris, 183. oldal) 
473 Sántha Ferenc: A társaságok büntetıjogi felelıssége az Egyesült Államokban (Publicationes Universitatis Miskolciensis. 
Sectio Juridica et Politica, 2001. 19. évf., 291. oldal) 
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A francia jogban a „leválasztható felelısség” (faute détachable) elve szerint a vezetıt csak 

akkor terheli közvetlen felelısség a harmadik személlyel szemben a vétkes cselekményével 

okozott károkért, ha az ügyvezetıi tevékenységétıl függetlenül, a „társaság szolgálatában végzett 

küldetésén kívül esı, vétkes tevékenységével” okozta a kárt.474  

A visszaélés megítélését illetıen a másik vezérelv az lehet, hogy milyen magatartás elvárt 

egy vezetı tisztségviselıtıl vagy tagtól, és ehhez képest hogyan jártak el. A vezetı tisztségviselı 

és a tag nyilvánvalóan a társaság céljainak megvalósítása érdekében, a társaság tevékenységei 

ellátása körében, jóhiszemően, a másik fél érdekeire tekintettel járhat el, a felelısen gazdálkodó 

gazdasági szereplıtıl elvárt gondossággal és körültekintéssel. Nem minısül visszaélésnek az, ha 

a vezetı tisztségviselı a saját cége érdekeit egyoldalúan elınyben részesítı (adott esetben 

tisztességtelen) általános szerzıdési feltételt alkalmaz a szerzıdésben, de visszaélés lehet az, ha a 

társaság képviseletében környezetkárosító anyagot helyez el valahol és okoz ezzel környezeti 

kárt. Amennyiben a vezetı a fizetésképtelenség állapotában értéken alul értékesíti a 

vagyontárgyakat vagy más, közvetlenül a csıdvagyont (közvetve pedig ezáltal a hitelezık) 

érdekeit károsító fedezetelvonó ügyletet köt, úgy álláspontunk szerint ezen magatartását a Cstv. 

33/A. § szerinti helytelen gazdálkodásért való felelısségi formán keresztül érvényesítheti a 

hitelezı, hiszen bár ez is ’visszaélés’, de a Cstv. 33/A. §-a különös tényállás az „új Ptk.” 

rendelkezéséhez képest.  

A végtelenségig el lehet vitázni a (tagi és vezetıi jogviszonnyal való) ’visszaélés’ 

fogalmáról, a társaságnak betudható vezetıi és tagi magatartások körérıl, a különbözı felelısségi 

alakzatok által védeni hivatott érdekek primátusáról. A korlátolt felelısséggel visszaélı tagok 

felelısségét szabályozó Gt. 50. §-ára épülı joggyakorlat szerint a tagi visszaélést a polgári jogi 

alapelvek durva, kirívó sérelme alapozza meg, amely tipikusan a társasági vagyon elvonásában, a 

magánvagyon jogtalan növekedésében nyilvánul meg. Véleményünk szerint az „új Ptk.” 

rendelkezése akkor lenne alkalmazható, amikor a vezetı tisztségviselı (vagy tag) akár a társaság 

fizetıképes vagy fizetésképtelen állapotában okoz közvetlenül a hitelezınek kárt oly módon, 

hogy ıt megtéveszti vagy eleve nem is kívánja a vele kötött ügyletet teljesíteni vagy felelıs 

gazdálkodóként elıre tudja (mert tudnia kell), hogy a társaság (pl. meglévı vagy várható 

bevételek) hiányában nem is fogja tudni teljesíteni. Ez utóbbi álláspontunkat fenntartjuk annak 

                                                 
474Nochta Tibor: id. mő, 140. oldal 
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tudatában, hogy a tagok eleve azért hoznak létre (elvileg korlátlan, de valójában csak a tagok által 

rendelkezésre bocsátott vagyon erejéig korlátozott) felelısséggel bíró gazdasági társaságot, hogy 

a teljes vagyont felemésztı fizetésképtelenség társadalom által ismert és bizonyos mértékig 

elfogadott kockázatát a saját vagyonukról elhárítsák. A visszaélés ’elkövetésének’ vizsgálatát 

illetıen fontos vezérelvnek tartjuk annak szem elıtt tartását, hogy az érintett vezetı tisztségviselı 

(tag) tanúsította volna-e az adott magatartást (pl. megkötötte-e volna a hitelezıvel a szerzıdést, 

megtévesztette-e volna stb.) akkor, amennyiben a saját magánvagyonával gazdálkodik, azaz a jó 

gazda gondosságának kötelezettsége alól alapvetıen nem mentesülhet akkor sem (a szokásos 

üzleti kockázatot meghaladó mértékben), ha a társaság korlátolt felelısségének a leple alatt 

gazdálkodik.475 

Amennyiben a hitelezıt megtévesztették, úgy élhet a szerzıdés megtámadásának a 

lehetıségével, amely pert a társaság ellen kell megindítani, és amely kereset alapossága esetén 

eredeti állapot helyreállítása keretében érvényesítheti pl. a teljesített pénzösszeg visszafizetésére 

irányuló igényét, amely igény megtérülésének az esélye a társaság felszámolása esetén vajmi 

kevés, viszont az új Ptk. alapján a vezetı tisztségviselıvel (vagy taggal) szemben közvetlenül 

érvényesítheti az igényét, amely vonatkozásában nem kell a felszámolási eljárás befejezését sem 

megvárnia, hiszen az „új Ptk.” szerinti felelısség nem mögöttes, közvetett felelısség, hanem a 

társaság rendes mőködése alatt, jogellenes magatartás tanúsító személyt terhelı személyes, 

közvetlen kárfelelısség. 

 

2.2.Az egyetemleges marasztalás indokoltságáról 

 

Az egyetemleges marasztalás indokoltságát azért tartom indokoltnak mélyebben vizsgálni, mert a 

Szakértıi Javaslat és a Ptk. jelenleg készülı (lentebb vizsgált) tervezete is alkalmazza. 

Az „új Ptk.” a társaság és visszaélı vezetı tisztségviselı (vagy tag) egyetemleges 

marasztalását teszi lehetıvé, amely határozottan üdvözlendı elırelépés a hitelezıvédelem terén. 

A társaság egyetemleges felelıssé tételének az alapja az, hogy a vezetı tisztségviselı (vagy tag) a 

                                                 
475 Ezt a megközelítés a római jogban sem volt ismeretlen: „Celsus szerint a jóhiszemőség megsértését jelenti az is, ha valaki 
nagyobb gondosságot fordít a saját dolgaira, mint a nála letétbe helyezett dologra, ennek analógiájára a késıklasszikus kortól 
kezdve a socius már nemcsak a dolusért felel, hanem a diligentia quam in suis szerint alakul a felelıssége.” Sándor István: A 
társasági jog római jogi gyökerei (Gazdaság és Jog, 2000/5, 5. oldal) 
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jogkörétıl nem függetlenül, hanem a jogkörében eljárva, de azzal visszaélve okozott kárt és a 

károsult érdekét szolgálja, hogy a követelését több kötelezettel szemben tudja érvényesíteni. Az 

egyetemleges felelısségre tekintettel, a károsult (hitelezı) a társasággal és a vezetı 

tisztségviselıvel (vagy taggal) szemben egyszerre érvényesíthet kárigényt, ıket nem azon 

feltételtıl függıen kell marasztalni, hogy a kár a társaságtól behajtható-e, tehát a vezetı 

tisztségviselıvel (vagy taggal) szembeni végrehajtásnak nem elıfeltétele az, hogy a károsult 

igazolja a társaságtól való behajthatatlanságot a felszámoló vagy végrehajtó nyilatkozatával.  

Az „új Ptk.” az alkalmazottért való kárfelelısség keretében rendelkezik a jogviszonyával 

(gyakorlatilag a társaság elkülönült jogi személyiségével és korlátozott felelısségével) visszaélı 

vezetı tisztségviselı és tag marasztalásáról, bár megjegyzem ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy 

minden tekintetben azonos rendezı elvek alapján kell a munkavállaló és a vezetı tisztségviselı 

(tag) felelısségét megítélni. 

A munkáltató és munkavállaló egyetemleges marasztalása a polgári jogban nem elızmény 

nélküli, a Ptk. 348. §-ának 1977. 02. 28-ig hatályos rendelkezése szándékos bőncselekmény 

elkövetése esetén lehetıvé tette a munkáltató és az alkalmazott egyetemleges marasztalását, 

amely rendelkezéssel bıvebben a III. fejezet 3.4. pontjában foglalkoztam.476 A Ptk. tehát már 

korábban is lehetıvé tette a munkáltató és a munkaviszonyával visszaélı, szándékos 

bőncselekménnyel kárt okozó munkavállaló egyetemleges marasztalását, az „új Ptk.” azonban 

nem csak bőncselekmény, hanem általában véve a jogkörrel való visszaélés esetén teszi lehetıvé 

az egyetemleges marasztalást, amely kategória a jogellenes magatartások jóval szélesebb körét 

öleli fel. (Megjegyzendı továbbá, hogy az „új Ptk.” alapján egyetemleges marasztalásának akkor 

is helye van, ha a vezetı nem munkaviszony, hanem megbízási jogviszony alapján látja el a 

munkáját, az egyetemleges marasztalást tehát nem a jogviszony típusa határozta meg.477)  

Visszautalok a Kftc. fentebb vizsgált 85. §-ára, amelynek értelmében amennyiben a 

vezetı tisztségviselı a csıdnyitás feltételeinek (fizetések megszüntetése vagy vagyontalanság) 

bekövetkezése után hitelt vett fel, úgy a társasággal egyetemlegesen felelt a hitelezı felé, 

amennyiben a vétlenségét nem tudta bizonyítani. 

                                                 
476 Az alkalmazott egyetemleges kárfelelısségét a törvénymódosítás azon indokolással szüntette meg, hogy a károsult harmadik 
személy érdekeinek védelme nem indokolja e kivételes szabály alkalmazását. Ezen indokolás sem akkor, sem a jelenkor viszonyai 
között nem tartható. 
477 A Ptk. 350. § (2) bekezdése szerint állandó jellegő megbízási viszony esetében a bíróság a károsult és a megbízó viszonyában 
az alkalmazott károkozásáért való felelısség szabályait is alkalmazhatja. 
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Tattay Levente különbözı jogeseteket tartalmazó összefoglalójában egy olyan ügyrıl 

számol be, amelyben a felperesi magánszemély terhére 5.500.000. Ft. kártérítést állapított meg a 

bíróság azon indokból, hogy az I. r. alperes (aki egy könyv szerzıje) megsértette a felperes 

személyiségi jogait, róla egy könyvben valótlan tényeket állított. A jogeset érdekessége az, hogy 

a bíróság az I. r. alperest és az általa vezetett II. r. alperesi kft-t (amelynek a tagja is volt) a 

bíróság egyetemlegesen marasztalta, közös károkozás okán.478 

Amint fentebb említésre és vizsgálatra került, a Gt. 30. §-a a jogkörében eljárt vezetı 

tisztségviselı által harmadik személynek okozott kárért kizárólag a társaságot teszi felelıssé 

(majd a helytállás után a társaságnak megtérítési igénye nyílik a vezetıvel szemben). Cseh Tamás 

a kizárólagosság (elválasztás) elve miatt kizártnak tartja a vezetı és a társaság egyetemleges 

marasztalását: „A vezetı tisztségviselı és társaság sosem lehet együttes károkozóként 

egyetemlegesen kötelezett ugyanazért a deliktuális károkozásért, mivel esetükben a 

kizárólagosság elve érvényesül, vagyis a vezetı tisztségviselıi magatartás betudhatóságának 

függvényében vagy a társaságot vagy a vezetı tisztségviselıt – betudhatóság hiányában önálló 

károkozói minıségben – terheli személyes, kizárólagos felelısség.”479 „A társaság önálló 

jogalanyiságon nyugvó felelısségi pajzsa tehát azzal védi a vezetı tisztségviselıt, hogy harmadik 

személynek kárt okozó magatartását feloldja a társaság magatartásában”480 Ezen állásponttal nem 

értünk egyet, az egyetemleges marasztalásnak dogmatikai okból akadályát nem látjuk. 

Nem szolgálhat az egyetemleges marasztalást tagadó, kellı indokkal alátámasztott érvnek 

az, hogy a munkavállaló által (adott esetben a munkaköri feladatkörébe nem is tartozó 

magatartással) okozott kárért a jogalkotó a munkáltatót azon dogmatikai okból tette felelıssé, 

mert a munkaviszony az ı érdekében (‘hasznára’) létesült (ami egyébként önmagában igaz) és az 

okozott kár (akár csak közvetve is, de) a munkaviszonnyal volt összefüggésben. A Ptk. 348. §-

ának miniszteri indokolása szerint a munkavállaló által okozott kárért a munkáltatót felelıssé 

tevı rendelkezés bevezetésének az elsıdleges indoka az volt, hogy a munkáltató (vállalat) 

általában jóval nagyobb vagyonnal rendelkezik, mint a munkavállaló, ami a kár megtérülésre 

biztos fedezetet jelent (korábbi szocialista viszonyok között ez így is volt), a károsult a vállalattól 

                                                 
478 Növekvı trend a bíróságok által megítélt nem vagyoni kártérítések összegében (Gazdaság és Jog, 2008/10. sz. 4. oldal) 
479 Cseh Tamás: A vezetı tisztségviselı és a társaság egyetemleges deliktuális felelıssége? (Polgári Jogi Kodifikáció, 2008. 10. 
évf. 5/6. sz. 32. oldal) 
480 Cseh Tamás: id. mő, 32. oldal 
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pedig feltétlenül hozzájut a kártérítéshez. A rendelkezés indoka tehát elsıdlegesen a károsult 

(hitelezı) védelme volt a munkáltató fizetıképessége okán. A mai társadalmi-gazdasági 

viszonyok között viszont vitathatatlanul az egyetemleges kötelezés szolgálja a hitelezıi érdeket 

különös tekintettel arra, hogy ma már nem nem a nagy vagyonnal rendelkezı állami vállalatokkal 

állnak szemben a károsultak, hanem az esetek túlnyomó részében 500.000. Ft. jegyzett tıkével 

alapítható korlátolt felelısségő társaságokkal, amely tıke gyakorlatilag pillanatok alatt alatt 

legálisan elkölthetı, a cég vagyona pedig felszámolás esetén nem lesz elegendı a tartozások 

kifizetésére. 

Lábady Tamás szerint: „A munkáltató kárfelelısségét megállapító szabályt – a 

szövetkezeteken túl is – általában ki kell terjeszteni minden jogi személyre, illetıleg jogi 

személyiség nélküli gazdasági társaságra ha annak vezetı tisztségviselıje, tisztségviselıje 

illetıleg tagja – e viszonyával összefüggésben – harmadik személynek kárt okoz. Ki kell 

mondani, hogy az alkalmazott, a megbízott, vagy a tag a kárt szándékos bőncselekménnyel vagy 

szabálysértéssel okozta, a károsult irányában közvetlenül is felel (esetleg a munkáltatóval, illetve 

a jogi személlyel egyetemlegesen).”481  

A Ptk. 348. §-ának 1977. 02.28-ig hatályos (2) bekezdését482 a jogalkotó az 1989. évi V. 

törvénnyel úgy módosította, hogy a  „magánmunkáltató alkalmazottja” szövegrész helyébe a 

„legfeljebb harminc fıfoglalkozású dolgozót foglalkoztató magánszemély alkalmazottja” lépett. 

Az Alkotmánybíróság a 2/1996. (I. 26.) sz. AB határozatában a (2) bekezdést megsemmisítette, 

mert az imént idézett szövegrész a magánmunkáltatók között olyan különbségtételt tett, amely az 

alkotmányellenes megkülönböztetés tilalmába ütközött.483 Az Alkotmánybíróság önmagában az 

alkalmazotti háttérfelelısség szabályozását nem tartotta alkotmányellenesnek, de ezt követıen a 

jogalkotó nem hozta vissza azt az idézett korábbi rendelkezést, miszerint ha a kár a 

magánmunkáltatótól nem hajtható be, akkor a kárért az alkalmazott felel.  

                                                 
481 Lábady Tamás: Felelısség a szerzıdésen kívül okozott károkért és a biztosítási szerzıdés az új Polgári Törvénykönyvben 
(vitaindító tézisek) (Polgári Jogi Kodifikáció, 2001/ 4-5. sz. 51. oldal) 
482 A Ptk. 348. §-ának 1977. 02. 28-ig hatályos (2) bekezdése szerint: Ha magánmunkáltató alkalmazottja okoz munkakörében 
vagy hatáskörében harmadik személynek kárt, és a kár a munkáltatótól nem hajtható be, a kárért az alkalmazott felel. (Ezen 
felelısségi forma kivételességét hangsúlyozta a törvényjavaslat indokolása azzal, hogy a munkáltató és az alkalmazott együttes 
perlésére nem volt lehetıség.)  
483 „A polgári jogi jogviszonyok szabályozása során a jogalkotó nagyfokú szabadsággal rendelkezik”, de ennek a szabadságnak 
alkotmányos határai vannak, amint utal rá az 53/1992. (X. 29.) AB határozat 
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A 2/1996. (I.26.) sz. AB határozat indokolása rámutat, hogy a Ptk. szabályok alapelve a 

vállalkozói kockázathoz tartozó kárfelelısség, azaz a vállalkozás mőködése során okozott kárért 

a vállalkozó a felelısség polgári jogi szabályai szerint felel. A munkavállaló a vállalkozó 

munkáltató szempontjából közremőködınek minısül, érte a kárfelelısséget a munkáltatója viseli, 

ha a munkaviszony alapján akár munkájával, akár azzal kapcsolatban kárt okot a megrendelınek 

vagy harmadik személynek. A Ptk. 348. § (1) bekezdése szerinti ezen elvhez igazodó vállalkozói 

felelısséget jogszabály kiegészítheti munkavállalói mögöttes felelısséggel vagy más megoldással. 

A Ptk. 348. § (1) bekezdés adta lehetıséggel élt a Ptk. 348. § (2) bekezdése, mikor a vállalkozók 

– munkáltatók – bizonyos körében a munkavállalói háttérfelelısséget általában megállapította. A 

törvényalkotó elsıdleges szempontja a törvényjavaslat indokolása szerint a károsult 

érdekvédelme volt, amikor a Ptk. 348. § (2) bekezdését megalkotta. Nincs alkotmányossági 

akadálya annak, hogy a munkáltató mellett az alkalmazott is közvetlenül feleljen a harmadik 

személynek okozott olyan kárért, amelyet az alkalmazott a munkaviszonyával összefüggésben 

okozott, „a károsult érdekét figyelembe véve elıfordulhat olyan kár, amelyért az alkalmazott 

közvetlenül felelıssé tehetı.” Ha pedig a munkavállalói háttérfelelısség (kárért való személyes 

felelısség) megállapítható, úgy semmi akadálya nincsen a jogviszonyával visszaélve kárt okozó 

vezetı tisztségviselı (és tag) társasággal való egyetemleges felelıssége megállapításának. 

 

3. A SZAKÉRT İI JAVASLAT  

 

Az „új Ptk.”-val ellentétben a Szakértıi Javaslat a gazdasági társaságokra vonatkozó joganyag 

kódexbe iktatását javasolja többek között azon indokból, hogy csak így biztosítható a polgári jog 

szabályainak legteljesebb lefedése. Tekintettel arra, hogy a jelen dolgozat tárgykörébe esı több 

felelısségi alakzatról a Gt. rendelkezik, ezért elengedhetetlennek tartom a Szakértıi Javaslat 

kapcsolódó rendelkezéseinek a vizsgálatát.  

A Szakértıi Javaslat a valamennyi jogi személyre vonatkozó általános szabályok között 

foglalkozik a jogi személy tagjainak és vezetı tisztségviselıinek a felelısségével.  

A Szakértıi Javaslat a jogi személyekre vonatkozó általános szabályok közé helyezi és a 

jogi személyek minden formájára általánosan fogalmazza meg az elkülönült jogi személyiséggel 

való visszaélés tilalmát.  
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2:34. § [A jogi személy jogalanyisága] 

(1) A jogi személy jogképes: jogai és kötelezettségei lehetnek. 

(2) A jogi személy jogképessége kiterjed mindazokra a jogokra és kötelezettségekre, 

amelyek jellegüknél fogva nem csupán az emberhez főzıdhetnek.  

(3) A jogi személynek a tagjaitól, illetve alapítóitól elkülönült jogalanyiságára nem 

hivatkozhat a jogi személy tagja vagy alapítója, ha ezzel joggal való visszaélést követne el. 

2:67. § [A vezetı tisztségviselı és az ügyvezetı szerv tagjainak felelıssége] 

(1) A vezetı tisztségviselık az ügyvezetési tevékenységük során a jogi személynek okozott 

károkért a szerzıdésszegéssel okozott kárért való felelısség általános szabályai szerint kötelesek 

helytállni. 

(3) A vezetı tisztségviselı által az ügyvezetés körében eljárva harmadik személyeknek 

okozott károkért a jogi személy felel az alkalmazottért való felelısség szabályai szerint. 

 

A Szakértıi Javaslat külön rendelkezik a vezetı tisztségviselı belsı és külsı 

kárfelelısségérıl. A belsı felelısség körében a Javaslat – ellentétben a Gt. 30. § kifejezett 

elıírásával - nem tartalmazza kifejezetten a társasági hőség elvét, azaz normatíve nem írja elı, 

hogy a vezetı tisztségviselı a jogi személy érdekei elsıdlegességét szem elıtt tartva köteles 

eljárni. Ettıl függetlenül ezen magatartási követelményt a Javaslat fenntartja, ugyanis a 2:209. §-

a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben már a hitelezıi érdekek elsıdlegességérıl 

rendelkezik, amibıl vissza lehet következtetni arra, hogy „alapesetben” a társasági érdek az 

elsıdlegesen követendı. 

A Javaslat fenntartja a vezetı tisztségviselı és a társaság felelısségének az elválasztását, a 

vezetı által a jogkörében eljárva harmadik személyeknek okozott károkért az érdekhodozó 

társaság felelısségét fenntartva. 

A gazdasági társaságok elkülönült jogi személyiségével való visszaéléssel harmadik 

személyeknek okozott károkért való felelısségrıl a Javaslat a kötelmi részben elhelyezett 5.545. 

§-ában rendelkezik. 
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5:545. § [Felelısség alkalmazott és tag károkozásáért] 

(1) Ha alkalmazott a munkaviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, 

jogszabály eltérı rendelkezése hiányában a károsulttal szemben a munkáltató felelıs. Ezt a 

rendelkezést kell megfelelıen alkalmazni a jogi személy tagjának vagy vezetı tisztségviselıjének 

károkozására is. 

(2) Az alkalmazott, illeve a tag és a vezetı tisztségviselı egyetemlegesen felel a 

munkáltatóval, illetve a jogi személlyel akkor, ha a kárt szándékos magatartással az alkalmazotti, 

illetve tagsági vagy vezetı tisztségviselıi viszonnyal visszaélve okozta.  

Az „új Ptk”-hoz képest a Szakértıi Javaslat is rögzíti az elválasztás elvét. A Szakértıi 

Javaslat az „új Ptk.” – fentebb elemzett – 5:553. §-ával azonos tárgyi feltételekkel, de tágabb 

személyi körben teszi lehetıvé a felelısségáttörés keretében a társasággal való egyetemleges 

kötelezést, ugyanis azt a tag és a vezetı tisztségviselı mellett az alkalmazott szándékos 

károkozása esetére is kiterjeszti. A Javaslat indokolása szerint az elkülönült személyiséggel való 

visszaélés esete, ha a tagok, vezetı tisztségviselık vagy alkalmazottak a tagsági, vezetı 

tisztségviselıi vagy alkalmazotti jogviszonyukkal „kifejezetten visszaélve a jogi személyt 

használják fel magánvagyonuk gyarapítására.”484 

 

2:208 § [A vezetı tisztségviselı önállósága] 

(1) A vezetı tisztségviselı ügyvezetési feladatait önállóan látja el. A vezetı tisztségviselı 

hatáskörébe tartozó kérdésekben a tagok nem hozhatnak döntést, de a tagok döntéshozatali 

jogkörében hozott határozatok a vezetı tisztségviselı köteles végrehajtani. 

(2) A tagok – az egyszemélyes társaság tagjának kivételével – nem utasíthatják a vezetı 

tisztségviselıt. 

(3) Ha  a vezetı tisztségviselı a tagok döntésének végrehajtása érdekében vagy az 

egyszemélyes társaság tagjának utasítására járt el, az ebbıl eredı károkért nem tartozik 

felelısséggel. 

 

                                                 
484 Szakértıi Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez (szerkesztette Dr. Vékás Lajos, Complex Kft., Budapest, 2008, 
1136. oldal) 
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A vezetı tisztségviselı a tagok érdekeinek szolgálatában köteles a rábízott vagyont a 

szakértelmének megfelelıen hasznosítani, nyereséget termelni, azonban ennek saját 

kárfelelısségének terhe mellett csak akkor tehet eleget, ha a tagok a hatáskörét nem vonják el, 

nem utasíthatják, az önállóságát nem csorbítják. A Gt. nem tartalmazza, de a Szakértıi javaslat 

viszont kimondja, hogy vezetı tisztségviselıtıl jogszerően elvont hatáskörben hozott határozat 

végrehajtása során okozott kárért a vezetı tisztségviselı a társaságnak nem tartozik felelısséggel. 

 

2:209. § [A gazdasági társaság vezetı tisztségviselıjének felelıssége 

fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben] 

(1) Ha a vezetı tisztségviselı tudomást szerzett, vagy az adott helyzetben általában 

elvárható gondosság mellett tudomást szerezhetett volna arról, hogy a társaság esedékessé váló 

kötelezettségeinek nem lesz képes eleget tenni, ügyvezetıi tevékenységét a társaság hitelezıi 

érdekeinek elsıdlegessége alapján köteles folytatni. 

(2) Ha a társaság felszámolás alá kerül, a vezetı tisztségviselı a szerzıdésszegésért való 

felelısség szabályai szerint felelısséggel tartozik azokért a hitelezıi követelésekért, amelyek az 

(1) bekezdésben írt kötelezettségének megszegése miatt nem nyertek kielégítést felszámolási 

eljárásban. 

(3) A (2) bekezdés szerinti felelısség megállapítását a felszámoló vagy bármely hitelezı a 

felszámolási eljárás folyamatban léte alatt a felszámolási eljárást lefolytató bíróságtól keresettel 

kérheti. A felszámolási eljárás  befejezıdésétıl vagy – ha eddig az idıpontig a felelısség 

megállapítása iránti per nem fejezıdik be – a megállapítási perben hozott ítélet jogerıre 

emelkedésétıl számított kilencven napos jogvesztı határidın belül kérhetik a hitelezık a 

felszámolási eljárást lefolytató bíróságtól a felelısséggel tartozó vezetı tisztségviselı kötelezését 

a felszámolási eljárásban ki nem elégített követeléseik megfizetésére.  

(4) A bíróság a határidıben elıterjesztett hitelezıi igényeket egy perben bírálja el, s a 

hitelezık a felszámolási eljárásban érvényesített hitelezıi igények kielégítési sorrendjének 

megfelelıen tarthatnak igényt a vezetı tisztségviselıtıl befolyt összegre. 

 

A gazdasági társaságok gazdálkodási tevékenységük során hitelviszonyba kerülnek 

harmadik személyekkel (vállalkozók, szállítók, pénzintézetek), amely személyeknek a tagokhoz 
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hasonló érdeke, hogy a társaság nyereségesen mőködjön. A Javaslat (a Cstv-vel egyezıen) a 

fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzet bekövetkeztét követıen a hitelezıi érdekek 

elsıdlegességét helyezi a társasági érdek elé és ezen primátusnak megfelelı gazdálkodásra 

kötelezi a vezetı tisztségviselıt. „A tagok csak a társaságnak arra a vagyonára lehetnek 

jogosultak, ami minden más erıforrás-tulajdonos igényének a kielégítése után fennmarad, tehát 

konfliktus esetén a hitelezık érdekeit indokolt lehet a tagok érdekei elé sorolni.” 485 A Javaslat 

módosított jogszabályszöveggel átveszi a Csıdtörvénybıl és a társasági jog részévé teszi a 

„wrongful trading”-ként ismert tényállást. 

A hatályos Cstv. 33/A. §-ával ellentétben a vezetı tisztségviselı nem a „gazdálkodó 

szervezet vagyonának csökkenéséért” vagy a „hitelezık követeléseinek teljes kielégítésének 

meghiúsításáért” felel, hanem kifejezetten a felszámolási eljárásban meg nem térült hitelezıi 

igényekért. A felelısség továbbra is „kétlépcsıs” marad, azaz a vezetı tisztségviselıket csak 

akkor lehet majd külön peres eljárásban marasztalni, ha a felszámolási eljárás úgy fejezıdik be, 

hogy kiegyenlítetlen hitelezıi igények maradtak. Mindebbıl és abból, hogy Javaslat már nem is 

használja a kár fogalmát sem, a vezetı tisztségviselı felelıssége látszólag egyre inkább kezd 

hasonlítani a tartósan hátrányos üzletpolitikáért való tagi felelısséghez486, amely a felszámolási 

eljárásban ki nem egyenlített valamennyi hitelezıi igényért való helytállásról rendelkezik. A 

Javaslat azonban a vezetı mögöttes kárfelelısségét kívánja fenntartani, hiszen a (2) bekezdés a 

szerzıdésszegésért való felelısség szabályait rendeli alkalmazni és kifejezetten az okozati 

összefüggésre helyezi a hangsúlyt azon hitelezıi követelésekért való felelısség felállításával, 

amelyek az (1) bekezdésben írt kötelezettségének megszegése miatt nem nyertek kielégítést a 

felszámolási eljárásban. 

A Javaslat szerint bíróságnak továbbra is azt kell vizsgálnia, hogy a vezetı tisztségviselı 

felróható, helytelen gazdálkodásával okozati összefüggésben a társaság vagyona mekkora 

mértékben csökkent, a megállapítási perben kellene vizsgálni a felelısség jogalapját és 

összegszerőségét is. A Javaslat nem állít fel 3 éves idıbeli korlátot, azaz nem csak a felszámolási 

eljárás megindulását megelızı 3 éven belül vezetı tisztségviselıként eljáró személyekkel 

szembeni igényérvényesítést teszi lehetıvé. A Javaslat viszont nem ismeri az „árnyékvezetı” 

                                                 
485 Szakértıi Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, 245. oldal 
486 Gt. 54. §, Cstv. 63. § (2) bek. 
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személyét, azaz a felelısség alanyává csak a társaság által megválasztott és cégjegyzékbe 

bejegyzett személyeket teszi, ami negatívumként értékelendı.  

A Javaslat korrigálja a Cstv. azon szabályát, miszerint a felszámolási eljárás bebejezése 

után a követeléseket arányosan kell kielégíteni, ugyanis a vezetı tisztségviselı által megfizetett 

összegre a Cstv. szerinti kielégítési sorrend szabályait rendeli alkalmazni. 

A Javaslat mellızi a vezetı tisztségviselık hitelezıi érdekekkel ellentétes ügyvezetésének 

az éves beszámoló letétbe helyezésének elmulasztásával illetve a Cstv. 31. § szerinti 

(tevékenységet záró mérleg, irat- és vagyonátadási) kötelezettségei elmulasztásával beálló 

vélelmét továbbá elhagyja a vagyoni biztosítékra, a biztosítékért való tagi kezességre és a vezetı 

tisztségviselı (vagyonhiányt igazoló) közbensı mérleg alapján történı marasztalására vonatkozó 

szabályokat. A megállapítási peres eljárás megindítására a hitelezıt vagy magát a felszámolót 

jogosítaná fel a Javaslat, azonban a felszámolónak az adós nevében kellett volna keresetindítási 

jogot biztosítania, mert a saját nevében, de más nevében történı igényérvényesítés esetleges 

eredménytelenségével járó perköltség kockázatot nyilvánvalóan nem fogja magára vállallni. 

Véleményünk szerint a vezetı tisztségviselı felelısségének a Szakértıi Javaslat szerinti 

módon történı szabályozása az (amúgy is kifogásolható) hatályos Csıdtörvényhez képest 

összességében visszalépést jelent hitelezıvédelmi szempontból. A Javaslat szövege nem kellıen 

átgondolt, nem szünteti meg a kétlépıs rendszert és több hitelezıvédelmi intézményt elhagy. 

 

2:211. § [A vezetı tisztségviselı felelıssége a társaság megszőnése után] 

A gazdasági társaság jogutód nélkül történı megszőnése után a társaságnak a vezetı 

tisztségviselıkkel szembeni kártérítési igényét a társaság cégjegyzékbıl való törlését követı 

egyéves jogvesztı határidın belül a jogi személyek megszőnését követıen felmerülı vagyoni 

jogosultságokra vonatkozó szabályok szerint lehet érvényesíteni. 

 

A Gt. 30. § (6) bekezdése jelenleg a tagokat jogosítja fel arra, hogy a társaság jogutód 

nélküli megszőnése után a vezetı tisztségviselıkkel szembeni kártérítési igényt érvényesítsenek, 

azzal az esettel azonban nem számol, hogy maradtak-e esetleg kiegyenlítetlen követeléssel bíró 

hitelezık. (Ezen életszerőnek és gyakorinak cseppet sem nevezhetı esettel már foglalkoztam a 

Tagok felelıssége a fizetésképtelenségért c. fejezetben.) 
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Értelmezhetetlen, hogy mit ért a Javaslat a „jogi személyek megszőnését követıen 

felmerülı vagyoni jogosultságokra vonatkozó szabályok” alatt. A Szakértıi Javaslat indokolása 

szerint „ez annyit jelent, hogy a felszámolási eljárásban eljárt felszámoló a hitelezık javára 

érvényesítheti az igényt, s csak akkor léphetnek fel ilyen igénnyel a volt tagok, ha nem maradt 

kielégítetlen hitelezıi igény.”487 Ezen álláspont azért értelmezhetelen, mert a tényállás a társaság 

jogutód nélküli megszőnése utáni kárigény érvényesítésrıl rendelkezik, a felszámoló képviseleti 

joga azonban csak a felszámolási eljárás jogerıs befejezéséig tart (a törléssel a képviselt jogalany 

szőnik meg, így nincs olyan jogalany, akinek a nevében a kárigényt érvényesíthetné), kifejezett 

törvényi felhatalmazás hiányában pedig a felszámolónak nincs joga arra, hogy a hitelezık 

nevében és javára érvényesítsen kárigényt. A Javaslatból az sem következik (bár a célja 

nyilvánvalóan ez volt), hogy elıször a ki nem egyenlített követeléssel bíró hitelezık 

érvényesíthetnek kárigényt, majd ezt követıen a tagok. Amennyiben a tagok általi kárigény 

érvényesítést nem elızi meg felszámolási eljárás, úgy a bíróság nem is szerezthet róla tudomást, 

hogy egyáltalán vannak-e kiegyenlítetlen követeléssel bíró hitelezık, akik a tagokat megelızıen 

tarthatnának igényt a vezetı tisztségviselı helytállására. A Javaslat talán a vagyonrendezési 

eljárást értette a jogi személy megszőnését követıen felmerült vagyoni jogosultságokra 

vonatkozó szabályok alatt, azonban a vagyonrendezési eljárás tárgya a társaság jogutód nélküli 

törlését követıen elıkerült azon ingó vagy ingatlan vagyontárgy, amelynek a törölt cég volt a 

tulajdonosa. 

 

2:206. § [Felelısség a tagok döntésével okozott károkért] 

A tagok felelısséggel tartoznak a társasággal szemben a tagok által meghozott 

határozatok miatt a társaságot ért károkért.  

 

A tagok nyereségszerzés végett alapítják a gazdasági társaságot, amely 

cselekvıképességgel nem bíró jogalanyt a társasági döntéshozatal rendje szerint meghozott 

határozatokkal irányítanak. A határozathozatalban részt vevı „tagok önérdeke mégis különbözhet 

a társaság érdekeitıl oly mértékben, hogy a társaság számára hátrányos döntés a tagok vagy 

legalábbis a tagok többsége számára elınyös lehet. A társasági jog azonban a tagoktól is elvárja, 

                                                 
487 Szakértıi Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, 248. oldal 
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hogy közös döntéshozatal során ne a saját, hanem a társaság érdekeit kövessék.”488 Ezen okból a 

Szakértıi Javaslat - a Gt. 20. § (7) bekezdésével hasonlóan - elismeri, hogy a gazdasági 

társaságnak a tagoktól független saját érdeke lehet és megnyitja a társaság elıtt az 

igényérvényesítés lehetıségét a társaságnak (határozathozatal útján) kárt okozó tagokkal 

szemben. A Javaslat a Gt-vel ellentétben mellızi az egyetemleges marasztalás lehetıségét 

továbbá nem csak jelentıs érdeksérelem esetén teszi lehetıvé a felelısségre vonást. 

 

4. A JOGI SZEMÉLYEK KÖNYVÉNEK AKTUÁLIS TERVEZETE  

 

A kodifikációs folyamat nem ért véget, és 2011. áprilisában elkészült a Jogi személy könyvének 

szakmai munkacsoport által kidolgozott szövege, amely könyv tartalmazza a jogi személyek 

általános szabályait, valamint a gazdasági társaságokra vonatkozó joganyagot is. 

 

3:12. § A jogi személy vagyona és felelıssége 

 (1) A jogi személy tagjai, illetve alapítója a jogi személy részére saját vagyonuktól 

elkülönített olyan önálló vagyont kötelesek biztosítani, amely a jogi személy céljai eléréséhez, a 

jogi személy rendeltetésszerő mőködéséhez szükséges. 

 (2) A jogi személy saját vagyonával felel kötelezettségeiért. A jogi személy tagjai, illetve 

alapítója, valamint a jogi személy ügyvezetését és képviseletét ellátó személyek a jogi személy 

saját vagyonából ki nem elégíthetı tartozásaiért – e törvény eltérı rendelkezése hiányában – nem 

felelnek. 

 (3) A jogi személy önálló vagyoni felelısségére nem hivatkozhat az a tag, illetve alapító, 

aki joggal való visszaéléssel okozta a jogi személy fizetésképtelenségét. Az ilyen magatartást 

tanúsító tag (alapító), amennyiben a jogi személyt felszámolási eljárás során szüntetik meg, a 

kielégítetlenül maradt tartozásokért saját vagyonával korlátlanul felel. 

 (4) A jogi személy feladatkörében eljáró személyek magatartása a jogi személy 

magatartásának minısül. Az ennek során harmadik személyeknek okozott kárért, illetve nem 

vagyoni érdeksérelemért (…… §) harmadik személyekkel szemben a jogi személy tartozik 

felelısséggel. 
                                                 
488 Szakértıi Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez, 242. oldal 
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(5) Ha a harmadik személy kárát, illetve nem vagyoni érdeksérelmét a jogi személy 

feladatkörében eljáró személy joggal való visszaéléssel, a jóhiszemő, vagy tisztességes eljárás 

követelményeit súlyosan sértı magatartással okozta, a kárért, illetve a sérelem 

jogkövetkezményeiért a jogi személy feladatkörében eljáró személy a jogi személlyel együtt 

egyetemlegesen felel. 

 

A tervezet 3:12. §-az elválasztás elvét valamennyi jogi személyre nézve általánosan 

mondja ki, hogy a jogi személy tagjai és képviseletét ellátó vagy az ügyvezetés körében eljáró 

személyek a jogi személy tartozásaiért nem felelnek és a feladatkörük ellátása körében harmadik 

személyeknek okozott károkért kizárólag a jogi személy felel.  

Az (5) bekezdés (hasonlóan az „új Ptk.”-hoz és a Szakértıi Javaslathoz) a jogi személy 

elkülönült felelısségével visszaélı tag és a jogi személy egyetemleges felelısségérıl rendelkezik. 

A tervezet kifejezésre juttatja, hogy a felelısség alapja nem a jogi személy elkülönült jogi 

személyiségével illetve a tag korlátozott felelısségével való visszaélés, hanem a polgári jogi 

alapelvek durva, kirívó megsértésében megnyilvánuló visszaélés.489 A tervezet a felelısséget 

nemcsak a kárra, hanem a nem vagyoni érdeksérelmekre is kiterjeszti, így lehetıség lenne pl. a 

személyiségi jogok megsértése esetén is egyetemleges felelısségrevonásnak. A tervezet a 

felelısségáttörést a jogi személy mőködése esetén is lehetıvé, azaz a felelısség nem mögöttes, 

annak nem elıfeltétele a jogi személy megszőnése, a tervezet ezen tényállása nem a jogi személy 

vagyonából ki nem egyenlíthetı kötelezettségekre szorítja a felelısséget. A tervezet a felelıs 

személy körét nem szorítja a jogi személy tagjaira, vezetı tisztségviselıire, hanem általában véve 

minden, a jogi személy feladatkörében eljáró személyrıl rendelkezik. A jelen fejezetben elemzett 

három kodifikációs elképzelésbıl a tervezet alkalmas a legjobban a jogi személyiség mőködése 

alatt megvalósítandó hitelezıvédelemre. Amennyiben a tervezet elfogadásra kerül, úgy nem lesz 

akadálya pl. a bőncselekményt elkövetı, társaság pajzsa mögé rejtızı vezetı tisztségviselı vagy 

tag kárfelelıssége megállapításának. 

Az (5) bekezdéshez képest különös tényállásnak tőnı (3) bekezdés új felelısségáttörési 

tényállásként szabályozza a jogi személy tagjának azon joggal való visszaélését, amely a jogi 

                                                 
489 A Szegedi Ítélıtábla 2/2008. (XII.4.) számú kollégiumi véleménye szerint a tag felelısségrevonásához szükséges 
„többletmagatartást” a polgári jogi alapelvek nyilvánvaló, kirívó, durva sérelme jelenti. 
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személy fizetésképtelenségéhez vezet. A felelısség mögöttes, mert a felszámolási eljárásban 

kielégítetlenül maradt tartozásokért áll fenn. A tényállással a tervezet a tagnak a jogi személy 

vagyonának elvonására irányuló jogellenes magatartását szankcionálja, hiszen nyilvánvalóan 

csak ez vezethet a jogi személy fizetésképtelenné válásához. 

 

3:38. § Felelısségátvitel 

 (1) A korlátolt felelısségő társaság tagjai, a részvényesek és a betéti társaság kültagja, ha 

korlátolt felelısségükkel a hitelezık rovására visszaéltek, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek 

a felszámolt társaság által ki nem elégített kötelezettségekért. 

 (2) A tagok (1) bekezdés szerinti felelıssége különösen akkor állapítható meg, ha a tag a 

társasági vagyont saját vagy más személyek javára úgy csökkentette, hogy tudta, illetve az 

általában elvárható gondosság tanúsítása esetén tudnia kellett volna, hogy ezáltal a társaság 

harmadik személyek megalapozott követelését nem tudja kielégíteni. 

 

A tervezetnek a gazdasági társaságokra vonatkozó részében elhelyezett iménti szabálya a 

Gt. 50. §-ának feleltethetı meg azzal, hogy a Gt. által példálózóan felsorolt, visszaélésnek 

minısített magatartások közül elhagyja a vagyonnal való sajátjaként rendelkezést és az apport 

felelısséget, és a kifejezetten a társasági vagyon elvonásában megnyilvánuló visszaélést tekinti a 

felelısségáttörés tipikus esetének. A tervezet fenntartja a felelısségáttörés mögöttes jellegét, azaz 

a tagokkal szemben való hitelezıi igényérvényesítésnek csak a felszámolási eljárás befejezése 

után van helye, amely esetben a tagok megtérítési kötelezettsége a társaság ki nem egyenlített 

kötelezettségeihez igazodik. A tervezetbıl hiányolható, hogy a normaszöveg nem utal a tagi 

felelısség – jelenleg csak nehezen levezethetı - kárfelelısségi jellegére, azaz arra, hogy a tag 

felelısségének felsı határa a felróható, jogellenes magatartással okozott vagyoncsökkenésig 

terjed, azaz nem objektív, minden hitelezıi igényért való felelısségrıl van szó. A tervezet 

hiányaként kell értékelnünk azt, hogy csak és kizárólag a felszámolási eljárásban meg nem térült 

követelések érvényesítésének érdekében való felelısségáttörést szabályoz és elzárja a hitelezık 

elıl a felelısségáttörési kereset elıterjesztését akkor, amikor pl. a cég felszámolási eljárás nélkül, 

törlési eljárással szőnik meg. Ebben az esetben a 3:12. § (5) bekezdés adhat jogalapot a 

felelısségáttörésre. 
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3:39. § A minısített többséggel rendelkezı tag többletkötelezettségei 

 (1) Ha korlátolt felelısségő társaság vagy részvénytársaság tagja (részvényese) a 

szavazatok legalább hetvenöt százalékával rendelkezik, ezen minısített többség megszerzésétıl 

számított tizenöt napon belül köteles ezt bejegyzés és közzététel végett a cégbírósággal közölni. 

 (3) Ha a társaság felszámolási eljárás következtében jogutód nélkül megszőnik, a ki nem 

elégített kötelezettségekért a hitelezınek a társaság cégjegyzékbıl való törlésétıl számított egy 

éves jogvesztı határidın belül benyújtott keresete alapján a minısített többséggel rendelkezett 

tag korlátlanul felel, amennyiben a hitelezı bizonyítja, hogy a felszámolásra a minısített 

többséggel rendelkezı tag hátrányos üzletpolitikája miatt került sor. 

 

A tervezet a hatályos szabályozáshoz képest egyezıen tartja fenn a konszernfelelısséget 

annyiban, hogy továbbra is olyan felróhatósági alapú mögöttes felelısségként szabályozza, amely 

a hátrányos üzletpolitika folytatása miatt minden ki nem egyenlített tartozásért fennáll. A tervezet 

hibájaként értékelhetı azonban, hogy a a hatályos szabályozással ellentétben a minısített 

befolyásszerzı felelıssége helyett a legalább 75 % szavazati joggal rendelkezı tag (részvényes) 

felelısségérıl rendelkezik, azonban a minısített befolyásszerzı jóval tágabb személyi kört fed el, 

hiszen olyan nagy volumenő társaságok esetén, ahol a huzamos ideig tartó, hátrányos 

üzletpolitika egyáltalán felmerül, az uralkodó tag nem mindig 75 %-os vagy egyedüli tagként 

jelenik meg, hanem adott esetben kisebb szavazati joggal, de más csatornákon közvetett 

befolyással rendelkezik. A tervezet erısíti a felelısség mögöttes jellegét, ugyanis a hatályos 

szabályozással ellentétben csak a felszámolási eljárás befejezése után van lehetıség perindításra. 

A tervezet 3:52. §-a a Gt-vel egyezı tartalommal tartja fenn a vezetı tisztségviselı 

társasággal szembeni belsı kárfelelısségét és a társaság jogutód nélküli megszőnését követıen a 

vezetıvel szemben elıterjeszthetı kárigény szabályait. 

A tervezet 3:44. §-a hatályos szabályozással azonos tartalommal rendelkezik a vezetı 

tisztségviselı önállóságáról és arról, hogy a társaság ügyvezetését a társaság érdekeinek 

elsıdlegessége alapján köteles ellátni.  
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A tervezet külön szakaszban szabályozza a vezetı tisztségviselı külsı kárfelelısségét, 

azaz a Gt-vel egyezıen az elválasztás elvének megfelelıen fenntartja a vezetı által okozott kárért 

a társaság felelısségét, ugyanakkor rendelkezik a vezetı tisztségviselı csıdjogi felelısségérıl is. 

 

3:53. § A vezetı tisztségviselık harmadik személyekkel szembeni kárfelelıssége 

(1) A vezetı tisztségviselı által e feladatkörében eljárva okozott károkért a társaság felel, 

harmadik személyek közvetlenül a vezetı tisztségviselıvel szemben kárigényt – a 3:12. § (5) 

bekezdésében meghatározott eset kivételével – nem érvényesíthetnek. 

(2) Ha a gazdasági társaság felszámolásra kerül és a tagok mögöttes helytállási 

kötelezettsége sem áll fenn, a kielégítetlenül maradt hitelezık tartozásuk erejéig kártérítési igényt 

érvényesíthetnek a társaság vezetı tisztségviselıivel szemben, amennyiben bizonyítják, hogy a 

vezetı tisztségviselı a társaság fizetésképtelenségével fenyegetı helyzet beállta után a társaság 

érdekeinek elsıdlegessége mellett a méltányos hitelezıi érdekeket az általában elvárható 

gondossággal nem vette figyelembe. A kártérítési igényt a társaság cégjegyzékbıl való jogerıs 

törlésétıl számított egy éves jogvesztı határidın belül lehet érvényesíteni. 

 

A tervezet a Cstv-hez képest – márcsak a normaszöveg mennyiségébıl ítélve is - 

legegyszerősíteni látszik a vezetı tisztségviselı felelısségét. Összességében a tervezet inkább a 

dogmatikai helyességre törekedett, mintsem a hitelezıvédelem hatékony megvalósítására, a 

tervezet ugyanis nem enged a társasági érdek elsıdlegességébıl és a vezetı kárfelelısségét 

továbbra csak mögöttes felelısségként szabályozza. A tervezet a szakasz elnevezésében is erısíti 

azt, hogy kifejezetten kárfelelısségi tényállásról van szó. A tervezet fizetésképtelenséggel 

fenyegetı helyzetben nem helyezi a hitelezıi érdekeket a társasági érdekek felé, hanem a 

társasági érdekek elsıdlegességét továbbra is fenntartja, csak mellérendelve tulajdonít szerepet a 

hitelezık méltányos érdekének. Álláspontunk szerint ez nem meghatározó probléma, ugyanis a 

vezetı tisztségviselınek az indokolatlan kockázatvállalástól így is tartózkodnia kell.490 A magyar 

bírói gyakorlatban eddig kifogásolt vezetıi cselekmények (biztosíték nélküli kölcsön, tagi 

kölcsön visszafizetés, társaság pénzével való elszámolás elmulasztása) az új rendelkezés alapján 

                                                 
490 A tervezet nem ismeri el azt, hogy a tagnak a társasági érdekekkel ellentétes érdeke lehetne, a tagok Gt. 20. § (7) rendelkezése 
szerinti kárfelelısségrıl nem rendelkezik. 
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is kárfelelısség alapjául fognak szolgálni. Elırelépésként értékelhetı, hogy megszőnik a 

megállapítási – marasztalási per kettıssége, azaz a felelısség jogalapjának és összegszerőségének 

a megállapítása, valamint a vezetı marasztalása egy perben kell, hogy megtörténjen. A 

kárfelelısség azonban mögöttes marad, perindításra kizárólag a társaság törlésétıl számított egy 

éves jogvesztı határidın belül van lehetıség, értelemszerően tehát (hasonlóan a tagi 

felelısségáttöréshez) nincs helye a felszámolás alatti, feltételes marasztalásra irányuló kereseti 

kérelemnek sem.  

A tervezet okozati összefüggésre utalás nélkül rendelkezik a felelısségrıl, de mivel a 

kártérítési igény terminust használja, ebbıl arra lehet következtetni, hogy a vezetı tisztségviselı 

felelıssége (a Cstv-vel egyezıen) legfeljebb a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzet 

bekövetkeztét követıen folytatott helytelen gazdálkodásból eredı társasági vagyoncsökkenésre 

(hitelezıi szempontból kárra) terjedhet ki. Amennyiben a felszámolási eljárásban több hitelezı 

követelése marad kielégítetlenül, és csak egyik érvényesít közülük igényt, úgy kérdéses, hogyan 

kell meghatározni a hitelezı kárát? A tervezet ezen kérdéssel nem számol, de álláspontunk 

szerint a hitelezı csak azon összegre tarthatna igényt, amit a felszámolási eljárásban a saját 

kielégítési osztályában kapott volna. A kérdés egyértelmő rendezésére azonban a tervezetnek ki 

kellett volna térnie.  

Mivel a tervezet szerint nincs lehetıség a felszámolás alatt megállapítási pert indítani, így 

a biztosítékadásról sem rendelkezik. A tervezet hiányaként kell értékeljük azt, hogy elhagyja a 

hitelezıi érdekek sérelmének vélelmét és az árnyékvezetı létével sem számol. Indokolt lett volna 

a tervezetben már a közbensı alapján történı kárigény elıterjesztést biztosítani, amennyiben az 

alapján a hitelezı kielégítésének elmaradása teljes bizonyossággal megállapítható. 

 

5. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A kodifikációs tervezetekben – a jelen dolgozat vizsgálati körét képezı tényállások 

szempontjából - egy ponton koncepcionális egyezés figyelhetı meg, ugyanis mindhárom 

koncepció a társaság jogkörében eljáró, azzal visszaélı vezetı tisztségviselı és tag társasággal 

való egyetemleges marasztalását kívánja biztosítani, azaz a hitelezık sérelmére adott esetben 

bőncselekményt elkövetı vezetık és tagok felelıssége áttörésre kerül, mindez pedig 
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hitelezıvédelmi szempontból kétségkívül méltánylandó elırelépés. Több közös egyezést azért 

sem lehet találni, mert az „új Ptk.” nem tartalmaz társasági jogi könyvet, így több tagi és vezetıi 

felelısségáttörési tényállás itt szóba sem kerülhet. 

A vezetı tisztségviselı csıdjogi felelısségével a Szakértıi Javaslat és a jelenleg készülı 

tervezet foglalkozik (mivel ezek tartalmaznak társasági jogi anyagot felölelı könyvet), azonban 

álláspontunk szerint hitelezıvédelmi szempontból egyik javaslat sem kielégítı különös tekintettel 

arra, hogy a vezetı tisztségviselık felelısségét mögöttes felelısségként kezelik, azaz a hitelezık 

elıtt csak a felszámolási eljárás befejezését követıen nyílik meg az igényérvényesítés lehetısége. 

Akármilyen is lesz a véglegesen elfogadott Ptk. normaszövege, jelen dolgozatban foglalt 

megállapításokat nem érintik, azokat okafogyottá nem teszik.  
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VI.  FEJEZET  

CSİDMEGTÁMADÁS  
 

 

1. BEVEZETÉS 

 

A pénzügyi válság vagy egyenesen a fizetésképtelenség állapotába került adósok részérıl 

évezredes törekvés, hogy a vagyoni összeomlás állapotában a megmaradt vagyont a saját 

érdekkörükbe tereljék, azt kimentsék. A felszámolási eljárások száma növekszik (amire csak 

generáló hatással van a 2008 ıszén bekövetkezett gazdasági válság), a csıdmegtámadás a 

jelentıségébıl a sok éve tervezett új csıdtörvény elfogadása sem fog veszíteni, a megtámadás 

jogpolitikai indoka, az elvont vagyon visszaszerzésére irányuló igény változatlan marad a 

jövıben is, akármilyen legyen is az új törvény által szabályozott fizetésképtelenségi eljárás. A 

csıdmegtámadás a Cstv. egyik legfontosabb jogintézménye, hiszen a Cstv. elsıdleges célját, a 

hitelezıi igények minél magasabb arányú kielégítését hivatott szolgálni, nem is beszélve egy 

másik jogintézménnyel, a vezetı tisztségviselık felelısségével való szoros, egymásra átható 

kapcsolatáról. 

A csıdeljárás az adós vagyonára vezetett totális (univerzális) végrehajtás a bírósági 

(singuláris) végrehajtással szemben. A két végrehajtási eljárás közötti egyik fı különbség, hogy 

„az adós hajdani (nála már meg nem lévı) vagyontárgyaira vezetni nem lehet, mert a singularis 

végrehajtás az adósnak csak jelenére és jövıjére tekinthet, addig a csıdeljárás módot ad arra is, 

hogy az adós multjából varázsolódjék elı a csıdtömeg vagy annak egy része, erre egy speciális 

csıdjogi eszköz: az actio Pauliana (csıdbeli megtámadás, u.n. csıdmegtámadás) szolgál, mellyel 

a csıdhitelezık megtámadják bizonyos vagyonértékeknek az adós vagyonából akár önként, akár 

kényszer (végrehajtás) útján történt kiválásait, illetıleg megterheléseit s ilykép e 

vagyontárgyakat, illetıleg azoknak pénzbeli egyenértékét az universalis végrehajtás céljának 

szolgálatába állítják, csıdjelzálogjoguknak igájába hajtják.” 491  

                                                 
491 Fehérváry Jenı: Magyar csıdjog vázlata, A csıdönkívöli fizetésképtelenségi eljárásokkal (Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, 
Budapest, 1941, 13. old.)  
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A csıdmegtámadás olyan felelısségi tényállás, amelynek terhe gyakorlatilag a 

felszámolás alá került gazdálkodó szervezettel ügyletet kötı félre nehezedik, a jogkövetkezménye 

az adós szerzıdésének vagy más jognyilatkozatának az érvénytelenítésével az elvont 

vagyontárgynak a visszaszolgáltatása, a „jólelkő” csıdhitelezıket a csıdtömeg megrövidítésével 

ért vagyoncsökkenésnek a kiküszöbölése. Az eredményes igényérvényesítés alapja az adóstól 

szerzı fél azon magatartása, hogy az adóssal összejátszva a hitelezık kielégítési alapjának 

(felszámolási vagyonnak) az elvonására törekedett vagy az adós fizetésképességének állapotában 

(de nem feltétlenül annak tudatában) értékaránytalannak minısített ellenszolgáltatásért szerzett 

vagyont vagy a többi hitelezı hátrányára (de nem kárára) más elınyben részesült, pedig mindezt 

egy, a többi hitelezı érdekét szem elıtt „rendes üzletember” nem tehetné.  

Visszatérıen találkozni a csıdmegtámadási perek tárgyában a Csıdtörvényünk 40. §-át 

érı kritikai megjegyzésekkel és át nem gondolt, vagy inkább dogmatikailag alá nem támasztott 

felületes jogalkotási javaslatokkal, vagy inkább csak felvetésekkel. A 2006. évi csıdtörvény 

koncepciója is elıírta a jogügyletek megtámadására vonatkozó szabályok felülvizsgálatát, de 

határozott érdemi javaslatokat nem tett és a módosítás esetleges irányvonalát sem jelölte ki. A 

csıdmegtámadás bonyolult jogintézmény, továbbá a szabályozásnak talán maga a jogalkotó 

számára sem egyértelmő, a csıdjog beható tanulmányozása után feltárható dogmatikai alapját 

sem könnyő megérteni. Jelen fejezetben áttekintést adok a régi csıdtörvényünk szabályozásáról, 

majd nemzetközi kitekintés keretében más országok megtámadási szabályait vizsgálom, és saját 

gyakorlati tapasztalataimat is figyelembe véve kívánok rámutatni a jelenlegi joggyakorlat egyes 

ellentmondásaira.  

 

2. AZ 1881. ÉVI XVII.  TÖRVÉNYCIKK SZABÁLYOZÁSA  

 

A legrégebbi magyar csıdtörvény A csıdületrıl (de concursu) szóló 1840. évi XXII. Tc. volt, de 

a modern csıdjogunk forrásának az 1881. évi XVII. Tc. (a továbbiakban: a régi Cstv. vagy pedig 

1881. évi Cstv.) minısül. A régi Cstv. elsı része az anyagi jogi intézkedésekrıl szólt, ezen belül 

pedig a 3. fejezet A jogcselekmények megtámadásáról. A hatályos joggal ellentétben tehát a régi 

cstv. egyértelmően kifejezésre juttatta, hogy a csıdjog anyagi és eljárásjogi szabályok 

összessége. A döntvénytárak és a tárgybeli irigylésre méltóan széleskörő, századeleji 
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szakirodalom alapján megállapítható, hogy egy évszázaddal ezelıtt a csıdmegtámadás virágkorát 

élte, számtalan perben hoztak döntést az Ítélıtáblák és a Cúria. Az eseti döntésekbıl feltárható a 

korabeli következetes gondolkodásmód, az eredményes megtámadás anyagi jogi elıfeltételei 

változatos tényállásokon keresztül ismerhetıek meg.  

„Amidın a csıd elkerülhetetlen, a becsületes adós meghajlik kényszerősége elıtt. 

Tudván, hogy valamennyi hitelezıjét nem bírja kielégíteni, együtt tartja vagyonát és azt egészben 

adja át a tömeggondnoknak, hogy ez hitelezıi között aránylagos kielégítést vigyen keresztül. …. 

Ámde nem minden adós becsületes adós.”492 A csıd elkerülhetetlensége esetén az adós igyekszik 

menteni a vagyonát. Az adós vagyonkimentı intézkedései ellen (úgy száz évvel ezelıtt, mint 

napjainkban és a jövıben) azért nehéz fellépni, mert a csıdnyitás elıtt az adós a vagyona felett 

még jogszerően gyakorolja a rendelkezés jogát, és látszólag minden – legalábbis formálisan – 

jogszerően, a polgári jogi szabályoknak megfelelıen történik. Az adós a rendelkezési jogánál 

fogva jogszerően megteheti, hogy értéken alul értékesíti házát, fennálló követelésére zálogot 

nyújt, követeléseit hozzátartozójára átruházza, azonban ezen ügyletei, jogcselekményei a 

csıdnyitás tükrében (puszta tényénél fogva) utólagosan megkérdıjelezhetıvé, csıdmegtámadási 

per célpontjává válnak, illetve azt az ügyletben nem érintett személy (tömeggondnok) vitássá 

teheti.493 

A közadóssal ügyletet kötı fél elleni csıdmegtámadási pernek az alapja a másik fél 

oldalán megmutatkozó rosszhiszemőség (mala fides) volt, a ‘rosszhiszemőség’ azon értelmében, 

hogy a másik fél tudomással bírt vagy a körülmények ismeretében tudhatott az adós vagyoni 

(fizetésképtelen) helyzetérıl. Kivételt az adós ingyenes ügyletei jelentettek, ahol a másik fél 

jóhiszemősége közömbös volt. „Harmadik személyeknek, ha a bukott vagyoni állaputát ismerik, 

nem szabad a bukott vagyonából semmit sem szerezniök. Amit szereztek, visszadandó a 

tömegbe.”494 

A régi csıdjog számos rendelkezését - beleértve a csıdönkívüli kényszeregyezségi eljárás 

szabályozását is – átható hitelezık egyenlıségének alapelve (beleértve a superquota tilalmát) már 

a csıdnyitás elıtt is érvényesült oly módon, hogy az adós csıdközeli helyzetérıl tudomással bíró 

hitelezı nem fogadhatott el teljesítést a követelésére, nem fogadhatott el elınyös kielégítést 

                                                 
492 Králik Lajos: Csıdtörvény (Athenaeum, Budapest, 1881, 79. oldal) Kálik Lajos ügyvéd részletes szakkönyve a Csıdtörvény 
korabeli kommentárjának is tekinthetı. 
493 A régi Cstv. személyi hatálya a magánszemélyekre is kiterjedt, rájuk a közönséges csıd szabályai vonatkoztak. 
494 Králik: id. mő 80.old. 
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biztosító zálogot vagy nem köthetett értéken aluli ügyletet az adóssal, hiszen ezen 

cselekményekkel károsította volna a csıdhitelezık kielégítésére rendelkezésre álló 

vagyontömeget. (Pl. egy a követelésre zálog nyújtása folytán a zálogtárgy az immár zálogjogos 

(ún. külön kielégítésre jogosult) hitelezı követelésének teljes fedezetére szolgált, így csökkent az 

egyszerő csıdhitelezık kielégítésére szolgáló vagyon.) A régi Cstv. nemcsak a közadóst tiltotta el 

az egyes hitelezık elınyben részesítésétıl, hanem az egyes hitelezıt is eltiltotta attól, hogy a 

közadós vagyonából olyasmit elfogadjon, amire a csıdhitelezık joggal igényt tarthatnak, tehát a 

fizetések megszőntetésétıl kezdve a csıdtömeg egységet kellett képezzen a hitelezık arányos 

kielégítésére.495 A hitelezı a „válságos idıben” tehát nem fogadhatott el, illetve csak a 

csıdmegtámadás kockázatával fogadhatott el teljesítést vagy biztosítékot, ennek eredményes 

megtámadása esetén csak aránylagos (quotális) kielégítésre tarthatott igényt a többi csıdhitelezı 

mellett. 

A régi Cstv. sokkal szélesebben körben, a jelenlegi anyagi jogi dogmatikával olykor 

szöges ellentétben biztosította a fizetésképtelen állapotban kötött cselekmények hatálytalanítását, 

mindenek felletivé emelve a hitelezık egyenlıségének az elvét (par conditio creditorum). Ezen 

alapelv Fehérváry Jenı szerint zálogjogi eredető, mert „a csıd útján az adós egész (végrehajtás 

alá vonható) vagyonára valamennyi személyes hitelezıje egyetlen bírói aktussal (a csıdnyitással) 

szerzi meg a zálogjogot = csıdzálogjogot, mely ennélfogva generális és egyúttal kollektív 

jelzálogjog.”496 Ha pedig ugyanazon a zálogtárgyon azonos idıpontban többen szereztek 

zálogjogot, akkor az árverési vételárból is azonos rangsorban elégítendıek ki, ha pedig kevés a 

vételár, akkor aránylagosan. „A törvény mindenik esetben, alapgondolatból indul ki, hogy a 

közadós hitelezıinek csupán ahhoz van joguk, hogy a csıdvagyonból aránylagos kielégítésben 

részesüljenek.” 497 

A csıdeljárásban részt vevı személyek: A csıdbíróság a saját tagjai közül jelölte ki a 

csıdbiztost, aki a csıdbíróság megbízottja, a tárgyalásokat vezette és ellenırizte a 

vagyonkezeléssel megbízott személyeket. A tömeggondnok a csıdtömeg (azaz nem a közadós) 

képviselıje volt, a csıdbíróság nevezte ki a gyakorló ügyvédek sorából, a rendes családapa 

gondosságával volt köteles eljárni és a vagyont kezelni. A csıdválasztmány a csıdhitelezık 

                                                 
495 Cúria 1884 okt. 30. 543. 
496 Fehérváry Jenı: id. mő 9. old. 
497 Nagyváradi Tábla 1911 feb. 8., 1910 G.I.171. 
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képviseleti szerve volt, amely a tömeggondnokot ellenırizte, a mőködésében támogatta és 

engedélyt adott neki meghatározott cselekményekhez. A csıdbíróság által kijelölt 3 tagú végleges 

választmány létrehozásáig ideiglenes választmány mőködött. A régi Cstv 160. §-a szerint az adós 

jogcselekményeinek a megtámadásához a (végleges) választmány jóváhagyása kellett, amely 

jóváhagyást ezen szerv megalakulása elıtt a csıdbíróság adott meg.498 A felhatalmazás meglétét 

a perbíróság hivatalból vizsgálta.499 A hitelezık között éles különbséget kell tenni: külön 

kielégítésre jogosult hitelezık (záloghitelezık), akik a csıdtömeg egy elkülönített részébıl 

tarthattak igényt teljes kielégítésre és csıdhitelezık, akik a csıdtömegbıl aránylagos (quotális) 

kielégítésre voltak jogosultak. A közadós a csıdtömeg feletti rendelkezési jogát elvesztette, de a 

csıdtömeghez nem tartozó dolgokra, jogokra vonatkozóan rendelkezési jogát és perképességét 

megırizte. 

 

26. § A közadósnak a csıdnyitás elıtt keletkezett s a következı §§-ban érintett 

jogcselekményei, mint a csıdhitelezıkkel szemben hatálytalanok, akár kereset, akár kifogás 

alakjában megtámadhatók. 

A megtámadási jogot rendszerint a tömeggondnok érvényesíti; de a megtámadási kereset 

megindítását a választmány gyakorolja, s ez esetben a tömeg részére külön képviselıt rendelhet. 

A csıdhitelezıket a megtámadási keresetnél beavatkozási jog illeti meg.500 

 

A régi Cstv. különbséget tett a természetes személyek ellen indítható közönséges csıd és 

a kereskedık ellen indítható kereskedelmi csıd között. A csıdmegtámadás szabályai mindkettı 

esetén ugyanazok voltak, de egyes rendelkezései értelemszerően csak magánszemélyre 

vonatkoztak. 

Anyagi jogilag lényeges, és a régi Cstv-ben egyértelmő különbség volt az adósnak a 

csıdnyitás elıtt és után kötött ügyletei között. A csıdnyitás elsıdleges joghatása, hogy az adós 

elvesztette a kezelési és rendelkezési jogát a csıdvagyon felett, az a tömeggondnokra szállt. (régi 

Cstv. 3. §) A rendelkezési jog elvesztése a törvény erejénél fogva állt be a csıdnyitó végzés 

kifüggesztésének a napján, a joghatás beálltához nem volt szükség arra sem, hogy a határozatot 

                                                 
498 Cúria 1909 január 20. 864/908. 
499 Cúria 1911 jan. 27. 826/1910. 
500 Pert indítani az általános illetékességő bíróság vagy csıdbíróság elıtt, vagy 3000 pengı alatti értékhatárnál a csıdbíróság 
székhelyén lévı járásbíróságon lehetett. 
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kézbesítsék az adósnak. A régi Cstv. 6. § értelmében a közadósnak a csıdnyitás hatályának 

kezdete utáni jogcselekményei a hitelezık irányában semmisek voltak, amire határidı nélkül 

hivatkozhattak a csıdhitelezık és az elkülönítésre jogosított hitelezık egyaránt. (A hitelezı a 

csıdeljárás befejezése után is végrehajtás alá vonhatta a dolgot.) A semmisség a másik fél jó- 

vagy rosszhiszemőségére tekintet nélkül állt be. (Bár a Cstv. kifejezetten semmisségrıl szólt, 

Fehérváry ezt a hitelezıkkel szembeni hatálytalanságnak nevezi.) A jogcselekmény az adóst és a 

vele szerzıdı felet a semmisség ellenére továbbra is kötötte. A semmis cselekményt meg nem 

történtnek tekintették, a hitelezık követelhették, hogy a tömeggondnok értékesítse az adós által 

eladott dolgot, mintha az eladás meg sem történt volna. (A jelenlegi joggyakorlatban az adós volt 

képviselıje által a felszámolás kezdı idıpontja után az adós nevében kötött szerzıdés nem létezı 

szerzıdésnek minısül.501 ) A közadósnak nemcsak a peren kívüli (dolog eladása, záloga 

alapítása, hitelezı kifizetése), hanem a perbeli cselekményei is semmisnek minısültek (pl. 

jogorvoslat benyújtása). 

A megtámadás eszköze a megtámadási kereset (actio Pauliana), kifogás (exceptio 

Pauliana), vagy viszontkereset, esetleg perújítási kereset volt. 502 A megtámadás tárgya az adós 

jogcselekménye volt, amely kategória értelmezése a korábbi szakirodalomban sem volt egységes. 

A vagyonbukottnak nemcsak a cselekedete, hanem a mulasztása is a jogcselekmény körébe 

tartozott, mert az adós mulasztása ugyanúgy alkalmas volt a csıdtömeg megrövidítésére, pl. ha 

az adós szándékosan elmulasztotta a keresetlevél benyújtását, a marasztaló ítélet ellen a 

felfolyamodás elıterjesztését, vagy elmulasztotta megszakítani az elévülési idıt. Ezen mulasztást 

is megtámadhatónak tekintették, ha az konkrét mulasztásban nyilvánult meg és más személy 

gazdagodását szolgálta. A Cstv. a csıdmegtámadás tárgyává tette a „passziv magatartást és ebbıl 

származó mulasztást is, ha ahhoz a csıdhitelezıket károsító jogi hatás főzıdött.” 503 A régi Cstv. 

jogcselekményrıl rendelkezett, ami az adósi oldal hangsúlyozását jelenti, viszont a másik fél 

rosszhiszemőségének a bizonyítása is szükséges volt, ezért Fehérváry szerint a régi Cstv-nek 

inkább a „csıdhitelezık rovására történt jogszerzésekrıl” kellett volna rendelkeznie. 

                                                 
501 BH. 2001. 168.: A semmis szerzıdés és a létre nem jött szerzıdés között a jogkövetkezmények levonása tekintetében az 
ítélkezési gyakorlat nem tesz különbséget, mind a semmisség okából érvénytelen szerzıdés, mind pedig a nem létezı szerzıdés 
következménye az eredeti állapot helyreállítása 
502 A megtámadási kifogáshoz nem volt szükség a csıdbíróság és a csıdválasztmány felhatalmazására sem. Cúria 1900. május 10. 
II/901.; 1909 jún. 1. 237/1909. 
503 Medgyes Simon recenziója Bernhard Miksa: A csıdmegtámadási jog c. monográfiájáról (Jogtudományi Közlöny, 1913/2, 17. 
oldal)  
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Megtámadási keresettel a közadósnak csak a csıdnyitás elıtt keletkezett jogcselekményei voltak 

megtámadhatóak. 504 

A sikeres megtámadás jogkövetkezménye a jogcselekménynek, ügyletnek a hitelezıkkel 

szembeni (relatív) hatálytalansága volt. Az ügylet nem lett érvénytelen, továbbra is kötötte az 

adóst és a vele szerzıdı felet, de a csıdhitelezıkkel szemben hatálytalanná vált. „A csıdnyitás 

elıtt in fraudem creditorum (a csıdhitelezıket megkárosító) létesült ügyletei pedig 

megtámadhatók: a csıdhitelezıkkel szemben nem ipsa lege hatálytalanok, hanem csak akkor, ha 

a csıdtömeg részérıl sikeresen megtámadtattak. A megtámadási kereset petítuma ez: „jelentse ki 

a bíróság, hogy a megtámadott jogcselekmény a csıdhitelezık irányában hatálytalan.” A 

megtámadási kifogás is az ügylet relatív hatálytalanságára hivatkozik.”505 „Vagyis e 

hatálytalanság nem egyéb: mint relatív (feltételes) semmisség „a csıdhitelezıkkel szemben”. … 

A hatálytalanság e szerint nem jelent mást, mint hogy a csıdhitelezık jogosítva vannak a 

cselekményt olybá vétetni, mint amely jogilag nem ment végbe (virtuális hatálytalanság). Vagyis 

arra az álláspontra helyezkedni, hogy itt nem történt átruházás, s következésképen 

tulajdonátszállás sem ment végbe.”506 „A megtámadási kereset jelen alaptypusa sem egyéb, mint 

a bukottról át nem szállt dologi jogdarabnak megfelelı tényleges helyzet helyreállítását célzó 

kereset.”507 A hatálytalanság folytán a másik félnek a reá átruházott dolgot nem kellett a 

csıdtömegbe beszolgáltatnia, a másik fél annak tőrésére volt köteles, hogy a tömeggondnok a 

dolgot értékesítése a csıdtömeg javára (tehát az ingatlan tulajdonjoga nem került törlésre, a 

közadós tulajdonjogát nem jegyezték vissza).508 Zálogjog nyújtásának csıdmegtámadása esetén 

pedig a jelzálogos hitelezıt csak arra lehetett kötelezni, hogy tőrje a dolog értékesítését és a 

vételárnak a zálogjog figyelmen kívül hagyásával való felosztását. 509 Amennyiben a 

megtámadott a dolgot már elidegenítette, akkor pedig köteles volt tőrni, hogy a vagyonára 

végrehajtást vezessenek a dolog értéke erejéig. A hitelezı a megtámadási pert 

megakadályozhatta, ha a hatálytalan jogáról a perindítás elıtt lemondott (pl. a végrehajtás útján 

                                                 
504 Cúria 1908 nov. 11. v. 213/908. sz. a. IV. p.t. 
505 Fehérváry Jenı: Magyar csıdjog vázlata A csıdönkívöli fizetésképtelenségi eljárásokkal (Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, 
Bp. 1941., 66. oldal) 
506 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk körébıl (Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, 1932 Budapest, 520. oldal) 
507 Grosschmid Béni: idézett mő, 525. oldal 
508 Cúria 1888 dec. 22. 8674. 
509 A jelenlegi joggyakorlat a Cstv. 40. § alapján megtámadott ügyletnek a hitelezıkkel szembeni relatív hatálytalanságát, újabban 
érvénytelenségét állapítja meg azzal, hogy a jogszerzı fél a vagyontárgynak a felszámolási vagyon részére való kiszolgáltatásra 
köteles, ami az eredeti állapot helyreállítását jelenti. 
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szerzett pénzt visszafizette).510 Ha a közadós követelését valamely hitelezı javára 

elzálogosították, a zálogjog hatálytalanságának megállapítása után a rendelkezési jog visszaszállt 

a csıdtömegre.511 A megtámadási per megindításának a megtámadott jogcselekményen alapuló 

végrehajtásra illetve a végrehajtási eljárásban való kifizetésre felfüggesztı hatálya nem volt.512 

A telekkönyvi rendtartás nem engedte meg csıdmegtámadási pereknek az ingatlan-

nyilvántartásba való bejegyezését.513 

A régi Cstv. a hatályos eljárásjogi rendelkezésektıl idegen (de dogmatikailag helytálló) 

megoldással szabályozta a csıdmegtámadási perekben a ‘kereshetıségi jog’ kérdését. A 

megtámadási igényt felperesi pozícióban a tömeggondnok vagy a hitelezık által kijelölt külön 

képviselı érvényesítette, tehát nem a csıdtömeg és nem a közadós volt a felperes. (A 

tömeggondnok vélhetıen azért kapott külön megtámadási jogot, mert a csıdtömeg elvált a 

közadós személyétıl.) A tömeggondnoknak nem volt önálló döntési jogköre, a csıdeljárás 

lefolytatásában, a vagyon értékesítésében is a hitelezık játszották a meghatározó szerepet. Az 

egyes hitelezıket önálló megtámadási jog nem illette meg és a vagyonbukott sem indíthatott pert, 

a csıdeljárás befejezése után sem.514 A tömeggondnok a régi Cstv. szerint csupán a csıdtömeg 

képviselıje volt, de nem a közadósnak.515 „Csakhogy ezen képviseletre nem szabad a civilis 

képviselet rendelkezéseit alkalmazni. - Mert gondnoknak elsı sorban nem is szabad a bukott 

érdekeit szem elıtt tartani; nem szabad a bukott utasitásait követni. Ha ez a hitelezık érdeke ellen 

kivánna valamit, a tömeggondnoknak ezt meg kell tagadni. Vannak esetek, amelyekben neki 

határozottan a bukott ellen kell fordulnia; megtámadni a bukottnak a hitelezıket károsító 

cselekedeteit. A tömegondnok nem a bukottnak gondnoka, hanem a csıdtömegé.”516 „A tömeg 

nem a bukott jogán támadja meg a cselekményt, bárha a bukott joga az, amit a megtámadás 

eredményeként visszakap. Hanem mint harmadik személy proprium ius-át érvényesíti a szerzı 

ellenében. Tehát egészen más eset, amidın a csıdtömeg olyan alapon „támadja meg” a szerzést, 

amelyet a bukott is érvényesíthetne.” 

                                                 
510 Cúria 1910 dec. 7. 2170/910. 
511 Cúria 1989 ápr. 15. 142. 
512 Cúria 1893 jan. 3. 4339. 
513 Jelenleg az Inytv. 64. §-a alapján lehetıség van a perfeljegyzésre, hiszen mióta a Cstv. 40. §-a 2009. szept. 1-jei hatállyal úgy 
módosult, hogy az eredményes megtámadás jogkövetkezménye az érvénytelenség, a megtámadási per az ingatlan tulajdonjogát 
érintı pernek minısül. 
514 Ha a csıdnyitás után a hitelezı a csıdvagyonnal szemben visszakövetelési pert indított, akkor szintén a tömeggondnok volt az 
alperes. 
515 Cúria 1908 nov. 17. 549/908. v. sz. a. IV. p. t.  
516 Králik: id. mő 14. oldal 
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A tömeggondnok nemcsak a régi Cstv. alapján támadhatta meg az adós szerzıdéseit. A 

Curia 685. E.H. határozata kimondta, hogy a tömeggondnok köztörvényi megtámadási ok 

(kényszer, tévedés, megtévesztés stb.) alapján is felléphet, ezenkívül az ügylet köztörvényi 

semmissége folytán is in integrum restitutiot követelhet. 

 

27. § Megtámadhatóak: 

1. a közadósnak a csıdnyitási kérvény beadása, illetıleg a fizetések megszőntetése (244. 

§) után kötött azon ügyletei, melyeknek megkötése által a csıdhitelezık megkárosittattak, feltéve, 

hogy a másik félnek az ügylet megkötésekor, a csıdnyitási kérvény beadásáról, illetıleg a 

fizetések megszüntetésérıl tudomása volt; 

 

A 27. § három pontjának közös vonása, hogy a csıd küszöbén (az ún. válságos idıben) 

kötött ügyletek megtámadhatóságát hivatott biztosítani. A válságos vagy kritikus idı a 

csıdkérvény beadásától illetve a kereskedıknél a fizetések megszőntetésétıl a csıdnyitásig eltelt 

idı illetve a 27. § (3) bekezdésnél az ezt megelızı 15 nap.517 A fizetések megszőntetésérıl 

(zahlungseinstellung, suspension of payment) csak kereskedı esetén beszélhettünk, 

magánszemélyek esetén a csıdnyitási kérvény benyújtása volt a releváns. 

A fizetések megszőntetésének a fogalmát a régi Cstv. nem adta meg, de a korabeli 

joggyakorlat szerint erre utalhatott: a kereskedı megszökése; a tartozásának áruval való 

törlesztése 518; az áruraktár eladása a hitelezıknek árusítás céljából; vagy ha ellene biztosítási 

végrehajtásokat tömegesen vezettek vagy ellene kielégítési végrehajtást foganatosítottak. A 

fizetéseit megszőntette a közadós, ha a hitelezıket nem fizette ki a követeléseik lejártakor, hanem 

egész éven át csak annak fizetett, aki végrehajtási eljárással kényszerítette 519; ha a hitelezıivel 

alkudozott és közben a fizetésképtelenségét kijelentette 520 vagy tılük fizetési haladékot kért. 521 

A fizetések megszőntetése nem volt kétségtelenül megállapítható, ha: a kereskedı 

valamely követelését másra engedményezte; az árukat zálogba adta; az ingatlanait zálog terhelte 

                                                 
517 Cúria 1910 dec. 7. 736/910. 
518 Cúria 1891 nov. 25. 5212. 
519 Cúria 185/908. 1908 okt. 1. 
520 Cúria 1885 dec. 16. 748. 
521 Cúria 1889 jan. 18. 8663/88. 
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vagy végrehajtást rendeltek el ellene, de még nem foganatosították; vagy a kereskedı ellen 

elrendelt kielégítési végrehajtások nem az egész tömegre irányultak.522 

A fizetések megszőntetésének megállapítása a külsıleg mindenki által felismerhetı 

tények alapján történı jogi minısítés volt. A csıdjog szempontjából a fizetések megszőntetése és 

a fizetésképtelenség nem azonos fogalom, a csıdmegtámadás szempontjából a fizetések 

megszőntetése bírt jelentıséggel.523 

A 27. § 1. pontja alapján való eredményes csıdmegtámadáshoz a tömeggondnoknak 

bizonyítania kellett a másik fél rosszhiszemőségét és azt, hogy a csıdvagyon megkárosíttatott. A 

fizetések beszőntetése után a kereskedı nem volt elzárva a rendes gazdálkodás 

továbbfolytatásától, azaz ha bármit eladott akár olyan személynek, akinek az adós csıdközeli 

helyzetérıl tudomása volt, de megfelelı ellenértéket adott érte, akkor a csıdvagyon 

megkárosításának hiányában megtámadásnak nem volt helye. Ha a közadós által eladott áruért 

megfelelı ellenérték folyt be, akkor csak meg nem támadható értékcsere történt.524 Nem minısült 

megkárosítónak az ügylet, amellyel az adós az árukat a beszerzési árak feléért adta el, mert az 

eladási ár és a forgalmi érték között nem volt feltőnı aránytalanság.525 Az adós által tulajdonjog 

fenntartásával vett áruk vételárának a kifizetése nem minısült hitelezıket károsító 

cselekménynek.526 A közadós részérıl a csıdbejutása elıtt zálogkölcsön felvétele és annak 

zálogjoggal biztosítása a csıdhitelezık megkárosításának nem volt tekinthetı, ha az adós a 

kölcsönt tényleg felvette és azzal a csıdvagyon a zálogtartozásnak megfelelı arányban 

növekedett. 527  

Megkárosítás hiányában nem volt támadható a törvényes zálogjoggal biztosított bér- és 

haszonbér követelések kifizetése; a szolgálati járandóság (lényegében munkabér) kifizetése, ami 

tömegtartozásnak minısült volna a csıdeljárásban; továbbá a törvényes zálogjoggal biztosított 

hitelezınek a zálogjoggal terhelt dologra vezetett biztosítási vagy kielégítést végrehajtása (ami 

amúgy is külön kielégítésre jogosító igény volt). Nem volt támadható azon ‘jólelkő’ hitelezı sem, 

aki a követelésére az adós csıdközeli helyzetének ismerete nélkül fogadott el kifizetést vagy 

biztosítást. 

                                                 
522 Cúria 1909 dec. 28. 709. 
523 Budapesti Tábla, II.G. 177/906.; Cúria 385/905.és 708/911. 
524 Cúria 1912. május 17. 988/911. 
525 Cúria 1905/903. 
526 Cúria 1911 szept. 5. 580/911. 
527 Cúria 78/908. 1908. okt. 20.  
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2. a közadósnak a csıdnyitási kérvény beadása, illetıleg a fizetések megszőntetése után 

keletkezett azon jogcselekményei, melyek által a másik fél kielégítést vagy biztosítást nyer, feltéve, 

hogy ennek a kielégítés vagy a biztosítás elfogadásakor a csıdnyitási kérvény beadásáról, 

illetıleg a fizetések megszüntetésérıl tudomása volt; 

 

A 2. pont – a hitelezık egyenlıségének elvébıl fakadóan – tiltotta az adós 

csıdhitelezıjének (személyes hitelezıjének), hogy kielégítést vagy biztosítást (zálogjogot vagy 

kezességet) fogadjon el az adóstól a jogszerő és lejárt követelésére, amennyiben már tudomása 

volt az adós fizetésének megszőntetésérıl (ez csıdjogi szempontból rosszhiszemőséget jelentett). 

A kielégítés elfogadásának tilalma azt is jelentette, hogy a hitelezı nem élhetett beszámítási 

jogával sem. A rosszhiszemőségnek értelemszerően a kielégítés vagy biztosítékadás történtekor 

kellett fennállnia. Támadható volt az adós valamely követelésének a hitelezıre való azon célból 

történı engedményezése, hogy a hitelezı kielégítést nyerjen.528 

Ha a hitelezı már a válságos idı (fizetések megszőntetése) elıtt rendelkezett zálogjoggal 

biztosított követeléssel, akkor ezen követelésére elfogadhatott teljesítést az adóstól, hiszen a 

követelése a csıdeljárásban is külön kielégítésre volt jogosult, így a csıdvagyon csıdnyitás elıtti 

megrövidítése nem volt megállapítható. A hitelezınek nyújtott azon zálogjog és biztosítás volt 

támadható, amelyet az adós a hitelezınek már elızetesen fennállott tartozására nyújtott.529 Csak 

az adós teljesítése volt támadható, azaz nem volt támadható, ha a hitelezı követelését az adós 

kezese egyenlítette ki. 

Megkárosítás nem volt megállapítható, ha az adós a hitelezıit a csıdnyitás elıtt egyenlı 

mértékben elégítette ki, mert ebben az esetben az egyik hitelezı a többiek rovására elınyben nem 

részesült, hanem a csıdeljárás céljának megfelelıen az aránylagos kielégítés elve érvényesült. 530  

 

3. a közadósnak a csıdnyitási kérvény beadása, illetıleg a fizetések megszőntetése után, 

vagy a csıdnyitási kérvény beadását, illetıleg a fizetések megszőntetését megelızı 15 napon 

belül keletkezett azon jogcselekményei, melyek által valamelyik hitelezıjének olyan biztosítást 

                                                 
528 Cúria 674/908. 1909. feb. 5. 
529 Cúria 1909 feb. 4. 896/908. V. sz. IV.p.t. 
530 Nagyváradi Tábla, 1911 feb. 8. 1910. G.I. 171. 
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vagy kielégítést ad, melyhez annak átalában, vagy akkor még joga nem volt; ha csak a hitelezı 

oly tényeket igazol, melyekbıl jogszerően következtethetı, hogy neki a jogcselekmény idejekor, az 

elsı esetben a csıdnyitási kérvény beadásáról, illetıleg a fizetések megszüntetésérıl, - az utóbbi 

esetben pedig az adósnak a hitelezıket károsító szándékáról tudomása nem volt. 

A közadós azon jogcselekményeinél, melyek a csıdnyitást 6 hónappal megelızıleg 

történtek, a megtámadásra indokul nem szolgálhat az, hogy a másik félnek a fizetések 

megszüntetésérıl tudomása volt. 

 

„A bukott bukását elkerülhetetlennek látva, a csıd vesztesége elıl ki akarja menteni közel 

álló üzletbarátait, rokonait, akinek a multért hálával tartozik, vagy a kikre a jövendıben 

támaszkodni akar.” 531 A 3. pont az adós részérıl fizetésképtelen állapotban a hitelezıknek 

nyújtott kedvezéseinek a megtámadását tette lehetıvé, tehát csak a hitelezıvel kapcsolatos 

jogcselekmény volt támadható. 

Ezen pont alapján volt támadható, ha az adós a hitelezı le nem járt követelését 

kiegyenlítette, akár készpénzben vagy úgy, hogy ingatlant, ingót adott teljesítésül (fizetésül), 

átruházta a hitelezıre a követelését vagy beszámítással teljesítette a követelését, azaz a hitelezı a 

szerzıdésszerő teljesítés helyett más teljesítést kapott vagy ha az adós a tartozására zálogjogot 

engedett vagy ha a felek a követelés lejárati idejét elıbbre hozták. A már a közadós (vevı) 

tulajdonába került, és így az összes hitelezı követelésének aránylagos kielégítésére szolgáló 

áruknak az eladó (hitelezı) tulajdonába való visszaadása megtámadható volt, mert csıdjogilag 

úgy kellett tekinteni, mintha az adós másnemő ingó vagyonát engedte volna át a vételár 

tartozásának kielégítése végett.532 A szabályozás indoka ismét az volt, hogy a csıd állapotában az 

adós egyes hitelezıinek nem kedvezhetett, illetve a hitelezı ilyen helyzetben az adós felajánlása 

esetén sem fogadhatott el teljesítést, biztosítást. (A biztosítás a zálognyújtást vagy 

kezességvállalást jelentette.) Nem az volt a döntı, hogy a hitelezınek a biztosításhoz való joga 

mikor keletkezett, hanem az, hogy a biztosítást tényleg mikor szerezte meg. A törvényes 

zálogjogban már biztosítást nyert bérkövetelés végrehajtás útján való biztosítása nem volt 

                                                 
531 Králilk: id. mő 89. old. 
532 Cúria 1911 jan. 24. 822. 
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támadható.533 A hitelezı a követelése lejártával csak a kielégítés követelésére nyer jogot, külön 

biztosítást nem igényelhet, ezért az így szerzett zálogjog megtámadható volt.534 

Fehérváry álláspontja szerint a régi Cstv. 27. § (2) vagy (3) pontja alapján az adós elleni 

kielégítési vagy végrehajtási árverést (pl. zálogbejegyzést) is eredményesen lehetett támadni, a 

hitelezı elleni fellépéshez elvileg ezen esetben is szükséges volt a rosszhiszemőség bizonyítása, 

de kereskedelmi csıd esetén a hitelezı rosszhiszemőségét sem kellett bizonyítani, hiszen azzal, 

hogy végrehajtást vezetett az adós ellen, tudnia kellett azt, hogy a cég ’megszőntette a fizetéseit.’ 

A Cúria egyik határozata szerint: A válságos idıben foganatosított kielégítési végrehajtás a 

Csıdtörvény 27. §-a 3. pontja alapján sikeresen megtámadható, tekintet nélkül arra, hogy a 

végrehajtás a válságos idı elıtt rendeltetett el.535 (Mindez a hatályos polgári anyagi joggal 

teljeses összeegyeztethetetlen, mert a hatósági árverés polgári jogilag és csıdjogilag 

támadhatatlan eredeti tulajdonszerzési mód.) 536 

A 3. pont alapján az elınyben részesített hitelezı csak akkor volt támadható, ha konkrét 

tudomással bírt a csıdnyitási kérvény beadásáról vagy a fizetések megszőntetésérıl továbbá a 

tömeggondnoknak azt kellett bizonyítania, hogy az adós a hitelezınek kedvezett és mindez a 

válságos idıben történt. Nem állt meg a megtámadás, ha a hitelezı csak azt tudta, hogy az adós 

közel áll a csıdhöz, adósságai vannak. A rosszhiszemőség ekkor (a válságos idıben való 

kedvezéskor) vélelmezett volt, tehát a hitelezınek kellett kimentenie magát, hogy nem volt 

tudomása az adós fizetésképtelenségérıl. Fontos, hogy az adós kedvezı szándékából nem 

következett az, hogy a hitelezı tudott volna az adósnak a hitelezıket károsító szándékáról. 

A 3. pont utolsó bek-e szerinti 6 hónapos határidı végsı határidı, az ennél régebbi 

jogcselekmények a régi Cstv. 28. § és 29. § alapján voltak támadhatóak. 

A csıdönkívüli kényszeregyezségi eljárásról (a továbbiakban: cskke eljárás) szóló 

1410/1926 ME rendeletnek a csatlakozó csıdrıl szóló 88. §-a szerint ha a cskke. eljárás 

megszőntetésétıl számított 15 napon belül csıdöt nyitnak, akkor a 27. § és 28. § szerinti 6 

hónapos ill. 2 éves határidı a cskke. eljárás kezdetétıl számítandó visszafelé, azaz kitolódik a 

megtámadható ügyletek köre. 

                                                 
533 Cúria 732/909.  
534 Cúria 1909 feb. 23. 785/908. 
535 C. 1900 december 11, 3260/900. 
536 A Közadók Kezelésérıl szóló Hivatalos Összeállítás, 600/1927 P.M.86./2. szerint a köztartozás miatt a csıdnyitást 
megelızıen szerzett zálogjogok a régi Cstv. alapján nem voltak támadhatóak.  
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28. § Amennyiben a csıdnyitást megelızıleg két éven belül keletkeztek, megtámadhatóak: 

1. a közadósnak azon jogcselekményei, melyek által örökségrıl vagy hagyományról 

lemond; továbbá azon ügyletei, melyeket visszteher nélkül vagy szinleges visszteher mellett kötött, 

amennyiben azok tárgyát nem a szokásos ajándékok képezik; 

 

Az adós ingyenes ügyletei – ellentétben a római joggal - attól függetlenül 

megtámadhatóak voltak, hogy a megajándékozott személy jóhiszemő volt-e, mert a Cstv. a 

hitelezık összességének érdekét preferálta a megajándékozott érdekével szemben.537 Nem volt 

jelentısége az ajándékozónak az ajándékozás idején fennállott anyagi helyzetének, az ajándék 

akkor is visszakövetelhetı volt, ha az adós nem volt anyagi válságban vagy még nem is volt 

csıdhitelezıje. „Ajándékozással kevert ügylet” esetén az ajándék csak a visszteher nélküli 

részében volt támadható. 

A perbeli egyezségben az adós által visszteher nélkül vállalt készfizetı kezesség is 

megtámadható volt.538 Mint visszteher nélküli ügylet megtámadható volt a kezességvállalás, ha a 

fıkötelezett a közadós kezességvállalása idején már fizetésképtelen volt és így a követelésnek a 

fıkötelezett elleni sikeres igényérvényesítésee ki volt zárva. 539 

 

2. azon terhes szerzıdések, melyeket a közadós a házastársával, saját vagy házastársának 

fel- vagy lemenı ágbeli rokonaival, fél- vagy egyész testvéreivel, vagy végre e személyek 

valamelyikének házastársával kötött; amennyiben azoknak megkötése által a csıdhitelezık 

megkárosittattak, s az érintett személyek igazolni nem képesek, hogy a közadósnak a hitelezık 

megkárosítására irányzott szándékáról tudomással nem bírtak; 

 

A rokonokkal kötött szerzıdések megtámadásához szükséges volt, hogy a tömeggondnok 

bizonyítsa a csıdtömeg megkárosítását, azonban a másik felet terhelte annak a bizonyítása 

(kimentése), hogy jóhiszemben járt el. Nem állt meg a károsítás, ha a rokonok a rendes piaci 

ellenértéket nyújtottak. Nem volt szükséges, hogy az ügyletet az adós a válságos idıben kösse, 

                                                 
537 Weiss Ignácz: Bírói gyakorlat ajándéknak a hitelezı által való megtámadása esetén (Jogtudományi Közlöny, 1904/5, 42. oldal) 
538 Cúria 60/909. 1909 ápr. 21. 
539 Cúria 1908 okt. 20. 416/1908.  
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azaz csıdközeli helyzetben legyen. A Curia 758. E.H. szerint a közeli hozzátartozók közötti oly 

szerzıdésrıl, amely a hitelezık elıl a kielégítési alapot elvonta, azt kell vélelmezni, hogy az 

ügylet in fraudem creditorum (a hitelezık kijátszása céljából) létesült: „Az in fraudem creditorum 

ügyleteknél közömbös, hogy visszteherrel vagy anélkül kötötték meg. Mert hiszen a 

fedezetelvonás akkor is bekövetkezik, ha ellenértéket adtak, de az nem a hitelezı kielégítésére 

fordítódott.” 

 

29. § Tekintet nélkül bizonyos idıre, megtámadhatóak a közadósnak perbeli és peren 

kívüli azon jogcselekményei, melyekrıl a másik fél tudta, hogy azok a hitelezık megkárosítására 

irányuló szándékkal történtek.  

 

A régi Cstv. az idıkorlátot lebontva nyitott helyet a csıdmegtámadásnak, ha mindkét 

oldalon fennállt a hitelezıkárosító szándék. Ilyenkor támadhatóak voltak az adós elidegenítı 

ügyletei, zálogszerzıdései, teljesítései, de akár a fizetés elfogadása is. (Pl. a közadós le nem járt 

követelésére az ı adósa fizetést teljesített annak tudomásával, hogy az megszökik a pénzzel.) A 

károsító szándék akkor volt megállapítható, ha a közadósnak a jogcselekménye tételekor 

tartozásai álltak fenn és a csıdtömeg elvonásával a hitelezıket meg akarta károsítani. A 

megtámadott jogcselekmény után keletkezett követelések nem részesültek jogi oltalomban.540 

Érdekes, hogy a perbeli cselekmények is támadhatóak voltak, hiszen ezek (pl. az adós 

tárgyaláson meg nem jelentése vagy a követelés elismerése) is alkalmasak voltak az adós 

vagyonának megrövidítésére a másik fél csalárdsága esetén. „A csalárd cselekmény nem válik 

jóhiszemővé a birósági út formaságai által.”541 A másik fél oldalán a hitelezıket megkárosító 

szándékot is bizonyítania kellett a tömeggondnoknak – ami több volt a fizetések 

megszőntetésérıl való tudomásszerzésnél, azaz rosszhiszemőségnél -, azonban ennek fennforgása 

esetén még a bírói árverés is hatálytalanítható volt. 

 

31. § Azon körülmény, hogy a közadós ellen végrehajtható határozat vagy egyezség 

keletkezett, vagy hogy a végrehajtás elrendeltetett vagy foganatosíttattot, a jogcselekmény 

                                                 
540 Cúria 1909 nov. 25. 831/909. 
541 Králik: id. mő 96. old. 
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megtámadását ki nem zárja. A jogcselekmény hatályon kívül helyezésével a határozat vagy 

egyezség is hatályát veszti. 

 

„A támadó jog illusorius lenne, ha az adós az által elejét birná venni a támadásnak, hogy 

cselekményét ünnepélyes formába öltözteti, zálog-adásait, fizetéseit végrehajtás vagy árverés 

utján vagy birói közbenjárással végezteti.” 542 A közjegyzıi határozat, a perbeli egyezség, a bírói 

ítélet alapján a másik fél végrehajtási joggal bírt az adós ellen. A támadó jog ilyenkor is a 

rosszhiszemő fél vagy ingyenes szerzı ellen irányult azzal, hogy lehetett a határozatok, 

végrehajtási intézkedések megsemmisítését kérni, még a végrehajtás felfüggesztését sem, hanem 

a csıdmegtámadás tárgya maga a jogcselekmény (pl. a zálogszerzıdés) volt, azonban ennek 

elbírálását nem akadályozta az, hogy annak kapcsán már ítélet vagy egyezség született. Az 

eredményes megtámadás folyományaként a jogcselekményt hatályon kívül helyezték, és 

ennélfogva a határozat vagy egyezség is ipsa lege hatálytalanná vált. 

 

33. § Az, a mi a megtámadható jogcselekmény által a közadós vagyonából elidegenittetett, 

a csıdtömegnek visszatérítendı; de a jóhiszemő szerzı azt, amit a közadósnak visszteher nélküli 

ügylete folytán kapott, csak annyiban köteles visszatéríteni, amennyiben a kapott tárgynak vagy 

értékének még a birtokában van. Másrészrıl az, amit a közadós viszontteljesítés fejében kapott, 

visszatérítendı, a mennyiben nem igazoltatik, hogy a viszontteljesítés a tömegben be nem folyt, 

illetıleg, hogy az a viszontteljesítés által nem gyarapodott. Ez eseten kívül a fél csak mint 

csıdhitelezı érvényesítheti követelését.   

 

Az eredményes megtámadás folytán olyan helyzetet kellett teremteni, mintha a 

jogcselekmény meg sem történt volna. A megtámadott fél köteles volt a követelésére teljesített 

fizetést visszaszolgáltatni, a ráruházott követeléseket visszaengedményezni, a dolgot a 

csıdtömegbe beszolgáltatni, a hitelezı köteles volt tőrni a zálog törlését, a kezességvállalás 

megszőntetését, az adós elengedett követelése ’feléledt’ stb. Ha a másik fél rosszhiszemőnek 

minısült, akkor köteles volt kiadni a ráruházott dolog járulékait is, amivel a csıdtömeg 

gazdagodhatott volna. A jóhiszemő ingyenes jogszerzı a kapott dolgot nem volt köteles 

                                                 
542 Králik: id. mő 98. old.  
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visszaszolgáltatni, ha azt felhasználta, tıle ellopták vagy megsemmisült, ha az ajándékot 

értékesítette, akkor csak az értékét kellett kiszolgáltatnia, de nem többet, mint amit az adóstól 

kapott. 

Az eredeti állapot helyreállítása folytán a közadós sem gazdagodhatott, ezért 

tömegtartozásként (és nem csıdkövetelésként) kellett nyilvántartania a másik félnek 

visszatérítendı összeget, ha bizonyítható volt, hogy az korábban a csıdtömegbe ténylegesen 

befolyt. Ha a hatálytalanított ügylet folytán az adós dolgot kapott, azt a megtámadott fél 

visszakövetelési keresettel (tulajdoni keresettel) érvényesíthette, a kártérítési követelése pedig 

tömegtartozásnak minısült. Ha nem folyt be a csıdtömegbe a dolog, az ellenérdekő fél csak 

csıdhitelezınek minısült és quotális kielégítésre tarthatott igényt. 

 

34. § Ha a megtámadott teljesítés tárgya visszaadatik, a teljesítés alapját képezı követelés 

ismét hatályba lép. 

 

Amennyiben az adósnak a le nem járt tartozására teljesített fizetését hatálytalannak 

nyilvánították, akkor a – fizetés visszaszolgáltatásával – a hitelezı követelése ’feléledt’. Ha az 

adós zálogjoggal biztosított követelést elégített ki, akkor a fizetés visszaszolgáltatásával a 

hitelezı külön kielégítésre jogosító hitelezıként léphetett fel. Ha pedig a közadós a tartozása 

kiegyenlítésére ingót ruházott át a hitelezıre, akkor a 27. § szerint hatálytalan jogcselekménye 

folytán az ingó visszaadásával a hitelezı követelése feléledt. 

 

35. § A jogutód ellen a megtámadási jog gyakorolható: 

1. ha a jogutód a szerzés idejekor tudta, hogy a jogcselekmény a közadós részérıl a 

hitelezık kijátszása végett történt; 

2. ha a jogutód a 28. § (2) pontja alatt érintett személyek közé tartozik és igazolni nem 

képes, hogy a szerzés idejekor tudomással nem birt azon tény körülményekrıl, melyek miatt a 

jogcselekmény az ı jogelıdje ellen megtámadható lett volna.  

 

A megtámadott személy nem menekülhetett azzal, hogy a megszerzett dolgot, követelést 

továbbruházta, amennyiben az ı jogutódja (singuláris successor) tudott az adósnak a hitelezı 

kijátszása iránti szándékról. A kijátszási szándék csalárd, csalási szándékot, súlyos 
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rosszhiszemőséget jelentett, amelynek megállapíthatóságáról a konkrét eset körülményeihez 

képest döntött a bíróság. A jogutód megtámadásának anyagi jogi elıfeltétele a jogelıd 

megtámadhatósága volt. A 2. pont szerint amennyiben a jogutód az adós rokona volt, akkor a 

rosszhiszemőség vélelmezett volt és a rokont terhelte a kimentési bizonyítás. 

 A közadós ingatlanaira bekebelezett zálogjogra szerzett alzálogjog is megtámadható volt. 
543 A végrehajtási árverésen történt vétel útján megszerzett és tovább eladott ingók vételi ügylete 

az utóbbi jogszerzı ellen is megtámadható volt. 544 

 

37. § A megtámadási jog a csıdnyitás napjától számított hat hó alatt évül el.  

 

A régi Cstv. egyértelmően kimondta, hogy a megtámadási határidı elévülési jellegő. 

Megtámadási kifogás esetén a hat hónap attól a naptól volt számítandó, ahogy a tömeggondnok 

értesült a jogcselekményrıl, pl. amikor a tömeg ellen a csıdnyitás elıtt megvett dolog kiadása 

végett a csıdtömeg ellen indított tulajdoni perben a tömeggondnoknak a keresetlevelet 

kézbesítették. 

Ha a tömeggondnok megtámadási joga elévült, a tömeggondnoknak a magánjog alapján is 

joga van ahhoz, hogy a közadós csıdnyitás kezdete után kötött ügyleteinek a hitelezıkkel 

szembeni hatálytalanítását kérje.545 

Ha az adós a hitelezıivel a csıdönkívüli kényszeregyezségi eljárásban 

kényszeregyezséget kötött, majd ezután csalárd bukás miatt elítélték, akkor a kényszeregyezség a 

törvény erejénél fogva hatályát vesztette és a csıdöt újból megnyitották. Ez esetben a 

kényszeregyezség megkötése után az adós által kötött ügyletek a régi Cstv. 26-37. § alapján 

megtámadhatóak voltak.546 Ekkor a fizetések megszőntetésének a napja az a nap, amikor a 

bíróság a csalárd bukást kimondta. 

 

                                                 
543 Cúria 1908 ápr. 14. 1105/907. 
544 Cúria 855/908. 
545 Cúria 1911 jun. 21. 2320/1911. 
546 1881. évi Cstv. 234. § 
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3. A HATÁLYOS SZABÁLYOZÁS ÉS A JOGGYAKORLAT  

 

A Cstv. csıdmegtámadást szabályozó 40. §-a többször módosításra került, a már 

hatálytalan rendelkezésekkel nem foglalkozom. A Cstv. 40. §-hoz főzött miniszteri indokolás 

szerint a rendelkezés a célját, eredményét tekintve azonos a Ptk. 203. §-ban foglalt 

jogintézményhez, annak azonban egy speciálisan szabályozott esete.547 A csıdmegtámadási per 

azonban különbözik a Ptk. 203. § (actio Pauliana) szerinti, fedezetelvonó szerzıdések ellen 

fellépést biztosító pertıl az igényérvényesítési határidı, az igényérvényesítésre jogosultak köre, a 

megtámadás anyagi jogi feltételei és a jogkövetkezmények tekintetében. A látszólagos 

hasonlóság ellenére a Ptk. és a Cstv. szerinti tényállásokban legfeljebb a jogalkotói cél a közös, a 

hitelezık elıl elvont vagyonnak a hitelezık kielégítési alapjába való visszaszármaztatása.548 A 

csıdmegtámadási tényállások köre jóval tágabb az actio Pauliana-nál, az magában foglalja a más 

hitelezıket elınyben részesítı ügyletek elleni fellépést és a felszámoló ún. visszakövetelési jogát 

is. 

A Cstv. 40. § (1) bekezdése az ügyletek 3 csoportját nyilvánítja fedezetelvonás okából 

megtámadhatónak: csalárd ügyletek, értékaránytalan és ingyenes ügyletek, hitelezıket elınyben 

részesítı ügyletek (tárgyánál fogva ez utóbbihoz köthetı még a visszakövetelési jog tényállása). 
549A ‘fedezetelvonó ügyletek’ összefoglaló elnevezés alá nem kizárólag a ‘bőnös szándékkal’ 

                                                 
547 Az „új Ptk.” 5:94. § (3) bekezdésének a fedezetelvonó szerzıdésre vonatkozó jogkövetkezményei: A szerzı fél a 
vagyontárgyból való kielégítést és a vagyontárgyra vezetett végrehajtást tőrni köteles. Ha a szerzı fél vállalkozás, a megszerzett 
vagyontárgy értékének erejéig teljes vagyonával áll helyt a harmadik személlyel szemben. 
548 Miskolczi Bodnár Péter szerint a hitelezı a Cstv. és a Ptk. alapján is támadhatja a fedezetelvonó szerzıdéseket. Ezen 
megállapítás a fedezetelvonó szerzıdés egyes jogalkalmazási kérdéseirıl szóló 1/2011. (VI. 15.) PK vélemény 12. pontjára 
tekintettel annyiban fogadható el, hogy a Ptk. 203. §-ában és a Cstv. 40. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott tényállási 
elemeknek egyaránt megfelelı fedezetelvonó jogügylet a kötelezett (adós) felszámolásának kezdı idıpontja után, csak a Cstv. 40. 
§-ának speciális rendelkezései alapján támadható meg. Az egy éves jogvesztı megtámadási határidı eredménytelen eltelte után 
van lehetısége a hitelezınek arra, hogy a Ptk. 203. §-a alapján pert indítson (Hitelezıvédelem a társasági - és a csıdjogban, 
Kandidátusi értekezés, Miskolc, 1992, 221. oldal) 
549 Cstv. 40. § (1) A tudomásszerzéstıl számított 90 napon, de legfeljebb a felszámolást elrendelı végzés közzétételének 
idıpontjától számított 1 éves jogvesztı határidın belül a hitelezı - vagy az adós nevében a felszámoló - a bíróság [6. § (1) 
bekezdés] elıtt keresettel megtámadhatja az adósnak 
a) a felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelem bíróságra történı beérkezése napját megelızı öt éven belül és azt 
követıen megkötött, az adós vagyonának csökkenését eredményezı szerzıdését vagy más jognyilatkozatát, ha az adós szándéka a 
hitelezı vagy a hitelezık kijátszására irányult, és a másik fél errıl a szándékról tudott vagy tudnia kellett, 
b) a felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelem bíróságra történı beérkezése napját megelızı két éven belül és azt 
követıen megkötött szerzıdését vagy más jognyilatkozatát, ha annak tárgya az adós vagyonából történı ingyenes elidegenítés, 
illetve a vagyont terhelı ingyenes kötelezettségvállalás vagy a harmadik személy javára feltőnıen aránytalan értékkülönbözettel 
megkötött visszterhes jogügylet, 
c) a felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelem bíróságra történı beérkezése napját megelızı kilencven napon belül és 
azt követıen kötött szerzıdését vagy más jognyilatkozatát, ha annak tárgya egy hitelezı elınyben részesítése, különösen egy 
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kötött ügyletek tartoznak, hanem a szőkebb nyelvtani jelentéstartalommal ellentétben minden 

olyan szerzıdés vagy más jognyilatkozat, amelyet a felek nem csalárd szándékkal kötöttek, de 

eredményét tekintve a felszámolási vagyon csökkenését eredményezi (pl. értékaránytalan ügylet, 

amikor az adós értékben kevesebb szolgáltatást kap, mint amennyit átruházott) és 

fedezetelvonónak minısül a polgári jogilag egyébként jogszerő azon ügylet is, amely az adós 

fizetésképtelen állapotában sérti a hitelezık egyenlıségének a csıdjogi elvét (pl. jóhiszemő 

hitelezı már esedékes követelésének utólagosan zálogjoggal való biztosítása). A megtámadási 

igény a felszámolási bíróság elıtt érvényesíthetı peres eljárás keretében.550  

 

3.1. A csalárd ügylet 

 

A Cstv. 40. § (1) bekezdés a) pontja a csalárd (szándékosan a hitelezık megkárosítására irányuló) 

ügyletek megtámadását teszi lehetıvé akkor, ha az adós szándéka a hitelezı vagy a hitelezık 

kijátszására irányult, és a másik fél errıl a szándékról tudott vagy tudnia kellett. 

A Cstv. a szövegébıl ítélve - a régi magyar csıdjoggal és egyes más országok jogával 

ellentétben - nem tesz különbséget a hitelezık kijátszására irányuló ügylet és azon ügylet között, 

amit a másik fél az adós fizetésképtelenségének a tudatában köt. A törvény szövegébıl ítélve a 

másik félnek nem arról kell tudnia, hogy az adós a fizetéseit megszőntette (fizetésképtelenné 

vált), hanem ezt meghaladóan (‘többlettényállásként’) a tudatának ki kell terjednie az adós 

hitelezıkárosító szándékára, sıt ezen szándéknak az ı oldalán is megállapíthatónak kell lennie.551 

A hitelezık kijátszásának kölcsönös szándékát rendkívül nehéz bizonyítani. A hitelezık 

‘kijátszása’ egyértelmően megkülönböztetendı a megkárosítástól, bár nyilvánvalóan és általában 

a csıdvagyon csökkenését eredményezi. (Pl. az adós a dolgot piaci vételáron eladja az egyik 

tagjának, aki aztán továbbadja az adóssal összefonódásban álló személynek, az adós pedig a 

vételárból visszafizeti a társaságnak nyújtott tagi kölcsönt.)  

A 3/2008. sz. PJE határozat szerint a megtámadási ok a felek részérıl turpis, csalárdságot 

feltételezı ügyletet jelent, a felek tudatának át kell fognia, hogy a szerzıdés a hitelezık 

                                                                                                                                                              
fennálló szerzıdésnek a hitelezı javára történı módosítása vagy biztosítékkal nem rendelkezı hitelezı számára biztosíték 
nyújtása; 
a jogügyletek eredményes megtámadása esetén a Ptk. érvénytelen szerzıdésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
550 BH. 1995.539. 
551 A tényállás a német Insolvenzordnung – lentebb ismertetett - 133. § (1) bekezdésével mutat rokonságot. 
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kijátszását szolgálja, szerzıdési akaratuknak pedig ki kell terjednie a hitelezık megkárosítására 

alkalmas állapot elıidézésére. A szubjektív elemet feltételezı alakzat szerint tehát a felek a 

szerzıdést annak tudatában kötik, hogy a szerzıdés következtében a felszámolás alá kerülı adós 

hitelezıi nem, vagy nem olyan mértékben jutnak hozzá a követelésükhöz, mint ahogy ahhoz a 

szerzıdés megkötése nélkül hozzájutottak volna. A felperesnek ezt a csalárdságot kell 

bizonyítania. 

A Cstv. hiányossága, hogy nem szabályozza a további jogszerzıkkel szembeni fellépés 

lehetıségét, pl. amikor az adóssal összejátszó fél tovább ruházza a megszerzett dolgot. Amikor az 

elvont dolog ingatlan, akkor a (felszámoló által képviselt) adós vagy hitelezı felperesnek 

figyelembe kell vennie az Inytv. 62. és 63. §-ának a további jogszerzıvel szembeni 

igényérvényesítésre vonatkozó korlátozó rendelkezéseit. 

Az 1997. aug. 6-tól 2004. április 30-ig hatályos Cstv. 40. § az ingyenes és értékaránytalan 

ügyletek mellett tömör, összefoglaló megfogalmazással élve az „egyéb, a hitelezı vagy a 

hitelezık kijátszására szolgáló, az adós vagyonát csökkentı jogügyleteket” nyilvánította 

megtámadhatónak, de akkor még külön nem rendelkezett a hatályos szabályozásban ismert, 

’hitelezıket elınyben részesítı ügyletrıl’. Ezen, már nem hatályos rendelkezésre épülı 

joggyakorlat szerint a hitelezık kijátszására irányuló jogügyletnek minısült az az 

engedményezési szerzıdés, amit az adós a hitelezıjével kötött a köztük lévı semmis szerzıdés 

jogkövetkezményeinek rendezése (eredeti állapot helyreállítása) körében, mert lényegében a 

fizetésképtelenség állapotában egy hitelezıt emelt ki a többi közül és kedvezett neki. (Az ügyben 

fizetésképtelenné vált adós nem tudta visszaadni a hitelezınek azt a pénzösszeget, amelyet egy 

semmis szerzıdés alapján vett fel, hanem helyette fizetésül egy követelést engedményezett.) Ez 

az ügyletet a hatályos szabályozás már a hitelezıt elınyben részesítı ügylet tényállása keretében 

teszi megtámadhatóvá. 

Megtámadható az adósnak a felszámolás elıtt kötött azon színlelt jogügylete, amellyel az 

ıt megilletı követelésrıl lemond. Az érvénytelen tartozáselengedı nyilatkozat 

jogkövetkezménye az, hogy az eredeti vételár tartozás feléled.552 

A csalárd ügylet és a jó erkölcsbe ütközı szerzıdés kapcsolata: A Cstv. 40. § (1) 

bekezdés a.) pontja szerint minısülı csalárd ügylet egyidejőleg nyilvánvalóan jó erkölcsbe 

                                                 
552 Szegedi Ítélıtábla Gf. I. 30.105/2003. 
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ütközı szerzıdésnek is minısül.553 A Ptk. 200. § (2) bek. szerint semmis a szerzıdés, ha 

nyilvánvalóan a jóerkölcsbe ütközik.554 A jó erkölcsbe ütközı szerzıdés tilalma egy 

generálklauzula, amely lehetıvé teszi a szerzıdı felek mellett a társadalom érdekének és a 

szerzıdésben részt nem vevı harmadik személyek érdekének a figyelembe vételét. „Harmadik 

személyek érdekének sérelme miatt csak kivételesen, jól meghatározott, a gazdasági forgalom 

alapvetı követelményeit súlyosan sértı esetekben lehet a szerzıdés jó erkölcsbe ütközés miatti 

semmisségét megállapítani.”555 A jóerkölcs – polgári jogi értelemben – a társadalmi általános 

értékítéletét, a magánautonómiának a társadalmi közmegegyezés által meghatározott korlátait, az 

általánosan elvárható magatartás zsinórmértékét fejezi ki. A szerzıdési szabadság tehát nem 

korlátlan, a törvény nem fogadja el érvényesnek azokat a szerzıdéseket, amelyek nyilvánvalóan 

sértik az általánosan kialakult erkölcsi normákat. Az üzleti életben a tisztességesen gondolkodó 

emberek értékrendje az a mérce, amely a jóerkölcs absztrakt fogalmának meghatározásánál 

irányadó. 

A tényállás megállapítása körében értékelendı, hogy az ügyletkötés mennyivel elızte 

meg a felszámolási kérelem elıterjesztését, volt-e már folyamatban végrehajtási eljárás, hány 

hitelezı felé mennyi lejárt tartozása állt fenn az adósnak, vizsgálandó az ügyletkötı gazdasági 

társaságok képviselıinek és tagjainak azonossága és az is, hogy az átruházott vagyontárgyak 

mekkora arányt tettek ki az adós vagyonában. Az egyik eseti döntés szerint a társaság tagjai, 

egyben ügyvezetıi által bejelentett csıdhelyzetet közvetlenül megelızıen a társaság által 

lízingelt személygépkocsiknak adásvétel keretében, az ügyvezetık részérıl történı megvásárlása 

a jó erkölcsbe ütközik, mert elvonja a hitelezık kielégítési alapját.556 Jó erkölcsbe ütközik az is, 

ha az adós a fizetésképtelenség állapotában az ügyvezetı házastársára ruházza át a vagyont 

értéken alul.557 A Fıvárosi Ítélıtábla a 6.Pf.20.869/2003/4. sz. alatti ítéletében a felszámoló által 

az adós képviseletében indított peres eljárásban nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközés miatt 

megállapította azon adásvételi szerzıdés érvénytelenségét, amellyel a felperes – amikor már 

jelentıs adótartozása halmozódott fel – eladta a tulajdonában lévı ingatlant az alperesnek, amely 

                                                 
553 Sopovné Bachmann Katalin – Boleráczky Margit: Semmis az a szerzıdés, amely jóerkölcsbe ütközik (Magyar Jog, 1996. 
június, 347-351. oldal) 
554 A Ptk. 1990-ben történt módosítása elıtt a Ptk. 200. § (2) bekezdése úgy rendelkezett, hogy semmis az a szerzıdés, amely 
nyilvánvalóan a társadalom érdekeibe vagy a szocialista együttélés követelményeibe ütközik. 
555 Menyhárd Attila: A jó erkölcsbe ütközı szerzıdések tilalmának tartalmi meghatározása (Gazdaság és Jog, 2004/9.,  6. oldal) 
556 BH. 2000. 24. 
557 BH. 1999. 382. 
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alperes ügyvezetıje a felperes ügyvezetıje is volt és a felperesi társaságban részesedéssel is 

rendelkezett, hiszen az „ilyen szerzıdéssel elérni kívánt gazdasági cél a társadalmi közfelfogás 

számára elfogadhatatlan, tisztességtelen, ezért nyilvánvalóan a jóerkölcsbe ütközik.” 558 A Cúria 

egyik ítéletének tényállása szerint az adós „ellen foganatosított árveréskor peres felek között oly 

megállapodás jött létre, miszerint alperes avégett, hogy felperes sikerrel árverelhessen, árverelni 

nem fog. Ily megállapodás, illetve tilos összebeszélés folytán keletkezett szerzıdések nyilván a 

jóhiszemő hitelezık megkárosítására irányulnak: e szerint mint az erkölcsi fogalmakba ütközık 

(causa turpis), bíróság elıtt érvényesíthetı követelés jogalapjául nem szolgálhatnak.” 559  

Nem értünk egyet a Fıvárosi Ítélıtábla 15.Gf.40.280/2006/6. sz. alatt hozott ítéletével, 

amely az imént ismertetett, korábbi bírói gyakorlatot felülírni látszik. A jogesetben a felszámolás 

alá került adós támadta meg a felszámolás elrendelése elıtt néhány hónappal az adós által kötött 

engedményezési szerzıdést annak jó erkölcsbe ütközı voltára hivatkozva, amely szerzıdéssel az 

adós az egyik hitelezıjére (alperesre) engedményezte a megrendelıjével szembeni követelését 

úgy, hogy az engedményezés ellenértékébe beszámították az alperes követelését. Az ítélet 

indokolása szerint: „A nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközés miatti semmisség megállapítására 

irányuló kereseti tényállításnak – ha ez a Cstv. 40. §-ának (1) bekezdésében foglalt valamelyik 

tényállás elemeit is magában foglalja -, olyan egyéb, az itt szabályozott tényállási elemeken felüli 

hivatkozást is kell tartalmaznia, amelybıl megállapítható, hogy a szerzıdés tartalma, célja vagy 

joghatása nyilvánvalóan sérti a társadalom kialakult erkölcsítéletét, azaz nyilvánvalóan a 

jóerkölcsbe ütközik. Márpedig sem az adós hitelezıinek kijátszására irányuló szándéka és a vele 

szerzıdı fél errıl való tényleges vagy elvárható tudomása, sem a felszámolási vagyon 

csökkenése – mint a szerzıdés joghatása – nem minısülhet a nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközés 

miatti semmisséget megalapozó többlettényállási elemnek, hiszen az elıbbi a 40. § (1) bekezdés 

a) pontjában, utóbbi pedig mindhárom - a) – c) – pontjában meghatározott tényállás eleme.” 

Utóbbi megállapítással egyáltalán nem értünk egyet. Az természetes, hogy a Cstv. 40. § (1) 

bekezdésének három fordulatának normatív meghatározása teljesen különbözik a nyilvánvalóan 

jóerkölcsbe ütközı szerzıdés tényállásától, de gyakorlatilag képtelenség annyira elhatárolni a két 

jogszabályhelyet (különösen a csalárd ügyletet és a jó erkölcsbe ütközı szerzıdést), hogy a 

nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközésre hivatkozáson alapuló kereseti kérelem elutasításra kerüljön, 

                                                 
558 IH. 2005. 110. 
559 Sopovné Bachmann Katalin – Boleráczky Margit: id. mő, 348. oldal; C. 1988. febr. 9. 6004/1887. sz. Gr. VIII. 647. 1. 
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amennyiben a felperes nem tud olyan többlettényállási elemet felmutatni, amely teljesen 

elkülönül a Cstv. 40. § (1) bekezdés szerinti tényállási elemektıl. A Ptk. 200. § a ’nyilvánvalóan 

jóerkölcsbe ütközı’ szerzıdést nyilvánítja semmisnek, de sem azt nem határozza meg, hogy ez 

milyen tényállási elemek megvalósulása esetén állapítható meg, sem pedig nem zárja ki a Cstv. 

40. § (1) bekezdés szerinti tényállási elemek értékelhetıségét. A bíróságnak a konkrét esetben 

kell mérlegelnie, hogy a kereseti tényállás szerinti ügylet nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközik-e, 

azaz sérti-e a társadalom általános (és így egyben a bíróság saját) értékítéletét. A fedezetelvonó 

ügyletek tipikus tényállási eleme a felek közötti személyes összefonódás, a hitelezık kijátszására 

irányuló szándék, mindkét fél által tudottan az adós fizetésképtelen állapotában történı 

ügyletkötés vagy az adóst megilletı ellenszolgáltatás csökkent értéke vagy színlelt teljesítése (pl. 

ténylegesen át nem adott vételár). Ezen elemek bizonyítottsága esetén az ügylet igenis 

nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközik, sérti a társadalom általános morális elvárását. Kemenes István 

is arra az álláspontra helyezkedik, hogy: „A felszámolással összefüggésben az eset súlyától, 

jellegétıl függıen az egyébként más jogi megítélés alá esı fedezetelvonás (hitelezık 

kielégítésének meghiúsítása) – amely a Ptk. szerint hatálytalan, a Cstv. 40. § alapján 

megtámadható ügylet – nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközı magatartással is megvalósulhat.”560 

Juhász László kifejti, hogy a hitelezık kijátszására irányuló ügylet esetén „önmagában az 

elınytelen szerzıdés célzat nélkül nem ad okot a megtámadásra. Ezt a feltételt rendkívül nehéz 

elhatárolni a Ptk. 200. § (2) bekezdésében szabályozott jóerkölcsbe ütközı szerzıdéstıl, amely 

semmis.”561 

A Legfelsıbb Bíróság a Gfv. IX.30.038/2011/4. sz. ítéletével tiszta vizet öntött a pohárba, 

mert megállapította, hogy ugyanazon tényállás két jogcímen is érvénytelen lehet és nem követelte 

meg külön többlettényállási elemek bizonyítását. Az ítéleti indokolás lényegi ismertetését 

megelızıen szükséges a tényállás dióhájban való összefoglalása. A felperes (adós) ellen 2000 

szeptemberben az adóhivatal felszámolási kérelmet nyújtott be közel 800 millió Ft. összegő, saját 

bevallásán alapuló adótartozás miatt, amelyet az adós a felszámolási eljárásban vitatott, és 

párhuzamosan adóperek is folytak. 2003. januárban a felperes pervesztes lett az egyik adóperben, 

amelyben a bíróság jóváhagyta a 263 millió Ft. adókülönbözetet megállapító adóhatósági 

                                                 
560 Kemenes István: A szerzıdések érvénytelenségének egyes kérdései a gazdasági szerzıdéses gyakorlatban (Polgári Jogi 
Kodifikáció, 2002/2, 17. oldal) 
561 Juhász László: A felszámoló által indított megtámadási perekrıl (Gazdaság és Jog, 2007/4. sz. 5. oldal) 
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határozatot. A felperesi társaság 2003 márc. 7-én megtartott közgyőlésén a vezérigazgató 

bejelentette, hogy a per a társaság tevékenységének további ellehetetlenítéséhez vezetett. A 

társaság könyvvizsgálója nyomatékosan felhívta a közgyőlés figyelmét arra, hogy a társaság saját 

tıkéje olyan mértékben lecsökkent, hogy dönteniük kell a jegyzett tıke csökkentésérıl, avagy a 

társaság tevékenységének a befejezésérıl. Ezt követıen a felperesi társaság a munkavállalók 

munkaviszonyát megszőntettte, a könyvvizsgáló és a felügyelıbizottság tagjai is lemondtak. A 

társaságnak ekkor az egyetlen jelentıs vagyontárgya volt, egy 127 millió Ft-ra értékelt ingatlan, 

ezért azt 2003. március 27-én a felperes adásvételi szerzıdéssel eladta az alperesnek 127 millió 

Ft. vételárért, amelyrıl azonban számlát nem állított ki, az áfát nem fizette meg, az alperes pedig 

vételárat sem fizetett. Az adásvételi szerzıdés szerint az alperesi vevı a vételárat már „a felek 

gazdasági együttmőkıdése alatt részletekben megfizette”. Az alperes a 2002. évre 12 db számlát 

mutatott be havi bruttó 12.500.000. Ft. készpénzben megfizetett bérleti díjról (bár írásos bérleti 

vagy lízingszerzıdést nem tudott felmutatni) és hivatkozott arra, hogy a felek a bérleti díjak 

összegét tekintették vételárnak. A szerzıdı felek képviselıi rokonok voltak. A Fıvárosi 

Ítélıtábla elutasította a kereseti kérelmet, többlettényállási elem hiányával indokolva. A 

Legfelsıbb Bíróság azonban a szerzıdés érvénytelenségét annak jóerkölcsbe ütközı volta miatt 

megállapította a következı indokolással: Nyilvánvaló, hogy a Ptk. 200. § (2) bekezdésének 

harmadik fordulatában írtak és a Cstv. 40. § (1) bekezdésének a jelen jogvita elbírálása 

szempontjából jelentıséggel bíró a) vagy b) pontjában írt tényállási elemek között lehetnek 

átfedések, és különösen a célzatos magatartást is magában foglaló tényállással kapcsolatban 

felmerülhet az erkölcsi normák nyilvánvaló, a társadalom többségének rosszallását kiváltó 

megsértése. A hitelezık kijátszására és a felperes vagyonának csökkentésére irányuló szerzıdés 

ugyanannak a vagyonkimentési folyamatnak volt a része, azt pedig hogy a perbeli szerzıdések 

nemcsak tartalmuk és céljuk alapján, de joghatásukra tekintettel is nyilvánvalóan jóerkölcsbe 

ütközınek minısülnek, a bizonyított tényállási elemek alátámasztják.” 

Meg kell jegyezni, hogy a felszámoló nemcsak az egy éven belül indítható 

csıdmegtámadási keresettel vagy a jó erkölcsbe ütközésre hivatkozással határidı nélkül indítható 

érvénytelenítési keresettel növelheti a csıdvagyont, hanem az adós képviseletében az általános 

elévülési idın belül a vezetı tisztségviselı ellen kártérítési pert is indíthat a Gt. 30. § alapján, 
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hiszen ugyanezen jogügylet lehetıvé teszi mind a két jogintézmény alkalmazását, azok szoros 

összefüggésben állnak. 562 

 

3.2. Értékaránytalan és ingyenes ügyletek 

 

Az értékaránytalan és ingyenes szerzıdés megtámadhatóságáról rendelkezı Cstv. 40. § (1) 

bekezdés b) pontja nem újkelető a Cstv-ben, mégis szükséges az egymás mellé helyezett két 

tényállás különválasztása. Nem derül ki, hogy az ingyenesen és a feltőnı értékaránytalansággal 

szerzı fél elleni megtámadásnak a közös elıfeltétele-e a szerzı fél rosszhiszemősége. 

Rosszhiszemőség alatt értendı az, hogy a szerzıdı fél tud vagy kellı körültekintéssel tudnia kell 

az adós fizetésképtelenségérıl. Látszólag nem szükséges, mert az a) pont az, ami kifejezetten 

megköveteli a másik fél részérıl az adós hitelezı károsító szándékáról való tudomását. Ezt a 

bizonytalanságot tovább fokozza több eseti döntésben olvasható kifejezett utalás arra, hogy „a 

megtámadás lehetısége akkor is biztosított, ha a szerzıdésben egyik fél sem volt 

rosszhiszemő”.563 Ezt pedig némileg más eseti döntések564 cáfolják meg, amelyek elıírják annak 

vizsgálatát, hogy a szerzıdı fél tudott-e az ügyletkötéskor az adós fizetésképtelenségérıl. A 

Szegedi Ítélıtábla a Gf.I.30.169/2003. sz. döntésében azon álláspontja helyezkedett, hogy a Cstv. 

40. § (1) bekezdés b) pontjában írt megtámadási ok objektív, megdönthetetlen törvényi vélelmet 

állít fel: a felek jó- vagy rosszhiszemőségétıl függetlenül a feltőnıen aránytalan juttatás a 

felszámolás alá került adós esetében vagyonkimentést (fedezetelvonást) vélelmez. Mivel a Cstv. 

40. § (3) bekezdés szabályozza a rosszhiszemőség vélelmét565 kifejezetten a 40. § (1) bekezdés a) 

és b) pontja szerinti tényállásra, ebbıl következıen a visszterhes ügyletnél a szerzıdı fél 

tudattartalmát vizsgálni és rosszhiszemőségét elvileg bizonyítani kell. (Nem egyértelmő továbbá, 

hogy az ingyenesen szerzıt mire lehet kötelezni, pl. alkalmazandóak-e a jogalap nélküli 

gazdagodás szabályai.) 

                                                 
562 A Gt. 30. § (3) bekezdése szerint a fizetésképtelenség bekövetkezése után a vezetı tisztségviselınek a hitelezıi érdekek 
elsıdlegessége alapján kell eljárnia.  
563 BH. 1999. 31.; BH. 2003. 32.; BH. 2000. 508. 
564 EBH. 2003. 877. 
565 40. § (3) Ha az adós a többségi befolyása (Ptk. 685/B. §) alatt álló gazdálkodó szervezettel, továbbá ha a gazdálkodó szervezet 
a tagjával vagy vezetı tisztségviselıjével, illetve annak hozzátartozójával köt szerzıdést, az (1) bekezdés a) és b) pontjainak 
alkalmazásában a rosszhiszemőséget, illetıleg az ingyenességet vélelmezni kell. Ugyancsak vélelmezni kell a rosszhiszemőséget 
és az ingyenességet az egymással közvetlen vagy közvetett összefonódásban nem álló, de azonos személy vagy gazdálkodó 
szervezet befolyása alatt mőködı gazdálkodó szervezetek egymás közti szerzıdéskötése esetén. 
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A kérdést eldöntı 3/2008. sz. PJE határozat szerint „e törvényi tényállások tehát a felek 

szerzıdéskötéskori jó- vagy rosszhiszemőségétıl függetlenül az ingyenes vagy feltőnıen 

aránytalan juttatás, mint tény alapján az utóbb felszámolás alá kerülı adós esetében a 

vagyonkimentést, fedezetelvonást vélelmezik. Nem biztosítanak lehetıséget arra, hogy a 

megtámadott szerzıdést megkötı fél a törvényi vélelmet megdöntse. Az e körbe tartozó 

szerzıdések létrejöttük ténye, tartalma (ingyenes, feltőnıen értékaránytalan) alapján 

megtámadhatók. Ebbıl következıen ezek a megtámadási okok objektívek. E megtámadási okok 

alapján tehát a pert indító felszámolónak, vagy hitelezınek elég bizonyítania a megtámadott 

ügylet ingyenességét és feltőnı értékaránytalanságát.” Ez az álláspont bár a hitelezık érdekét 

kétségkívül szolgálja, az adóssal jóhiszemően szerzıdı fél oldaláról a jogbiztonság határát 

súrolja, ugyanis amennyiben jóhiszemően megvesz egy cégtıl (leendı adóstól) egy dolgot a piaci 

érték alatt, utólag ki van téve egy megtámadási per kockázatának, amennyiben az ügylet az adós 

elleni felszámolási kérelem benyújtását megelızı 2 éven belül került megkötésre, sıt azt sem kell 

vizsgálni, hogy az ügyletkötéskor az adós a fizetésképtelenség állapotában volt-e. 

Az adósnak nemcsak a szerzıdése, hanem bármely más jognyilatkozata is megtámadható. 

Miskolci Bodnár Péterrel ellentétben álláspontunk szerint támadható az adós részérıl tett 

tartozáselengedı nyilatkozat.566 Álláspontunk szerint a jogszabályhely alapján megtámadható 

különösen az anya- és leányvállalat, tag, vezetı tisztségviselı, ezek hozzátartozója érdekében 

ellenérték nélkül történt tartozásátvállalás, kezességvállalás (akár az adós már helyállt, akár nem), 

érvénytelen a biztosíték nyújtására irányuló egyoldalú adósi ajánlat is, tehát önmagában a 

kötelezettségvállaló nyilatkozat is támadható, nem csak a már bekövetkezett vagyoncsökkenés. 

A felszámolók gyakran az értékaránytalan ügyletek után kutatnak, amelyek megtámadását 

a Ptk. és a Cstv. egyaránt lehetıvé teszi.567 A Ptk. 201. § (2) bekezdése értelmében ha a 

szolgáltatás és ellenszolgáltatás között anélkül, hogy az egyik felet az ajándékozás szándéka 

vezetné, a szerzıdés megkötésének idıpontjában feltőnıen nagy az értékkülönbség, a sérelmet 

szenvedı fél a szerzıdést megtámadhatja.568 Felvetıdhet a kérdés, hogy a felszámolónak vagy 

hitelezınek mennyiben elınyösebb, ha az adós szerzıdését a Cstv. és nem a Ptk. alapján támadja 

                                                 
566 Miskolczi Bodnár Péter szerint a Ptk. 203. § rendelkezései csak a fedezetelvonó szerzıdésekre alkalmazhatóak, egyoldalú 
nyilatkozatokra nem (idézett értekezés, 219. oldal) 
567 A Kt. 280. §-a kimondta, hogy: Kereskedelmi ügyletek a felén túli sérelem miatt meg nem támadhatóak. V.ö.: Lajer Zsolt: A 
feltőnı értékaránytalanság tilalmáról (Magyar Jog, 1999/2., 103-109. oldal)  
568 Az „új Ptk.” 5:79. §-a változatlan tartalommal szabályozza az értékaránytalan ügylet megtámadhatóságát. 
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értékaránytalanságra hivatkozva? Mennyiben ad a Cstv. kedvezıbb (nagyobb pernyertességi 

eséllyel vagy kedvezıbb jogkövetkezménnyel járó) perlési lehetıséget? Miért elınyösebb a 

felszámolónak a Cstv. alapján támadni az értékaránytalan ügyletet? Elıször is álláspontunk 

szerint a hitelezı nem minısül olyan sérelmet szenvedett félnek, aki az adós által kötött 

szerzıdést a Ptk. alapján megtámadhatja, viszont a Cstv. kereshetıségi jogot biztosít neki. 

Másodsorban a megtámadási jogot a Cstv. alapján gyakorló hitelezıt vagy az adós nevében 

fellépı felszámolót nem fenyegeti az a veszély, hogy az adós az értékaránytalan szerzıdés elleni 

megtámadási jogáról (adott esetben annak tudatában) lemondott. (Erre lentebb a 6.5. pontban 

még visszatérek.) 

A Cstv. alapján indított perekben az értékarányosságot a PK. 267. állásfoglalás elvei 

szerint vizsgálja a bíróság.569 A jogkövetkezményeket a bíróság a PK. 267. állásfoglalásnak 

megfelelıen rendezi, ’korrekció nélkül’, azaz az adós terhére értéken alul szerzı felet csak az 

aránytalan elıny megfizetésére kötelezi. „Az aránytalan értékkülönbözetre nézve a Ptk. 201. §-

hoz kapcsolódó bírói gyakorlat az irányadó. (PK. 267. áf., BH. 1989/60., BH 1986.16., BH. 

1985/347.)” 570 A 3/2008. PJE. sz. határozat állásfoglalása szerint is az adóssal szerzıdı fél a 

feltőnıen aránytalan különbözettel megkötött jogügylet esetén az aránytalan elınynek, mint 

különbözetnek a megfizetésére kötelezhetı. Ezt a bírói gyakorlat helytelennek tartjuk, ezért ha az 

adóssal szerzıdı fél (ha rosszhiszemően járt el vagy pedig a Cstv. 40. § (3) bekezdés szerinti 

személyi körbe tartozik), akkor az átruházott vagyontárgy forgalmi értékére való kiegészítésre 

indokolt kötelezni, hiszen csak így érhetjük el a Cstv. 40. §-ának a célját, az elvont vagyon 

visszaszolgáltatását, a teljes értékének a megtérítését. A római jogi felén túli sérelem szabálya 

(laesio ultra dimidium v. laesio enormis) szerint ha az eladó az ingatlan értékének még a felét 

sem kapta meg, kérhette az adásvétel felbontását és – a vételár egyidejő visszaszolgáltatása 

mellett – az ingatlan visszaadását. „Ha a vevı meg akarta tartani az ingatlant, a vételárnak a telek 

teljes értékéig való kiegészítésével fenntarthatta a szerzıdést; ıt tehát facultas alternatíva illette 

meg.” 571 „Az eladó csak az adásvétel felbontására perelhet a vevı pedig vagy hozzájárul az 

adásvétel felbontásához, vagy a vételárnak a tényleges (teljes) értékre való kiegészítésével 

fenntarthatja hatályában az adásvételt (az eladó tehát nem követelhet vételár-kiegészítést).” 572 A 

                                                 
569 BH. 2003.32. 
570 Juhász László: id. mő, 5. oldal 
571 Földi András és Hamza Gábor: A római jog története és institúciói (Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., 1996 Budapest, 513. oldal 
572 Földi András és Hamza Gábor: id. mő 415. oldal  
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magyar bírói gyakorlatra visszatérve másrészt pedig a feltőnı értékaránytalanságot nem 

feltétlenül csak 30-50 %os eltérés esetén tartjuk indokoltnak megállapítani.573 

 

3.3. Hitelezıket elınyben részesítı ügyletek 

 

A Ptk. XXIII. fejezete szerinti szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek közül egyes dologi 

biztosítékok (óvadék, zálogjog) elınyös (a biztosított összeg erejéig a többi hitelezı követelését 

megelızı) kielégítést biztosítanak a hitelezınek arra az esetre, amennyiben az adós vagyonbeli 

elégtelensége folytán singuális vagy totális végrehajtás (felszámolás) alá kerül. A hitelezési 

gyakorlatban azonban a hitelezı egyéb jogintézményekkel is biztosítékot kereshet: pl. biztosítéki 

engedményezést köt az adóssal, vagy biztosítéki céllal vételi jogot köt ki magának.574 A 

biztosítékok célja, hogy az adós fizetésképtelensége esetén a hitelezı a felszámolási eljárásában a 

többit hitelezıt megelızı elsıbbséggel jusson kielégítéshez (a csıdvagyonba tartozó) biztosítéki 

vagyontárgyból (pl. zálogtárgyból) vagy pedig (opció, biztosítéki engedményezés, visszavásárlási 

jog esetén) a csıdvagyonba tartozó vagyontárgyat leválassza és abból azonnal kielégítse a 

követelését.575 

Vannak egyéb, biztosítéknak nem minısülı szerzıdéses konstrukciók (pl. a hitelezı 

javára követelés engedményezése teljesítés jogcímén), amelyek a hitelezınek (az adós 

fizetésképtelenségi helyzetében) a többi hitelezıhöz képest megtérülési elınyt, magasabb 

megtérülési arányt jelentenek (mert nem kell attól tartania, hogy a felszámolási eljárásban a saját 

kielégítési osztályában csak részleges kielégítést kap), amely elıny idıbeni elıny is (a 

hitelezınek nem kell megvárnia az elhúzódó felszámolási eljárásban a vagyonfelosztási 

javaslatot). Mindennapos megoldás például, hogy a hitelezı (pl. építıipari alvállalkozó) az 

                                                 
573 Miskolczi Bodnár Péter adásvételi szerzıdés esetén már 20 %-nál kisebb értékkülönbség esetén is megállapítaná a vevıre 
háramló ingyenes elınyt. (Miskolczi Bodnár Péter: Hitelezıvédelem a társasági - és a csıdjogban, Kandidátusi értekezés, 
Miskolc, 1992, 207. és 223. oldal) 
574 Az „új Ptk.” 5 :397. §-a szabályozza a biztosítéki céllal kikötött vételi jogot. 
575 A fiduciárius biztoítékok körében a közelmúltban számos tanulmány született: Layer Zsolt: A jövıbeni követelések 
engedményezése, mint hitelbiztosíték (Magyar Jog, 1997/1, 19-25. oldal) Layer Zsolt – Leszkoven László: A bizalmi (fiduciárius) 
biztosítékokról (Polgári Jogi Kodifikáció, 2004/4. 3-17. oldal). Leszkoven László: A biztosítéki célú vételi jog néhány kérdésérıl 
(Gazdaság és Jog 2004/12. 16-21. oldal). Leszkoven László: A fiduciárius engedményezés jogi természetérıl (Gazdaság és Jog, 
2002/3., 13-17. oldal). Gárdos István: Fiduciárius biztosítékok az új Polgári Törvénykönyvben (Gazdaság és Jog, 2008/7-8., 17-
24. oldal). Gárdos István: Az engedményezés és a vételi jog biztosítéki célú alkalmazása (Gazdaság és Jog, 2004/4.,14-19. oldal).  
Gárdos István – Gárdos Péter: Az engedményezés és a vételi jog biztosítéki célú alkalmazása (Gazdaság és Jog 2004/4., 14-19. 
oldal). Gárdos István – Gárdos Péter: Van-e a fiduciárius biztosítékoknak helyük a Magyar jogban? (Polgári Jogi Kodifikáció 
2004/1-2. 33-47. oldal) Gárdos István – Gárdos Péter: Ismét a fiduciárius biztosítékokról (Gazdaság és Jog 2005/3, 13-18. oldal) 
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adóssal (megrendelıvel) a vállalkozási szerzıdés pénzbeli teljesítése helyett engedményezési 

szerzıdést ír alá, amely szerzıdéssel teljesítés jogcímén (pénzfizetés helyett) egy követelést 

fogad el az adóstól vagy az adós a hitelezıre ruházza valamely vagyontárgyát és a 

vételártartozásba beszámítják a hitelezı követelését. Az ilyen, gazdasági életben bevett, polgári 

jogilag jogszerő megoldások utólag, az egyik szerzıdı fél (adós) (ráadásul jogi és nem gazdasági 

értelemben vett) fizetésképtelenségének (és felszámolása elrendelésének) puszta ténye alapján 

megkérdıjelezhetıvé, pontosabban csıdjogi minısítés alapján érvénytelenné válhatnak.  

A modern csıdjogok alapelve a hitelezık egyenlıségének az elve, amelyet már a 

fizetésképtelenségi eljárás megindítása iránti kérelem benyújtását megelızıen érvényre kell 

juttatni, biztosítva azt, hogy a már bekövetkezett fizetésképtelenség állapotában (amikor a vagyon 

már nem elegendı az összes hitelezı követelésének kielégítésére) az adós egyik hitelezıjét se 

részesítse elınyben a többi rovására. Az esetlegesen bekövetkezett ’hangsúlyeltolódásokat’ a 

hitelezıt elınyben részesítı ügylet törvényi tényállása hivatott orvosolni. Tehát a hitelezıknek 

nemcsak az adóssal ügyletet kötı harmadik személyekkel szemben kell jogvédelmet biztosítani, 

hanem a többi hitelezıvel szemben is. 

Magyarországon az uniós csatlakozással, 2004. május 1-i hatállyal módosult a 

Csıdtörvénynek a csıdmegtámadást szabályozó 40. §-a, és bevezetésre került a hitelezıt 

elınyben részesítı ügylet (preferential transaction) törvényi tényállása. A 40. § (3) bekezdésében 

bevezetésre került a rosszhiszemőség illetve ingyenesség törvényi vélelme, de  a vélelem csak és 

kizárólag a 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjaira terjed ki, a c) pontra (hitelezıt elınyben részesítı 

ügyletekre) és a visszakövetelési jogra nem. Ez elsıre törvényi hibának tőnik különösen annak 

tükrében, hogy a régi Cstv. 27. 2. pontja szerint is feltétele volt az eredményes megtámadásnak, 

hogy az elınyös kielégítéshez vagy biztosításhoz jutott hitelezınek tudnia kellett az adós 

fizetésképtelenségérıl. A jelenlegi bírósági gyakorlat szerint azonban csak az ügylet objektív 

eredménye a meghatározó (azaz a hitelezı elınyhöz jutása az azonos vagy ıt megelızı 

kielégítési sorrendbe sorolt hitelezıkhöz képest), nincs jelentısége az elınyt szerzı hitelezınek 

az adós szerzıdéskötéskori vagyoni, eladósodottsági helyzetére vonatkozó szubjektív 

tudattartalmának, azaz az elınyben részesített hitelezınek nem kell tudnia arról, hogy a 

szerzıdéskötéskor az adós fizetésképtelen volt-e (beszállítói felé a fizetéseit megszőntette) vagy 

hogy az ügylet folytán éppen elınyben (nagyobb megtérülési arányban) részesült-e a többi 

hitelezıhöz képest. Amennyiben az adós egy vele – a Cstv. a 40. § (3) bekezdése szerinti - 
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összefonódásban álló személynek nyújt pl. zálogjogot, akkor a megtámadási jogot gyakorló 

felperesnek nem kell bizonyítania az alperes rosszhiszemőségét, sıt a szerzıdés a Cstv. 40. § (1) 

bek. a) pontja szerinti hitelezık kijátszására irányuló csalárd ügyletnek is minısülhet, ebben az 

esetben pedig már a vélelmezetten rosszhiszemő alperest terheli az ellenbizonyítás terhe, ráadásul 

az öt éven belül kötött ügylet (nyújtott biztosíték) támadható. 

A Cstv. szerint az adós azon szerzıdése vagy más jognyilatkozata támadható, amelynek 

tárgya egy hitelezı elınyben részesítése, különösen egy fennálló szerzıdésnek a hitelezı javára 

történı módosítása vagy biztosítékkal nem rendelkezı hitelezı számára biztosíték nyújtása. A 

Cstv. nem határozza meg egyértelmően a tényállás központi elemének, a hitelezıi elınynek a 

mibenlétét, amelynek értelmezése a bírósági gyakorlatra marad. Kétségtelenül ide tartozik az, ha 

az adós az egyik hitelezıjének a már fennálló (akár lejárt vagy nem lejárt) követelése 

biztosítására zálogjogot vagy óvadékot nyújt, hiszen ezen biztosítékok (lényegükbıl adódóan) a 

többi hitelezıhöz képest elınyös kielégítést (ún. külön kielégítési jogot) biztosítanak, de számos 

más tényállás képzelhetı el. A hitelezı elınyben részesítése megvalósul akkor is, ha a dologi 

adós a biztosítékkal rendelkezı hitelezı részére nyújt további biztosítékot nyújt, mert ezzel a 

biztosított követelés fedezetét, kielégítési esélyét növeli.576 Ide sorolható az is, ha az adós 

(számítva a felszámolás elrendelésére) a neki kölcsönt nyújtó hitelezıvel (akár bankkal) 

megállapodik a teljesítési határidı elıre hozataláról (azaz a kölcsönszerzıdés módosításáról) 

majd a kölcsönbeadót kifizeti, míg a beszállítóit nem vagy egy másik eset, amikor a hitelezınek 

nem pénzt fizet, hanem (teljesítésként) egy követelést engedményez rá vagy ha a tartozás 

fedezetéül újabb dolgot terhel meg. 

Bár 2004. május 1-je elıtt a hitelezıt elınyben részesítı ügylet tényállása még ismeretlen 

volt, ekkor a 40. § (1) bekezdése c) pontjának korábbi rendelkezése, az ’egyéb, a hitelezı vagy a 

hitelezık kijátszására szolgáló, az adós vagyonát csökkentı jogügylet’ tényállása jogcímén 

állapította meg a bíróság a ügylet hatálytalanságát (ma már az érvénytelenség a 

jogkövetkezmény). A BH. 2000. 508. sz. eseti döntésben a Legfelsıbb Bíróság a hitelezıkkel 

szemben hatálytalannak nyilvánította azt a szerzıdést, amellyel az adós a fizetésképtelenség 

állapotában értékesítette az ingatlanait, és a vevı a vételár tartozását úgy teljesítette, hogy egy 

hitelezıtıl engedményezési szerzıdéssel szerzett követelését beszámította. A határozat 

                                                 
576 BDT. 2011. 2469. 
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indokolása szerint az adós a jogügylettel elvonta a fedezetet a hitelezık kielégítése elıl és a vevı 

a Cstv. által felállított szigorú hitelezıi rangsort megkerülve, már a felszámolási eljárás 

megindítását megelızıen hozzájutott a követeléséhez. A BH. 1999. 31. sz. alatt közzétett eseti 

döntésében a Legfelsıbb Bíróság érvénytelennek minısítette az adós és a végrehajtási eljárást 

indító banki hitelezı között a végrehajtási eljárásban létrejött megállapodást, amelyben az adós a 

teljes gépparkját átruházta a banki hitelezıre, aminek ellenében a banki hitelezı a teljes 

követelésérıl lemondott (beszámította), az ítélet indokolása szerint ez a végrehajtási egyezség 

veszélyeztette a kielégítési sorrendben a banki hitelezı elıtt és vele egy sorban álló hitelezık 

kielégítését. A BH. 1995. 179. sz. alatt közzétett eseti döntésben a Legfelsıbb Bíróság a 

kielégítési alap csökkenésének (fedezetelvonásnak) a ténye alapján hatálytalanította az ügyletet, 

amellyel az adós az egyik hitelezıje részére, a tartozása kielégítéséül átruházta egy követelését 

(az engedményezés jogcíme teljesítés volt) annak ellenére, hogy egyik fél sem volt rosszhiszemő, 

hiszen így az engedményezéssel kielégített hitelezı a többivel szemben elınyben részesült a 

beszámítás erejéig. (A vagyoncsökkenés megtörtént, hiszen amennyiben nem került volna sor 

engedményezésre, akkor ez a követelés a hitelezık kielégítésére szolgáló csıdvagyon része 

maradt volna, amit a felszámoló behajtott és a hitelezık között szétosztott volna.) 

A jelenlegi joggyakorlatot illetıen a Gyıri Ítélıtábla a Gf.IV.20.112/2007/5. sz. (IH. 

2008. 42.) ítéletének alapjául szolgáló tényállás szerint egy, a felperes által indított perben a 

felperes javára marasztalta a bíróság az I. r. alperest (a tartozása megfizetésére kötelezte), akinek 

ekkor már különbözı hitelezık irányában lejárt tartozásai és 70 millió Ft. összegő adótartozása is 

fennállt továbbá vele szemben a bíróság biztosítási intézkedést is elrendelt. A felperes 

pernyertessége után az I. r. alperes (adós) és a hozzátartozóik tulajdonában álló II. r. alperesi 

társaság tartozásátvállalási szerzıdést kötöttek, amely szerint a II. r. alperes különbözı 

kötelezettekkel szemben fennálló kb. 143 millió Ft. tartozást vállalt át az I. r. alperestıl, majd 

ellenszolgáltatásául az I. r. alperes a II. r. alperesre engedményezte a 31 millió Ft. összegő bérleti 

díj követelését. A felperesi hitelezı megtámadta az engedményezési szerzıdést. A Gyıri 

Ítélıtábla az ítéletében kifejtette, hogy a c) pont szerint „megtámadási okra hivatkozással az 

ügylet hatálytalanságát három konjuktív feltétel fennállása esetén lehet megállapítani: az adós 

fizetésképtelenség közeli helyzetében; egy már fennálló kötelem jogosultja, tehát az egyik 

hitelezı; elınyben részesül, azaz egy jogügylet következtében többhöz, követelésének nagyobb 

hányadához jut hozzá, mint amihez, amennyihez a vele egy rangsorban lévı hitelezık 
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hozzájutnak. … Az eredményes megtámadáshoz nem szükséges, hogy a támadott ügyletet 

megkötı, fizetésképtelenség közeli helyzetben lévı adós és a vele kötött ügylet folytán szerzı fél 

magatartása célzatos legyen, felismerve azt, hogy az ügylet a hitelezık kijátszására szolgál. Az 

idézett jogszabályhelybıl nem következik, hogy vizsgálni kellene az adós és a szerzıdı fél jó- 

vagy rosszhiszemőségét, a lényeg csupán az ügylet objektív eredménye; az, hogy valamely 

hitelezı a felszámolási eljárást megelızıen, a felszámolási kielégítési rangsort figyelmen kívül 

hagyva hitelezıi követelésének nagyobb hányadához jut hozzá, mint amihez a felszámolási 

eljárásban a vele egy rangsorban álló hitelezık hozzájutnak. A felszámolási eljárás során 

rendelkezésre álló vagyon csökkenését pedig az említett objektív eredmény figyelembevételével 

és nem önmagában a mérleg elv szerint kell vizsgálni; szem elıtt tartva, hogy az ügylet folytán a 

preferált hitelezıkkel egy rangsorban lévı hitelezık kielégítésére szolgáló felszámolási vagyon 

összetétele a hitelezık számára hátrányosan változott-e meg. Az ugyanis lehetséges, hogy a 

támadott ügylethez kapcsolódóan az adós tartozásai is csökkennek, azonban az aktív 

vagyonelemek mennyiségének csökkenésével a hitelezık kielégítési aránya is romlik.” 

 A Fıvárosi Ítélıtábla a 12.Gf.40.232/2007/5. sz. ítéletében a felszámolás alatt álló 

felperes keresetére megállapította azon ingatlan adásvételi szerzıdés érvénytelenségét, amelyet a 

felperes (adós) az azonos magánszemélyek által újonnan alapított kft. vevıvel (I. r. alperessel) 

kötött és amely szerzıdés szerinti vételárat közvetlenül az ingatlant terhelı jelzálogjogosult bank 

(II. r. alperes) követelésének kielégítésére fordítottak oly módon, hogy a vételár kifizetéséhez 

szükséges forrást ugyanezen bank a vevıvel kötött új hitelszerzıdés keretében biztosította a 

vevınek. (A bíróság elrendelte az eredeti állapot helyreállítását és a vevı által felvett bankhitelt 

biztosító, II. r. alperes javára bejegyzett zálogjog törlését.) Az adásvételi szerzıdés megkötésekor 

a felperesnek (adósnak) több mint 100 millió Ft. összegő lejárt tartozása állt fenn különbözı 

hitelezık, beszállítók irányában. Az adós a banki törlesztı részleteket sem tudta fizetni, pedig a 

hitelt többször meghosszabbították. Az adásvételi szerzıdésben a vevı átvállalta az eladónak 

(adósnak) az ingatlant terhelı bankhitel tartozását és vállalta annak közvetlen megfizetését a bank 

felé. A vevı hitelkérelmét a bank elbírálta, és a vevınek folyósított hitel összegét (amellyel a 

vevı vételárként tartozott az eladónak) az eladó hiteltartozása törlesztéseként írta jóvá. Az 

elsıfokú bíróság szerint az adásvételi szerzıdéssel (és tartozásátvállalással) a banki hitelezı 

elınyben részesült, mert a jogügylet következtében a követelésének nagyobb hányadához jutott 

hozzá, mint amennyiben a vele egy rangsorban lévı hitelezı jutna a felszámolási eljárásban, 
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hiszen amennyiben a felek az adásvételt nem kötik meg, úgy a banki hitelezı a követelését csak a 

felszámolásban érvényesíthetné, elıre nem látható mértékben és arányban. (A jogvita 

elbírálásakor hatályban lévı Cstv. 49/D. § szerint a vételár 50 %-a kizárólag a hitelezıt illette 

volna meg.): „A hitelezı elınyben részesítésének egy szerzıdés alapján, annak megkötésekor, 

illetve a szerzıdéskötés eredményeként elıállt teljesítéskor kell fennállnia, más hitelezık 

hátrányára. A Cstv. 40 § (1) bekezdés c) pontjára alapított megtámadás esetén nem annak van 

jelentısége – a felszámolási eljárásban tett igényérvényesítési lehetıséggel összehasonlítva -, 

hogy a II. r. alperes a felszámolás közeli helyzetben lévı adós (felperes) vagyonából még a 

felszámolási eljárást megelızıen nyert 100 %-os mértékő kielégítést, hanem annak, hogy más, 

korábbi esedékességő hitelezık felé fennálló tartozások kielégítését megelızıen jutott a 

követeléséhez.” A tartozásátvállalás ingatlan átruházás fejében történt. Amennyiben 

tartozásátvállalás nem történt volna, hanem egyszerő ingatlan adásvétel, „úgy az ingatlanért járó 

teljes vételár a felperest illette volna, melybıl a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı 

adós a különbözı hitelezık felé fennálló, korábbi esedékességő tartozásait elégíthette volna ki.” 

(A bank a közokiratba foglalt zálogszerzıdése alapján végrehajtási eljárást indíthatott volna az 

adós ellen.) Az adott ügyben az adásvétel tárgyában megkötött megállapodásban foglalt 

tartozásátvállalás valósította meg a II. r. alperes hitelezı elınyben részesítését. Az Ítélıtábla 

rámutatott arra is, hogy nincsen jelentısége annak, hogy a hitelezı tudott-e az adós 

fizetésképtelen helyzetérıl, csak a fizetésképtelenség tényének van jelentısége. (Megjegyzendı 

még, hogy az ítélet folytán a bank tehát teljesen fedezet nélkül maradt, a zálogjoga törlésre 

került.) Értelmezésünk szerint az elıny meghatározását illetıen a Fıvárosi Ítélıtábla mintha nem 

annyira azt hangsúlyozta volna, hogy a hitelezı nagyobb arányban jut kielégítéshez, mint 

felszámolási eljárásban jutna, hanem hogy az ügylet folytán hamarabb jut kielégítéshez, mint 

más, korábban esedékessé vált követeléssel bíró hitelezık. 

Kérdésként merül fel, hogy amennyiben az adóssal (eladóval) adásvételi szerzıdést kötı 

vevı a vételárba (vagy annak egy részébe) beszámítja az adóssal szembeni lejárt követelését 

(pontosabban a felek kifejezetten megállapodnak a beszámításban), akkor a hitelezıvel szemben 

utólag felléphet-e a felszámoló? A kérdés megválaszolásának kísérlete elıtt kitérnék a Debreceni 

Ítélıtábla Gf.III.30.694/2006/7. sz. ítéletére, amelyben megállapított tényállás szerint a 

felszámoló által képviselt felperes (adós) a Cstv. 40. § (1) bekezdésének a) pontja (hitelezık 

kijátszására irányuló csalárd ügylet) alapján támadta meg az alperessel kötött ingatlan adásvételi 
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szerzıdéseket, amely szerzıdésekkel a huzamos ideje fizetési gondokkal küszködı felperes az 

ingatlanvagyonát átruházta az azonos magánszemélyek által mőködtetett alperesi társaságra, 

amely cég a 29 millió Ft. vételárból 11 millió Ft-ot beszámítással teljesített. (A tényálláshoz 

tartozik, hogy a felperes korábban a termelı berendezéseit is átruházta az alperesre, majd azt 

visszabérelte, és az alperes ezen bérleti díj követeléseit számította be. Az alperes vállalta tovább a 

felperes 9 millió Ft. összegő hitelének átvállalását, de végül is ezt az összeget a vételárból a 

felperes fizette meg.) Az elsıfokú bíróság az adásvételi szerzıdéseket érvénytelennek 

nyilvánította, de ezen kívül helyesen utalt rá, hogy a Cstv. 40. § (1) bekezdésének c) pontjában 

meghatározott magatartásnál nem lényeges a magatartás célja, vagyis a hitelezık kijátszásának 

szándéka, míg az a) pontnál célzatos cselekményrıl van szó. Ezért ha hitelezı elınyben 

részesítése történt és ahhoz a hitelezı kijátszása, mint cél kapcsolódik, a 40. § (1) bekezdés a) 

pontja alkalmazható. Az Ítélıtábla is megállapította, hogy az alperes az adóssal szembeni 

követeléséhez a felszámolási eljárás kielégítési szabályait megkerülve jutott hozzá a többi 

hitelezı rovására (a jogesetben ’többlettényállási elem’ volt a szerzıdı cégek azonos tulajdonosi 

köre.). A feltett kérdés megválaszolása tehát: a beszámítás a teljesítés egy formája, és (annak 

ellenére, hogy sem a Ptk., sem a Cstv. nem tiltja a felszámolás kezdı idıpontja elıtti beszámítást) 

a beszámított összeg erejéig felmerülhet a beszámítással érintett hitelezı elınyben részesülése, 

hiszen a beszámítás erejéig a követelése a többi hitelezıt megelızıen és (bár meg kell vizsgálni a 

konkrét ügyben bejelentett igények összegszerőségét és sorrendiségét is) vélhetıen a többi 

hitelezıhöz képest nagyobb arányban nyert kielégítést. Ezen álláspontot megcáfolni látszik a 

Cstv. 38. § (3) bekezdése, amely szerint a hitelezı - a gazdálkodó szervezet által indított perben - 

a gazdálkodó szervezettel szemben a felszámolás kezdı idıpontjában fennálló követelését 

beszámítási kifogásként érvényesítheti, feltéve, hogy a követelés jogosultja a felszámolás kezdı 

idıpontjában is a hitelezı volt, márpedig ha a beszámítás a kezdı idıpont után megengedett, 

akkor miért lenne tilos a kezdı idıpontja elıtt? A bizonytalanságot eloszlatandó a 

Csıdtörvénynek egyértelmően szabályoznia kellene a kérdést. 

Az ismertetett jogesetekbıl látható, hogy nincs jelentısége annak, hogy az 

engedményezési szerzıdés, az adásvételi szerzıdés, a tartozásátvállaláshoz való hozzájárulás, 

zálogszerzıdés stb. a Ptk. rendelkezéseinek megfelelnek, jogszerőek, a Csıdtörvény az egyik 

szerzıdı fél fizetésképtelenségének a szerzıdéskötéskor fennállt, de a másik fél által nem 

feltétlenül ismert (a felszámolást elrendelı végzés jogerıre emelkedésével végérvényessé vált) 
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ténye miatt érvényteleníti azt a szerzıdést, amely valamely hitelezınek elınyös kielégítést 

biztosít. 

 

3.4. Visszakövetelési jog 

 

A Cstv. 40. § (2) bekezdése visszakövetelési jogot biztosít az adós által a felszámolási kérelem 

benyújtását megelızı hatvan napon belül és azt követıen nyújtott szolgáltatásokra, ha azok 

eredménye egy hitelezı elınyben részesítése és a szolgáltatás nem minısül a rendes gazdálkodás 

körébe tartozó szolgáltatásnak. A Cstv. szerint hitelezı elınyben részesítésének minısül 

különösen valamely tartozás esedékesség elıtti kiegyenlítése. 

Nem egyértelmő, hogy a Cstv. ezen rendelkezéssel pontosan milyen adósi 

cselekményeket kívánt a szabályozási körébe vonni, miután a 40. § (1) bekezdés c) pontjában 

már szabályozta a hitelezıket elınyben részesítı ügyleteket. A rendelkezést bevezetı, Egyes 

pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi XXVII. tv. indokolása számol azzal, 

hogy egy hitelezı elınyben részesítse nem csak úgy történhet meg, hogy az adós a hitelezıjével 

új szerzıdést köt (pl. egy már fennálló követelés mellé azt biztosító mellékkötelezettséget nyújt) 

hanem egy már fennálló szerzıdés alapján az adós a rendes gazdálkodás körébe nem tartozó 

szolgáltatást nyújt (ha ezen szolgáltatásnak eredménye lesz az adott hitelezı elınyben 

részesítése), pl. esedékesség elıtt fizetést teljesít, azaz elıtörleszt (különösen ha a tartozás csak a 

felszámolás elrendelése után válna esedékessé).577 A tartozás esedékesség elıtti kiegyenlítésének 

visszakövetelhetısége álláspontunk szerint a jogbiztonság határát súrolja, ha nem sérti: az adós 

kifizeti egy hitelezıjét esedékesség elıtt a késedelmi kamatfizetés elkerülése végett, majd ezt a 

felszámoló visszaköveteli. A Cstv. kifejezett rendelkezésének hiányában a szolgáltatást elfogadó 

fél rosszhiszemőségének a bizonyítása nem szükségeltetik. 

A visszakövetelési jognál nem csıdmegtámadásról van szó, nem az adós szerzıdésének 

(vagy jognyilatkozatának) az érvényessége a per tárgya, hanem a korábbi szerzıdés (mint a 

feleket kötelezı jogügylet) érvényességének vizsgálata nélkül csupán az annak teljesítésére 

szolgáló, rendelkezı jogügylet vizsgálandó. A Cstv. 40. (1) bekezdés c) pontja az adós 

                                                 
577 A Cúria C. 1898 ápr. 19. 1143/898. sz. határozata szerint: A csıdtörvény 27. § 3. pontja alapján csak az a kielégítés támadható 
meg, melyhez a hitelezınek akkor még joga nem volt, lejárt követelésre teljesített fizetés tehát meg nem támadható ezen az 
alapon. 
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szerzıdésének vagy más jognyilatkozatának a megtámadásáról, a (2) bekezdés az adós által 

nyújtott szolgáltatás visszakövetelésérıl rendelkezik. A két tényállás elhatárolása nem könnyő, 

mert mind a kettı egy hitelezı elınyben részesítése esetén biztosít lehetıséget a vagyon 

visszaszerzésére. Amíg a Cstv. 40. § (1) bekezdés c) pontja az adós által kötött jogügylet 

tárgyának, addig a (2) bekezdése alapján az adós által nyújtott szolgáltatásnak tulajdonít 

jelentıséget.  

Csak a felszámoló által képviselt adóst illeti meg a visszakövetelési jog, a hitelezıt nem. 

A rendes gazdálkodás körébe nem tartozó szolgáltatás értelmezésére a törvényi indokolása ad 

iránymutatást, eszerint nem követelhetı vissza olyan kifizetés, amelyet például egy tartós 

jogviszony alapján rendszeresen szállított áruk ellenértékeként szolgáltatott az adós. Az adós 

rendes gazdálkodása körébe a cégjegyzékbe bejegyzett, az adós létesítı okiratában szereplı 

tevékenységi körök gyakorlása során az üzletszerő gazdasági kapcsolatokban megkötött 

szerzıdések, az ezek alapján teljesített szolgáltatások tartoznak, pl. a gazdasági tevékenység 

folytatásához szükséges áru, anyag, munkaerı szükséglet biztosítása. 

A BH. 2009. 248. sz. alatt közzétett jogeset tényállása szerint az adós (felperes) 

biztosítéki engedményezés keretében az ıt finanszírozó bankra engedményezte két nagy értékő, 

összesen 75 millió Ft. összegő követelését. Ezt követıen azonban az adós a két követelést egy 

másik hitelezıjére (I. r. alperesre) engedményezte, a követelések értékével azonos vételár 

ellenében. Az engedményes hitelezı azonban a vételártartozásába egyoldalúan beszámította a 

saját követelését (tehát pénzfizetés nélkül jutott a követelésekhez), majd ezt követıen a reá 

átruházott két követelés értékét a harmadik személyektıl (II. és III. r. alperesek) részben 

behajtotta. A bíróság a jogerıs ítéletében kötelezte arra az I. r. alperest, hogy a behajtott 

követelésrészt a felperesnek fizesse meg, a két engedményezett követelést pedig a felperesnek 

„visszaadta”. Az ítélet indokolása szerint a felperes és az I. r. alperesi hitelezı között létrejött 

engedményezési szerzıdések tárgya a felperesnek a II. és III. r. alperesekkel szemben fennálló 

követeléseinek az átruházása volt, mégpedig a követelés értékével azonos vételár ellenében. E 

szerzıdésben kikötött szolgáltatás tehát a követelés átruházása, az ellenszolgáltatás pedig a 

vételár. E szerzıdés a tárgyánál fogva tehát nem az I. r. alperes hitelezı elınyben részesítését 

valósította meg, ezért a Cstv. 40. § (1) bekezdés c) pontja alapján nem támadható. A 

visszakövetelési jognak van helye, ugyanis az engedményezési szerzıdésekkel az I. r. alperes 

követelést szerzett meg és a követelés ellenértékével, azaz a vételárával a felperes felé tartozása 
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keletkezett és ezen tartozás keletkezése folytán vált lehetıvé az, hogy az I. r. alperes a tartozásába 

a felperessel szembeni gazdasági kapcsolatból eredı követelését beszámítsa. E beszámítás 

eredménye pedig az volt, hogy az I. r. alperes a felperessel szembeni követeléséhez a Cstv. 57. § 

szerinti hitelezıi kielégítési sorrend megsértésével hozzájutott azáltal, hogy lehetıvé vált számára 

a II. és III. r. alperesektıl az átruházott követelés beszedése. Nem tartozik a rendes gazdálkodás 

körébe az a nagy értékő követelés átruházás, mint szolgáltatás, amelyet egy már fizetésképtelen 

helyzetbe került adós gazdálkodó szervezet annak érdekében nyújt egy hitelezıjének, hogy azzal 

lehetıséget teremtsen számára hitelezıi igényének beszámítás útján történı rendezésére. 

Visszakövetelési joggal „támadható” a tagi kölcsön visszafizetése vagy az ún. alárendelt 

követeléssel bíró hitelezı (pl. ügyvezetı) követelésének a kiegyenlítése is (Cstv. 57. § (1) 

bekezdés h) pontja) - de nyilván nem sorolandó ide az ügyvezetı jogszerő munkabér 

követelésének a kifizetése. 

A gazdasági társaság tagja a veszteséges társaság mőködését nem mindig (illetékköteles 

és vissza nem követelhetı a társaság fennállása alatt) tıkeemeléssel, hanem ún. tagi kölcsön 

nyújtással is finanszírozhatja (pl. amikor átmeneti liquiditási probléma esetén egyéb bevételek 

hiányában nem tudnák kifizetni a munkabéreket), amit nyereséges mőködés esetén visszakap. A 

Cstv. nem tartalmaz kifejezetten a tag elleni fellépést lehetıvé tevı rendelkezéseket arra az 

esetre, amikor annak a veszteséges társaság mőködéséhez szükséges tıkeemelés helyett nyújtott 

tagi kölcsöne a társaság fizetésképtelen állapotában visszafizetésre kerül. Az elsı kérdés, hogy a 

tagi kölcsön visszafizetése csıdjogilag inkriminálandó-e? Kétségtelen, hogy a tag, aki a (tagi) 

kölcsön nyújtása tekintetében hitelezınek minısül, a többi hitelezıvel szemben elınyösebb 

helyzetben van, mert a tagi minıségben (ami gyakran vezetı tisztségviselıi tisztséggel is párosul) 

könnyebben, sıt a fizetésképtelenség állapotában a cége maradék készpénzébıl a többi hitelezıt 

megelızve juthat a követelése kielégítéséhez, annak esedékességétıl függetlenül (magyarul 

visszafizeti vagy az vezetı tisztségviselıvel kifizetteti a tagi kölcsönét). Ezen okokból a tagi 

kölcsön visszafizetése ellen a felszámoló a visszakövetelési jogát érvényesítheti, hiszen a tagi 

kölcsönkövetelés kifizetésével (ami az adós által nyújtott szolgáltatás) a hitelezı (tag) 

kétségtelenül elınyhöz jut a többi hitelezı hátrányára és ez nem tartozik a rendes gazdálkodás 

körébe.578 A kölcsönszerzıdés alapján a kölcsön visszafizetése, vagy más szerzıdés alapján a 

                                                 
578 A szerb társasági törvénynek a korlátolt felelısségő társaságot szabályozó rendelkezései közötti 135. §-a szerint „Ha egy 
korlátolt felelısségő társaság tagja kölcsönt nyújt a társaságnak akkor, amikor ‘rendes kereskedıként’ eljáró tagok ehelyett tıke 
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pénzszolgáltatás megfizetése nem szerzıdés, ezért a szerzıdésekre, azok érvénytelenségére 

vonatkozó szabályok nem alkalmazhatóak. Ide tartozik az adós tagjával kötött megbízási 

szerzıdés alapján eszközölt megbízási díj kifizetése is.579 

 

4. A KERESHETİSÉGI JOG 
 

A Pp. 3. § (1) bek. értelmében kereseti kérelmet csak a vitában érdekelt fél terjeszthet elı, ha 

törvény másként nem rendelkezik. A Cstv. eredeti szabálya szerint megtámadási jogot a hitelezı 

vagy (saját nevében) a felszámoló érvényesíthette. Ez súlyos igazságtalanság eredıje volt, hiszen 

a felszámoló, mint felperes által a hitelezık összességének érdekében indított megtámadási 

perben a pervesztes alperes a vagyont visszaszolgáltatta a felszámolási vagyonba, azonban 

pervesztesség esetén a bíróság magát a felperes felszámolót marasztalta az ellenérdekő fél 

ügyvédi munkadíját és az illetéket magában foglaló perköltségben. (A felszámoló saját nevében 

történı igényérvényesítése a perbizomány egyik esete volt, hiszen saját nevében érvényesített 

más személyt (hitelezıket) megilletı jogot.) A felszámolók a pervesztesség kockázatát próbálták 

megelızni, amikor a Cstv. 40. § alapján az adós nevében indították a csıdmegtámadási pert, 

bízva a bíróságok kiterjesztı jogértelmezésében, de ezen keresetek érdemben elutasításra 

kerültek. 

A felszámoló a saját nevében nem támadhatja meg az adós által kötött szerzıdéseket a 

Ptk. alapján és szerzıdés semmisségének megállapítására irányuló kereset elıterjesztésére sem 

jogosult.580  

A hitelezıi választmány a felszámolási eljárásban képviseleti szerv, csak a felszámolási 

eljárásban rendelkezik bizonyos jogokkal, az adós szerzıdéseit nem támadhatja meg, perbeli 

jogképessége nincsen, az egyes hitelezık az adóssal szemben szerzıdésbıl eredı követeléseiket 

csak a saját nevükben beadott keresetekkel érvényesíthetik.581  

Juhász László szerint a vitatott hitelezıi igénnyel rendelkezı személy is hitelezınek 

minısül annak ellenére, hogy azt a Cstv. kifejezetten nem tartalmazza (a Cstv. eredeti szövegével 

                                                                                                                                                              
hozzájárulást teljesítenének (mint például a fizetésképtelenség állapotában), a tag alárendelt hitelezınek minısül a 
csıdeljárásban.” Ez a szabály megfelelıen alkalmazandó a tag más ügyleteire is, amelyek kereskedelmileg egyenlıek a kölcsön 
nyújtásával. A rendelkezés nem alkalmazandó azon tagra, aki társasági tıke kevesebb, mint 10 %-ával rendelkezik. 
579 BDT. 2011. 2499. 
580 BH. 2003. 424. 
581 BH. 1999. 31.,  BH. 2004. 515. 
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ellentétben), így jogosult pl. részt venni a hitelezıi választmányban és megtámadni az adós 

szerzıdéseit. 582 

A kereshetıségi jog problémájára a legjobb példa BH. 2000. 462. sz. eseti döntés 

tényállása. Az adós, mint lízingbevevı a megszőnı lízingszerzıdés alapján a vevıkijelölési 

jogával élve egy másik személyt jelölt ki a lízingtárgy maradványértéken való megvásárlására, 

amely vevı jelentéktelen összegő vételárért jutott a jelentıs forgalmi értékő dologhoz. A 

felszámoló az adós nevében támadta meg a kijelölt személy és a lízingbeadó közötti adásvételi 

szerzıdést, de a Cstv. 40. §, Ptk. 201. § (2) bekezdés, Ptk. 203. § és 207. § (4) bekezdés alapján 

elıterjesztett kereset minden jogcímen elutasításra került.   

A kereshetıségi jog kérdése a Cstv. 2004. május 1-jén hatályba lépett módosításával 

megoldódott, hiszen a felszámoló immár az adós nevében érvényesítheti a megtámadás jogát. 

(Így perköltség részleges vagy teljes pervesztesség esetén is az adóst terheli.) Ez a megoldás 

dogmatikailag annyiban visszás, hogy a fedezetelvonó ügylet egyik alanya (az adós) támadja meg 

a saját ügyletét (felperesként), pedig a szerzıdést az általános magánjogi szabályok szerint csak a 

sérelmet szenvedett fél támadhatja. Dogmatikailag indokolt a Cstv. olyan módosítása, hogy a 

megtámadási jog alanya a felszámoló legyen azzal, hogy perindítással kapcsolatos perköltség a 

felszámolási vagyont terheli, azaz pervesztesség esetén a bíróság a perköltség megfizetésére az 

adóst kötelezi. 583  

A felszámolónak az adós szerzıdésének vagy más jognyilatkozatának a megtámadására 

joga van, de ez nem kötelezettsége, bár a felszámoló kárfelelıssége  körében a Cstv. 54. §-a a 

felszámolás elrendelése elıtti idıszakban történt jogszabályellenes vagyonkimentés elleni 

fellépésre kötelezi a felszámolót. 584  

 

5. A PTK . ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHET İ MEGTÁMADÁSI JOG KORLÁTAI  

 

Az adós a felszámolás kezdı idıpontja után a szerzıdést a törvényes képviselıje, a felszámoló 

útján a Ptk. általános szabályai alapján is megtámadhatja, ezt nem zárja ki a Cstv. szerinti 

                                                 
582 Juhász László: A regisztrációs (nyilvántartásba vételi díj) a felszámolási eljárásban (Gazdaság és Jog, 1998.  április, 10. oldal) 
583 A régi Cstv. alapján csak a tömeggondnok indíthatott pert, a hitelezıi választmány jóváhagyásával. 
584 BH. 1996. 224.; BH. 2001. 135. 
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speciális megtámadási lehetıség. 585,586 Amennyiben az adós a felszámolás kezdı idıpontja elıtt 

bármely jogcímen pert indított, azt a felszámoló, mint az adós új törvényes képviselıje tovább 

folytathatja, ezen kívül a felszámoló önállóan elhatározhatja, hogy az adós nevében a Ptk. alapján 

érvénytelenségi pert indítson. A semmisségi per idıkorlát nélkül, a megtámadási per azonban 

csak egy éves határidın belül indítható.587 

A gyakorlatban elıfordult olyan eset, amikor az adós még a felszámolási eljárás kezdete 

elıtt értéken alul adásvételi szerzıdéssel értékesített egy ingóságot és a felszámoló, miután 

tudomására jutott, az adós nevében benyújtotta a megtámadási keresetet feltőnı 

értékaránytalanságra hivatkozva, de a teljesítéstıl számítandó egy éves megtámadási határidı 

még a felszámolás kezdı idıpontja elıtt eltelt (ami az adós ügyvezetıjének volt köszönhetı, aki 

szándékosan, de tudottan alaptalanul is megfellebbezheti a felszámolást elrendelı végzést).588 A 

felszámoló az elévülés nyugvására hivatkozva menthetı okként azt jelölte meg, hogy a volt 

ügyvezetı nem adta át részére a társaság dokumentumait, és csak ezen akadály megszőnése után 

tudott élni a megtámadás jogával. A bíróság – az értékarányosság érdemi vizsgálata nélkül – 

ítéletével elutasította a kereset azon racionális és védhetı indokból, hogy az adós (felszámolás alá 

került társaság) belsı érdekkörébe tartozik az, hogy a korábbi képviselı az új képviselınek 

(felszámoló) átadta-e a jogai gyakorlásához szükséges dokumentumokat, azaz a volt képviselı 

mulasztása nem minısülhet az elévülés nyugvására kiható menthetı oknak. A felperes 

érdekkörében bekövetkezett akadályok, mint pl. a szerzıdések át nem adása, a határidı 

meghosszabbodását nem eredményezhették.589 (Az elévülés nyugvására eredményesen lehet 

hivatkozni pl. akkor, amikor a követelés jogosultja meghal és az örököse nincs abban a 

helyzetben, hogy érvényesítse az igényét, de ekkor a jogosult tekintetében alanyváltozás áll 

be.590) Ettıl eltekintve a felszámoló keresete érdemben akkor is elutasításra kerül, ha a peres 

eljárásban tanúként megidézendı volt ügyvezetı azt nyilatkozza, hogy ı a vételárat 

értékarányosnak tartotta és az összes körülmény tudatában szándékosan értékesítette a dolgot az 

                                                 
585 BH. 1999. 382.; BH. 1995. 240. 
586 A Cúria 685. E.H. kimondta, hogy a tömeggondnok köztörvényi megtámadási ok (kényszer, tévedés, megtévesztés stb.) 
alapján is felléphet, ezen kívül az ügylet köztörvényi semmissége folytán is in integrum restitutiot követelhet. 
587 v.ö. Bíró György: Az elévülés intézménye (Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica, 2008/2. sz. 
541-557. oldal) 
588 Az „új Ptk”. 5:70 § (3) bekezdése a megtámadási határidıt egységesen, valamennyi megtámadási ok esetén a szerzıdés 
megkötésétıl számítja. 
589 BH. 2004. 142. 
590 BH. 1999. 65. 
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ügyleti áron, sıt kijelenti azt, hogy itt a tévedés, megtévesztés esete sem állt fenn. A felszámoló 

teljesen tehetetlen akkor is, ha az adós képviselıje a felszámolás elrendelése elıtt kifejezetten 

lemondott a megtámadás jogáról. (Ez a joglemondás önmagában nem tekinthetı a Cstv. 40. § 

szerinti, hitelezık kijátszására irányuló, közvetlenül vagyoncsökkenést eredményezı 

jognyilatkozatnak.) Ebben az esetben a Cstv. 40. § (2) bekezdés b) pontja szerinti megtámadási 

lehetıség nyújthat segítséget, hiszen ez alapján a felszámolási kérelem benyújtását megelızı 2 

éven belüli értékaránytalan ügyletek támadhatóak és (hosszabb igényérvényesítési határidı), 

továbbá (visszautalva a 3/2008. sz. PJE határozatra) a felszámolónak elegendı bizonyítania az 

értékaránytalanság puszta tényét.  

A csıdmegtámadás szabályozásának tehát olyan jogcímeket kell teremtenie, amelyek 

hatékonyan, az egyik fél fizetésképtelenné válására és azzal járó érdekütközésekre tekintettel 

hatékonyan biztosítják a ’válságos idıben átruházott’ vagyon visszaszerzését. Olyan csıdjogi 

szabályozás nyújthat jogorvoslatot, amely a csıdnyitás elıtt kellıen hosszú idıszakot ölel fel és a 

nem rendes gazdálkodás körében kötött ügylet megtámadásának a kockázatát, az ellenbizonyítás 

terhét a másik félre telepíti. 

Megjegyzendı, hogy a csıdvagyon növelésének nem a csıdmegtámadási per az egyetlen 

és elsıdleges eszköze. A felszámolóknak gyakrabban kellene élniük a vezetı tisztségviselı elleni 

kárigényérvényesítés lehetıségével, sıt egyes esetekben kifejezetten ez lehet az egyetlen eszköz, 

amikor a másik ügyletkötı féllel szemben a megtámadás a törvényi feltételek (pl. az egy éves 

jogvesztı megtámadási határidı letelte) vagy bizonyíthatatlanság hiányában nem foghat helyt. A 

vezetı tisztségviselı elleni igényérvényesítésnek nem elıfeltétele a jogügylet érvényességében 

való bírói ítélethozatal. 

 

6. A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KERETÉBEN TÖRTÉN İ ÉRTÉKESÍTÉS 

 

A felszámolást megelızı végrehajtás keretében történı áron aluli értékesítés ellen sem a 

felszámoló, sem a hitelezı nem léphet fel eredményesen, lévén a hatósági árverés eredeti 

tulajdonszerzési mód, amelyre a Ptk. szerzıdéses jogviszonyra vonatkozó szabályai nem 

alkalmazhatóak, így a hitelezı és a felszámoló által képviselt adós értékaránytalanság jogcímén 

nem kérheti az árverési értékesítés érvénytelenségének a megállapítását, sem a Ptk., sem a Cstv. 
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alapján. 591 A bírósági végrehajtás során nem az adós köt szerzıdést az árverési vevıvel, hanem a 

jogszerzés egy önálló, nem szerzıdésen alapuló jogcímen alapszik, az eljárást a végrehajtó 

bonyolítja, szabályait pedig a Vht. rendezi, az adós vagyontárgyának az átruházása egy hatósági 

kényszeraktus alapján történik. Az árverési vevı az állam ez irányú hatalmasságával felruházott 

végrehajtó közremőködésével szerez tulajdonjogot, árverés jogcímén.  

A bírói gyakorlat szerint az árverésen kívül, de árverési vétel hatályával történı 

értékesítés során is a végrehajtó adja el az adós vagyontárgyát, a vevı tulajdonjoga ilyenkor sem 

az adóstól származik, hanem az árverésen, mint végrehajtási kényszeraktuson alapszik.592 Mivel a 

jogszerzés nem szerzıdésen, hanem más, önálló jogcímen, az árverésen alapul – a szerzıdésre 

vonatkozó szabályok, így a jogszabályba ütközı szerzıdés semmisségére, vagy a szerzıdés 

feltőnı értékaránytalanságára vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak, hanem a Vht. 

jogorvoslatra vonatkozó szabályai az irányadóak.593 Végrehajtási árverésen a szerzıdés 

nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközı volta sem merülhet fel.594 

Álláspontunk szerint az adóhivatal indokolatlan elınnyel rendelkezik a többi hitelezıhöz 

képest, a köztartozások behajtásához főzıdı közérdektıl függetlenül. Az adóhivatal az adók (és 

más adónak minısülı köztartozások) behajtása érdekében saját hatáskörben végrehajtási eljárást 

indíthat. Amikor az eljárás során lefoglalt és értékesített vagyonból a többi (nem biztosított, de 

esedékes követeléssel rendelkezı) hitelezıt megelızı sorrendben az adókövetelését kiegyenlíti, 

ekkor a többi hitelezı hátrányára (ha nem is a polgári jogi értelemben vett kárára) elınyhöz jut. 

Az adóhivatal által a végrehajtási eljárásban általában jóval a piaci érték alatt értékesített 

vagyontárgyak bevétele csak az adókövetelést csökkenti, majd az adóhivatal egyéb vagyon 

hiányában felszámolási eljárást kezdeményez, így az adós vagyonának teljes értékére vetítve a 

többi hitelezınek sérül az aránylagos kielégítéshez való joga.  

A felszámolási eljárásban az adóhivatalt a d) kategóriába sorolandó kis- vagy 

mikrovállalkozásnak minısülı hitelezık (’szállítók’) megelızik, azonban végrehajtási eljárásban 

nem. A hitelezık egyenlıségének elve érvényesülését biztosítandó ezt azzal lehetne orvosolni, 

hogy a vezetı tisztségviselık számára fizetésképtelenség esetén elıírnánk a felszámolási eljárás 

kérelmezésének kötelezettségét, illetve az esedékes követeléssel rendelkezı hitelezı jelenleg is 

                                                 
591 BH. 2002. 146. 
592 BDT. 2007. 1554. 
593 BDT. 2004. 953. 
594 BH. 2004. 58. 
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megteheti azt, hogy amennyiben tudomással bír róla, hogy az adósnak még van vagyona, úgy 

felszámolási kérelmet terjesszen elı, hiszen a Cstv. 38. § (1) bekezdése szerint az adós ellen a 

felszámolás kezdı idıpontjában folyamatban lévı végrehajtási eljárásokat haladéktalanul meg 

kell szüntetni, a lefoglalt vagyontárgyakat és a befolyt, a végrehajtás költségeinek levonása után 

fennmaradó, de még ki nem fizetett pénzeszközöket a felszámolónak át kell adni.  

Indokoltnak tartjuk a végrehajtási és felszámolási eljárás kielégítési sorrendje közötti 

konzisztenciát is megteremteni. 

 

7.  NEMZETKÖZI KITEKINTÉS  

 

7.1. Hollandia 

 

A holland Ptk. és Csıdtörvény (1893 ápr. 28-án elfogadott Faillisementswet: Fw) széles (a 

magyar dogmatikához képest szokatlan) jogi eszköztárat biztosít a hitelezıknek az ıket ért károk, 

a sérelmezett fedezetelvonások elleni fellépésre. 

Az ’actio pauliana’ alapján érvényteleníthetıek az adós és harmadik személy által a csıd 

elıtt kötött, a hitelezıkre káros ügyletek. Az eredményes igényérvényesítéshez bizonyítandó, 

hogy ügylet eredményeképpen a hitelezı károsodást szenvedett és mind az adós társaság, mind a 

harmadik személy tudatában volt annak, hogy az ügylet káros a hitelezıre.595 Keresetindításnak a 

károsodás felismerésétıl számított 3 éves határidın belül van helye. Ha a vagyonfelügyelı az 

actio pauliana-ra hivatkozik, az Fw. a csıd elıtti 1 éven belül kötött egyes ügyleteknél 

megfordítja a bizonyítási terhet, azaz vélelmezi az adóssal szerzıdı fél tudomását arról, hogy az 

ügylet káros a hitelezıkre. Ide tartoznak a ’bennfentesekkel’ kötött ügyletek; az adós hátrányára 

értékaránytalansággal kötött ügyletek; továbbá azon ügyletek, amellyel az adós biztosítékot nyújt 

a még nem esedékes és nem fizetendı tartozására. 596 

Az esedékes követelések kiegyenlítését, feltéve, hogy az adós és a hitelezı között 

’összejátszás’ nem állapítható meg, a vagyonfelügyelı csak akkor támadhatja, ha a hitelezı tudta, 

                                                 
595 Fw. 47. § 
596 Fw. 43. § 
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hogy a csıdkérelmet már benyújtották.597 (A kérelem benyújtása és a fizetésképtelenségi eljárás 

elrendelése közötti átlagos idıszak 2-4 hét.) 

A holland jogban a hitelezıket megkárosító ügylet egyszerre alapozhatja meg a vezetı 

tisztségviselı személyes vagyoni felelısségét és a csıdmegtámadási keresetet. A vezetı a 

helytelen gazdálkodásért való (a dolgozat III. fejezet 3.4.5. pontjában kifejtett) felelısség keretei 

között személyesen is felelısségre vonható azon veszteségekért, amit a hitelezı számára káros 

(hátrányos), vagyonfelügyelı által is megtámadható ügyletek okoztak. A csıdeljárásban a 

vagyonfelügyelı a holland Ptk. – tehát nem a Csıdtörvény - alapján pert indíthat a vezetıi 

testület (és a felügyelı bizottság tagjai) ellen a csıdvagyon teljes veszteségének a megtérítéséért 

a helytelen (pazarló) gazdálkodásra hivatkozva, ha az a csıdeljárás meghatározó oka volt és az 

ezt megvalósító okok és körülmények a csıd elıtti 3 évben történtek.  

A hitelezı megkárosításának egy esete ’a felszámolás elırelátásában való csalás.’ Pl. ha a 

vezetık a csıd elırelátható bekövetkezésének a tudatában kötnek a hitelezıkkel újabb 

szerzıdéseket vagy rávették a hitelezıket a meglévı kölcsöneik meghosszabbítására, ez 

megalapozhatja a saját kárfelelısségüket az érintett hitelezı által elszenvedett veszteségért. Az 

ügyletben résztvevı vezetık – a közremőködés fokától függetlenül - egyetemlegesen felelnek. A 

részt nem vevı vezetık nem felelısek. 

Az értéken aluli ügyletek szintén megalapozhatják a vezetı társaság felé fennálló 

felelısségét, mivel a vezetı a társaság felé fennálló a gondossági kötelezettségét (a ’társasági 

hőséget’) szegi meg. (Hazánkban ez elképzelhetetlen, mert a bírói gyakorlat az elválasztás 

elvével indokolva a vezetık minden ténykedését a társaságnak tudja be.) Az értékaránytalan 

ügyletek a vezetınek a sérelmet szenvedett hitelezık irányában fennálló kárfelelısségét is 

megalapozhatják. 

A vagyonfelügyelı pert indíthat a vezetık ellen a társaság felé fennálló - holland Ptk. 2:9 

§-a által szabályozott) gondossági kötelezettség megszegése jogcímén is. 

 

                                                 
597 Fw 47. §  
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7.2. Németország 

 

Németországban az 1999. jan. 1-én hatályba lépett Insolvenzordnung (InsO) 130-146. §-ai 

tartalmazzák a csıdmegtámadási perek szabályait. Az InsO 130-137. §-ai ismertetik az 

érvénytelenségre vezetı tényállásokat.  

Megtámadási pert a felszámoló indíthat, a hitelezı nem. Csıdmegtámadásnak helye van 

egyrészt azon, - akár egy hitelezıvel vagy más személlyel – a hitelezık hátrányára kötött 

ügylettel szemben, amit az adóssal a fizetésképtelenség bekövetkezése után kötöttek, a támadható 

ügyletek másik csoportjánál viszont nincs jelentısége az adós ügyletkori fizetésképtelenségének 

(pl. tıkehelyettesítı kölcsön visszafizetésének és az ingyenes ügyleteknek a megtámadása). 

Általánosságban elmondható, hogy a megtámadott ügyletben részes másik félnek – az 

ingyenes ügyletet kivéve – rosszhiszemőnek kell lennie, azaz tudnia kell arról, hogy az adós az 

ügyletkötéskor már fizetésképtelen volt vagy a fizetésképtelenségi kérelmet már benyújtották 

ellene. Az InsO szabályozza a váltóval történı fizetés megtámadhatóságát is, amit a régi magyar 

Cstv. szintén szabályozott. 

Az InsO megtámadhatónak nyilvánítja az adósnak az egyes hitelezıvel kötött – 

lényegében a csıdhitelezık érdekei egyenlıségének elvét sértı – azon ügyletét, amelynek 

eredményeképpen a hitelezı az adós fizetésképtelen állapotában elınyben részesült.598 

 

(Kongruente Deckung) 130. § (1) Megtámadható az ügylet, amely a csıdhitelezınek 

biztosítékot vagy kielégítést nyújt vagy azt lehetıvé tette:599 

1. ha a fizetésképtelenségi kérelem benyújtását 3 hónappal megelızıen kötötték, 

amennyiben az ügyletkötés idıpontjában az adós nem volt képes a fizetéseit teljesíteni és a 

hitelezınek tudomása volt a fizetésképtelenségrıl 

2. ha a fizetésképtelenségi kérelem benyújtását követıen kötötték és a hitelezınek az 

ügyletkötés idıpontjában tudomása volt a fizetésképtelenségrıl vagy a fizetésképtelenségi 

kérelem benyújtásáról 

                                                 
598 Bernd Meyer-Loewy: Germany (Directors in the Twilight Zone II. , Insol International, London, 2005, 321. oldal) 
599 Eberhard Braun: Commentary on the German Insolvency Code (IDW-Verlag GmbH, Düsseldorf, 2006) c. kiadványa 
tartalmazza az InsO angol nyelvő fordítását. 
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(3) Az ügyletkötés idıpontjában az adóssal kapcsolatban (lényegében összefonódásban) 

álló személyek esetén vélelmezni kell, hogy ezen személyek tudomással bírtak a 

fizetésképtelenség tényérıl vagy a felszámolási kérelem benyújtásáról. 

Az adóssal kapcsolatban álló személyek600 bonyolult körét az InsO 138. § ismerteti annak 

függvényében, hogy az adós természetes vagy jogi személy. 

 

(Inkongruente Deckung) 131. § (1) Megtámadható az ügylet, amely a csıdhitelezınek 

biztosítékot vagy kielégítést nyújt vagy arra lehetıséget ad, amelyhez a csıdhitelezınek nem 

lenne joga vagy nincs joga arra oly módon vagy abban az idıben, ha 

1. az ügyletet a fizetésképtelenségi kérelem benyújtását megelızı 1 hónapban vagy azt 

követıen kötötték 

2. az ügyletet a fizetésképtelenségi kérelem benyújtását megelızı 2. vagy 3. hónapban 

kötötték és az az adós az ügyletkötés idıpontjában nem volt képes teljesíteni a fizetéseit vagy 

3. ha az ügyletet a fizetésképtelenségi kérelem benyújtását megelızı 2. vagy 3. hónapban 

kötötték és a hitelezınek tudomása volt arról, hogy az hátrányos a csıdhitelezıknek. 

(Az összefonódásban álló személyekre vonatkozó vélelem megfelelıen alkalmazandó.) 

 

Az InsO 132. és a 133. §-a megtámadhatónak nyilvánítja az adós és más személyek által 

kötött ügyleteket, ha azok következtében a hitelezık közvetlenül kárt (vagyoni hátrányt) 

szenvedtek.  

 

Közvetlenül hátrányos ügyletek (Unmittelbar nachteilige Rechtshandlungen) 

132. § Megtámadható a hitelezıkre közvetlenül hátrányos jogügylet,  

1. ha a fizetésképtelenségi kérelem benyújtását megelızı 3 hónapon belül kötötték, ha az 

adós az ügyletkötéskor a fizetéseit nem tudta teljesíteni és a másik félnek tudomása volt a 

fizetésképtelenségrıl vagy 

2. ha a fizetésképtelenségi kérelem benyújtását követıen kötötték és az ügyletkötéskor a 

másik félnek tudomása volt a fizetésképtelenségrıl vagy a fizetésképtelenségi kérelem 

benyújtásáról. 

                                                 
600 Nahestehende Personen 
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Szándékoltan hátrányos jogügyletek (Vorsatzliche Benachteiligung) 

133. § (1) Megtámadható az adós által a fizetésképtelenségi kérelem benyújtását 

megelızıen vagy azt követıen a hitelezık megkárosításával kötött ügylet, amennyiben az 

ügyletkötéskor a másik fél tudott a hitelezık megkárosításának szándékáról. Ezen tudomás 

vélelmezett, ha a másik fél tudott az adósnak a tartozásai esedékességekor fennálló fizetési 

képtelenségérıl és arról a tényrıl, hogy az ügylet hátrányos a hitelezıkre. 

(2) Megtámadható az adós és az összefonódásban lévı személy által ellenszolgáltatás 

kikötésével kötött szerzıdés, amely a csıdhitelezıkre közvetlenül hátrányos. Az érvénytelenség 

nem állapítható meg, ha a fizetésképtelenségi kérelem benyújtását megelızı több mint 2 évvel 

korábban kötötték a szerzıdést vagy a másik fél nem tudott az adósnak a hitelezık 

megkárosítására irányuló szándékáról.  

(A szerzıdı félnek tudnia kell az adós hitelezı károsító szándékáról, azaz a tényállás 

fokozott rosszhiszemőséget, csalárdságot szükségeltet.) 

Az adós azon teljesítése, amelynek ellenében az átruházott vagyonért azzal egyenértékő 

ellenszolgáltatás jut közvetlenül a birtokába, csak az (Inso) 133. § (1) bekezdés szerinti feltételek 

esetén támadható meg. Az összefonódásban álló személy általi tulajdonszerzés ugyanis nem 

tekinthetı rosszhiszemőnek, ha bizonyíthatóan teljesítette az ellenszolgáltatást. 

Az adós ellenszolgáltatás nélkül nyújtott (ingyenes) teljesítése (Unentgeltliche Leistung) a 

jogszerzı jóhiszemőségére tekintet nélkül megtámadható az InsO 134. § alapján. Nem támadható 

a fizetésképtelenségi kérelem benyújtását több mint 4 évvel korábbi ingyenes ügylet és a 

szokásos mértékő ajándék sem. (Az InsO ügyletkötés idıpontjában fennálló adósi 

fizetésképtelenséget nem teszi a tényállás részévé.) 

Általános szabály a gazdasági társaságoknál, hogy a társaság fennállása alatt a tag az 

általa teljesített vagyoni hozzájárulást nem követelheti vissza. A tag a társaság esetleges 

veszteségét nemcsak tıkeemeléssel, hanem kölcsönt nyújtásával is finanszírozhatja (ún. tagi 

kölcsön), amit nyereséges mőködés esetén visszakap. A tagi kölcsön a társaság kvázi tıkéjének 

minısül (eigenkapitalersetzendes Gesellschafterdarleben) és eképpen a hitelezık követeléseinek 

a fedezésére is fordíthatják. Ilyen esetben a tehát a tag lényegében követeléssel bír, mint bármely 

hitelezı.  
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A tag, aki kölcsönt nyújt akkor, amikor egy körültekintı üzletember kölcsön nyújtása 

helyett vagyoni hozzájárulást (tıkeemelést) teljesítene a veszteséges társaságnak csak ún. 

alárendelt hitelezıként követelheti vissza a kölcsönt a fizetésképtelenségi eljárásban, azaz nem-

alárendelt hitelezık teljes kielégítése után. (A magyar Cstv. 57. § (1) bekezdés h) pontja szerint a 

tagok követelései az utolsó osztályba sorolandóak.)  

Az InsO a 135. §-ban külön tényállásként szabályozza a – mintegy kivéve a 131. § hatálya 

aló – a tıke (vagyoni hozzájárulást) helyettesítı kölcsönt (Kapitalersetzende Darlehen): 

Megtámadható a fizetésképtelenségi kérelem benyújtását megelızı 10 éven belül vagy azt 

követıen teljesített ügylet (tranzakció), amely a tagoknak a vagyoni hozzájárulás helyett nyújtott 

kölcsön követelésére biztosítékot nyújtott vagy arra a kérelem benyújtását megelızı egy éven 

belül vagy azt követıen kielégítést teljesített. 

Az InsO nem teszi a tényállás részévé, hogy a kölcsönnyújtáskor a társaság fizetésképtelen 

helyzetben volt-e vagy sem, de a fizetésképtelenségi kérelem benyújtását megelızı igen széles, 

10 éves megtámadhatósági határidıbıl arra következtethetünk, hogy nem ez a megtámadhatóság 

jogalkotói indoka. A tagi kölcsön visszafizetése vagy annak biztosítása nem a tipikus 

csalárdságban megnyilvánuló tényállás, de a hitelezık egyenlıségének elvét sérti. (Az InsO még 

a csendestársnak visszafizetett vagyoni hozzájárulást is megtámadhatóvá teszi.) „A részvényes 

által biztosított hitelek – a társaság kritikus gazdasági állapotában – nem fizethetık vissza, csak 

akkor, ha (1) a megállapodás ugyanolyan feltételekkel történt, mintha harmadik idegennel történt 

volna a hitelfelvétel és (2) a tagnak vagy a hozzá kapcsolódó harmadiknak történik juttatás.”601 

Az InsO a 130-137. §-ainak alkalmazására közös szabályként értelmezhetı elıírásokat is 

tartalmaz: a törvényben rögzített határidık azon a napon kezdıdnek, amikor a fizetésképtelenségi 

kérelmet benyújtották a bíróságra. Ha több kérelmet nyújtottak be, akkor az elsı és 

engedélyezhetı kérelem a meghatározó még akkor is, ha az eljárás egy késıbbi kérelem alapján 

indul meg. 

Az ügyletkötés idıpontjának azt kell tekinteni, amikor az ügylet joghatásai beállnak. 

Feltételhez vagy idıhatárhoz kötött ügylet esetében a feltétel vagy idı bekövetkezése nem vehetı 

figyelembe. 

                                                 
601 Csehi Zoltán: Esetek a jegyzett tıke védelmét szolgáló német társasági jogi gyakorlatból (Magyar Jog, 2009/6, 354. oldal) 
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Az ügylet érvénytelenítése nem kizárt akkor sem, ha az ügyletre a másik fél végrehajtási 

jogot (végrehajtható okiratot) szerzett vagy pl. az ügyletet közokiratba foglalták.  

Az adós azon teljesítése, amelynek ellenében az átruházott vagyonért azzal egyenértékő 

ellenszolgáltatás jut közvetlenül a birtokába, csak a 133. § (1) bek. szerinti feltételek esetén 

támadható meg.  

Az eredményes megtámadás jogkövetkezményeként az InsO 143. §-a az eredeti állapot 

helyreállítását írja elı: a csıdvagyonba visszatérítendı minden, amit a megtámadott ügylet útján 

átruháztak vagy szolgáltattak az adós vagyonából.  

Ha az érvénytelen ügylet alapján a másik fél visszaszolgáltatja az ügylet alapján kapott 

szolgáltatást, akkor a követelése ‘feléled’, azaz hitelezıként léphet fel. (pl. amikor a felszámoló 

megtámadja a követelésére annak esedékessége elıtt eszközölt adósi teljesítést). A 

csıdvagyonból a szolgáltatást olyan mértékben kell visszatéríteni, amíg megvan és 

megkülönböztethetı a csıdvagyonban vagy amilyen fokig gazdagodott vele a csıdvagyon.  

Az érvénytelenített ügyleten alapuló teljesítés elfogadója csak csıdhitelezıként 

érvényesítheti az ellenszolgáltatás visszatérítése iránti követelését.  

Az érvénytelenség a jogszerzı jogutódja ellen is érvényesíthetı pl. akkor, ha a 

jogszerzése idejében tudomása volt azon körülményekrıl, amelyek a jogelıdje jogszerzésének 

érvénytelenségét eredményezték vagy a jogszerzése idejében az adóssal összefonódásban álló 

személyek közé tartozott, kivéve ha bizonyítja, hogy a jogszerzésekor nem volt tudomása azon 

érvénytelenségre vezetı körülményekrıl, amelyek a jogelıd jogszerzésekor merültek fel. A 

jogutódtól az ingyenes szolgáltatást más feltételek hiányában is vissza lehet követelni. 

A megtámadási pert a fizetésképtelenségi kérelem benyújtását követı 2 éven belül lehet 

megindítani, de az adós ezen határidı letelte után is visszautasíthatja azon kötelezettség 

teljesítését, amely érvénytelen ügyleten alapul. 

Az ügyleteket akkor kell a hitelezıkre károsnak kell tekinteni, ha a csıdvagyonban 

rendelkezésre álló vagyontárgyak száma csökkent vagy az ügylet eredményeképpen az adós 

kötelezettségei a fizetésképtelenségi eljárásban növekedtek. 
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7.3. Oroszország 

 

Oroszországban a csıdeljárásról szóló 2002 okt. 26-i, 127-FZ sz. törvény az alapvetı jogforrás. 

Az orosz Cstv. rendelkezései szerint nemcsak a fizetésképtelenség beállta és a fizetésképtelenségi 

kérelem benyújtása közötti idıben, hanem a fizetésképtelenség bekövetkezését megelızıen 

kötött ügyletek is megtámadhatóak. 

Az orosz Csıdeljárás három szakaszból áll: felülvizsgálat (nabludenie), pénzügyi 

helyreállítás (finansovoe ozdorovlenie) és külsı vagyonfelügyelet (vneshnee upravlenie).602 A 

csıdszakértı a fizetésképtelenségi eljárás bármely szakaszában kifogásolhatja (pl. a tovább 

mőködı) adós bizonyos ügyleteit vagy döntéseit. A Csıdtörvény ezenkívül feljogosítja a 

csıdszakértıt a külsı vagyonfelügyelet és felszámolás szakasza alatt, hogy megtámadja az adós 

által mind a fizetésképtelenségi eljárás kezdeményezése elıtt, mind az után kötött bármely 

ügyletét. Mivel a csıdszakértı ezen jogköre nem esik idıbeli korlátozás alá, azaz az orosz Cstv. 

megtámadási határidırıl nem rendelkezik, ezért az orosz Ptk. általános rendelkezései 

alkalmazandóak.603 

Az ’érdekelt féllel’ kötött ügyletek: A bíróság érvénytelenítheti a fizetésképtelen adósnak 

egy „érdekelt féllel” kötött ügyletét, ha az ügylet teljesítésének eredményeképpen a 

fizetésképtelen adós hitelezıi vagy maga a fizetésképtelen adós kárt szenvedett vagy kárt 

szenvedhetett.604 „Érdekelt félnek” minısül az a társaság, amely a fizetésképtelen adós tagja vagy 

leányvállalata, a fizetésképtelen adós igazgatóságának bármely tagja, a vezetı testületének 

bármely tagja vagy a fıkönyvelıje. Az ügyletkötés ideje irreleváns, ezért a szabály alkalmazható 

a fizetésképtelenség beállta elıtt megkötött ügyletekre is. 

Preferenciát (elınyös kielégítést) biztosító ügyletek: A bíróság érvénytelennek 

nyilváníthatja azon ügyletet, amelyet a fizetésképtelenségi kérelem benyújtását követıen vagy azt 

megelızıen 6 hónappal kötöttek, feltéve ha mindkét esetben, a megtámadott ügylet elınyös 

kielégítését biztosított egy vagy több hitelezınek a többi hitelezıvel szemben.605 

Az (adós) társaságból való kilépés: Oroszországnak is van hazánkban hasznosítható 

csıdjogi megoldása: A csıdszakértı vagy a hitelezı kérelmére a bíróság érvénytelenné 

                                                 
602 Sergei Dmitrev: Russia (Directors in the Twilight Zone II. , Insol International, London, 2005, 527. oldal) 
603 Orosz Cstv. 103. § és 109. § 
604 Orosz Cstv. 103. § (2) bek. 
605 Orosz Cstv. 103. § (3) bek. 
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nyilváníthatja az adós, mint jogi személy által a csıdkérelem benyújtása elıtt 6 hónappal kötött 

azon ügylet, amely kifizetést biztosított valamely tagjának a társaságból való kilépésével 

kapcsolatban, ha az ügylet teljesítése sérti a hitelezık jogait vagy törvényes érdekeit.606  

Az érvénytelenség jogkövetkezménye az eredeti állapot helyreállítása, amennyiben pedig 

a természetben való helyreállítás lehetetlen, akkor az ellenszolgáltatás pénzbeli megtérítése.  

 

8. BIZONYÍTÁSI NEHÉZSÉGEK  
 

A fizetésképtelenné vált társaság vagyonának visszaszerzésére irányuló tényállások ismertetése 

után külön szükséges kitérni az ismertetett felelısségi tényállások természetébıl fakadó 

bizonyítási nehézségekre. 

A jogalkalmazás elsı fázisa a tényállás bizonyítás felvétele útján történı megállapítása, 

ezt pedig követi az anyagi jogszabályoknak a megállapított tényállásra való alkalmazása és a 

jogkövetkezmények levonása. A bizonyítás szabályait és a bizonyítás eszközeit a Pp. valamennyi 

peres eljárásra egységesen határozza meg, nem tesz (nem is kell tennie) különbséget a 

fizetésképtelen adós vagyonát a hitelezıi hátrányára (kárára) csökkentı ügyletek 

érvénytelenségének a megállapítása iránti vagy a vagyoncsökkenésért felelıs személyek elleni 

kártérítési perekre vonatkozóan. A gyakorlati tapasztalatok sajnos azt mutatják, hogy a 

felszámoló által az adós képviseletében a vezetı tisztségviselık vagy tagok ellen indított 

kártérítési perekben valamint a csıdmegtámadási perekben a bíróságok túl mereven alkalmazzák 

a bizonyítási teher szabályait, pontosabban nincsenek tekintettel eme polgári jogilag bőnös 

tényállások természetébıl eredı bizonyítási nehézségekre illetve arra, hogy ezen tényállások 

általában nélkülözik a tényállási elemek (különösen a csalárd szándék) kétséget kizáró 

bizonyításának a lehetıségét. 

„A vétkesség, mint a lelki élet belsı, titkos folyamataiban gyökerezı, így a közvetlen 

fizikai észlelés elıl elvont jelenség rendkívül nehezen bizonyítható.”607 A joggyakorlatban ha 

felperesként az adós (a képviseletét ellátó felszámoló útján) vagy valamely hitelezı peres úton 

megtámad egy ügyletet vagy a felszámoló az adós vagyonát csökkentı tag vagy vezetı 

tisztségviselı elleni kárigényérvényes mellett dönt, akkor érdekes bizonyítási nehézségbe 

                                                 
606 Orosz Cstv. 103 § (4) bek. 
607 Marton Géza: Kártérítési kötelmek jogellenes magatartásból (Magyar magánjog, Kötelmi jog különös része (szerkesztette 
Szladits Károly, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1942, 795. oldal) 
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ütközik, hiszen olyan személy (adós) ügyletét támadja meg, amelyet bár ı képvisel, de a 

felszámolás elrendelése elıtti ügyletkötés körülményeit, az adós korábbi vezetı 

tisztségviselıjének a szándékát, vagyoni értékek mozgását csak utólag lehet feltárni és 

rekonstruálni, ami sokszor kifejezetten nyomozati munkát kíván meg egy felszámolótól azon 

statisztikai tény tudatában, hogy a vezetık sokszor nem tesznek eleget a Cstv. 31. § szerinti 

iratátadási, együttmőködési kötelezettségeiknek, sıt a saját érdekkörükbe tartozó 

vagyonkimentések esetén pedig ezt kifejezetten megtagadják, tudottan vállalva inkább egy 

enyhébb következményekkel járó csıdbőncselekmény miatti felelısségre vonást. Nem szabad 

elfeledkeznünk arról, hogy a felszámoló által képviselt felperes egy gazdálkodó szervezet, egy 

cselekvıképtelen jogi személy, amelynek saját akarata és tudata nincsen, amely entitás 

ennélfogva nem tud beszámolni a pert tárgyát képezı, a jogi személy vagyonát (a fizetésképtelen 

helyzetében már a hitelezık kárára) csökkentı ügyletkötés vagy egyéb károkozó cselekmény 

körülményeirıl. 

A Pp. 164. §-a szerint a perben a bizonyítékok szolgáltatásának a kötelezettsége az 

igényérvényesítı felperest terheli, de egy csıdmegtámadási perben a megtámadott felek (az adós 

és a vele összejátszó másik fél) kölcsönösen rosszhiszemben vannak, közös érdekük az 

igényérvényesítés megakadályozása, a felszámoló pedig könnyen lehetetlen helyzetbe 

kerülhet.608 Példának okáért amennyiben a fizetésképtelen társaság és a vele szerzıdı fél (pl. az 

adós tagja) ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba öltöztetik az adásvételi szerzıdésüket, 

amelynek aláírásával az eladót képviselı ügyvezetı kijelenti a vételár átvételét (ami valójában 

nem is történt meg), majd késıbb az eladó ügyvezetıje nem tesz eleget a Cstv. 31. § szerinti 

iratátadási kötelezettségeinek a felszámoló felé (amelynek hiányában a vevı által fizetett vételár 

további sorsa nem követhetı, ami nélkül pedig a tényleges megfizetése is csak nehezen tehetı 

aggályossá), úgy ezt követıen a felszámoló által a Cstv. 40. §-a alapján indított megtámadási 

perben az alperesi vevı (akkor is, ha rá a Cstv. 40. § (3) bekezdés szerinti rosszhiszemőségi 

vélelem nehezedik) egyszerően csak azzal védekezik, hogy a szerzıdést a Pp. 196. § szerinti 

teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalták, amely igazolja a vételár átadását, ezt pedig a 

felperesnek kell megdöntenie. Álláspontunk szerint ez a védekezés nem alkalmas arra, hogy a 

bíróság megállapítsa a vételár kétségtelen megfizetését, hanem egyéb tényeket, körülményeket is 

                                                 
608 A helyzet hasonlatos a vesztegetéshez, ahol a vádhatóság számára azért nehéz a bőntett feltárása és bizonyítása, mert mindkét 
félnek közös érdeke a cselekmény leplezése.   
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vizsgálni kell, hiszen tudvalevıleg „rendszerint azokat az ajándékozási ügyleteket, amelyek a 

hitelezık kijátszását czélozzák, valamely forgalmi ügylet alakjába szokták burkolni.”609  

A Pp. 206. § szerint a bíróság a tényállást a bizonyítékokat a maguk összességében 

értékeli és meggyızıdése szerint bírálja el. A tényállás keretében értékelni kell pl. azt is, ha a 

vevı az ingatlan adásvételi szerzıdést az Inytv. által megengedett 30. napon nyújtja be a 

földhivatalba, amihez bár a vevınek joga van, de vitathatatlanul az okirat visszadátumozásra utal. 

Életszerőtlen az is, ha a vevı a vételár megfizetésének bizonyítására más személyekkel kötött, 

ügyvéd által ellenjegyzett kölcsönszerzıdéseket csatol be, amely jelentısebb összegő kölcsönök 

neki készpénzben kerültek átadásra. Fenntartással kell értékelni azt is, ha az adóssal szerzıdı fél 

ugyanarra a székhelyre van bejegyezve, bár közöttük nincsen tulajdonosi összefonódás. A 

Debreceni Ítélıtábla a Gf.III.30.011/2010. sz. perben megállapította, hogy az alperesi ügyvezetı 

terhére értekelendı az, ha az okiratok egy részének hiányában kell a könyvszakértınek 

megválaszolnia a kérdéseket, illetve a szakértı ezen okból nem tud határozottan megválaszolni 

egyes kérdéseket. Vagyonkimentéssel és tagi vagy vezetıi tisztséggel való visszaéléssel 

kapcsolatos perekben tehát különös jelentısége van a bírói mérlegelésnek. 

Visszautalok az 1881. év Cstv. 36. §-ára, amely kifejezetten észlelte a megtámadási 

perben ítélkezı bíróságra nehezedı, a tényállás megállapítása tekintetében jelentkezı nehézséget, 

amely bizonytalanság, pontosabban bizonyítatlanság a hitelezıkre volt hátrányos, hiszen a 

kereset alaptalansága esetén a kimentett vagyonelem nem került vissza a csıdtömegbe, ezen 

felismerésnél fogva pedig a Cstv. könnyített a bizonyítási nehézségen.  

36. § A megtámadási perben, ha valamely tény tudása vagy nem tudása képezi a 

bizonyítás tárgyát, a bíró a felhozott ügyben közvetlen vagy közvetett bizonyíték mérlegelésénél, a 

törvénynek a bizonyítékok teljességére vonatkozó intézkedéseihez kötve nincsen. 

Az általános eljárási szabályok szerint a bíróság – támadó perben is – csak akkor 

marasztalhat, ha az anyagi jogi által megkívánt feltételek teljes mértékben bizonyítva vannak. A 

támadó perekben az adóssal összejátszó alperes rosszhiszemőségének illetve a hitelezık 

kijátszására irányuló szándékának a bizonyítása rendkívül nehéz volt már a régi Cstv. alapján 

indult perekben is, hiszen az ilyen jellegő perekre általában jellemzı a bizonyítékok hiánya, azok 

szándékos leplezése, az érintett felek tudatos hallgatása, a feltárt csonka tényállás alapján pedig a 

                                                 
609 Doroghi Ervin: Szinleges ügylet feloldásának megtámadása a csıdtörvény 28. §-ának 3. pontja alapján (Jogtudományi 
Közlöny, 1939/38, 330. oldal) 
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bíróság nem tudott kellıen indokolt, megtámadhatatlan határozattal rendelkezni az átruházott 

dolog csıdvagyonba visszaszolgáltatásáról. A megtámadott alperesnek a saját tudomásáról 

(tudattartalmáról) tett nyilatkozatát (pl. tudott-e az adós csıdhelyzetérıl, amikor le nem járt 

követelésére fizetést fogadott el) megcáfolni meglehetısen nehéz volt, hanem lehetetlen, mert a 

tömeggondnoknak „az ügyletrıl rendszerint nincs érzéki tudomása.” Az eredményes 

csıdtámadást nagyban elısegítette a hivatkozott eljárásjogi szabály, amely feloldotta a támadó 

perben ítélkezı bíróságnak a bizonyítékok mérlegelésére és a bizonyítás teljességére vonatkozó 

általános eljárási jogi kötöttségét, ha azt kellett bizonyítani, hogy a megtámadottnak egy adott 

tényrıl tudomása volt-e. Pl., ha a megtámadott esküvel megerısítette, hogy az ügyletkötéskor 

adós fizetésének a megszőntetésérıl nem tudott, akkor ezen, az általános eljárási szabályok 

szerint bizonyítéknak minısülı esküt a bíró a kirekeszthette a bizonyítékok sorából.610 Gottl 

Ágost korabeli megfogalmazása szerint: „Az eskü, mint ultima ratio, segélyével elérhetı volna 

ugyan az igazság legmagasabb foka ott, ahol az emberi ész gyarlóságánál fogva a bizonyítékok 

elégtelensége vagy teljes hiánya a valót minden kételyt kizáróan felfedezni nem sikerül, amidın 

is a „mindentudó és mindenható Istenre” bizatik a végleges döntés, amint ezt az esküminta 

elıírja. Csakhogy az eskü, viszonyítva az érzékeinkkel felismerhetı a többi bizonyítékokhoz, a 

legmegbizhatatlanabb bizonyítási eszköz.”611,612 

Említésre méltó, hogy a Kt. elıírta az üzleti levelek megırzését is továbbá a Kt. 31. § úgy 

rendelkezett, miszerint: „Bejegyzett kereskedınek szabályszerően vezetett könyvei kereskedelmi 

ügyletekbıl eredı perekben rendszerint nem teljes, eskü vagy más bizonyitási eszköz által 

kiegészíthetı bizonyitékot képeznek.” 

A bizonyítási teher helyes megállapítása mellett elengedhetetlen, hogy errıl a bíróság 

tájékoztassa is a felperest, hiszen a felperes csak akkor tud eleget tenni az ıt terhelı bizonyítási 

kötelezettségnek, amennyiben azt ismeri. A bizonyítási kötelezettségrıl a Pp. 3. § (3) bekezdése 

és 164. § (1) bekezdése rendelkezik, a bíróság számára elıírva a bizonyítási kötelezettségrıl való 

                                                 
610 V.ö.: Csongor József: A fél eskü alatti kihallgatása az új polgári perrendtartásban (Jogtudományi Közlöny, 1902/23., 202. 
oldal) 
611 Gottl Ágost: Szabad mérlegelés és eskü a polgári perben (Jogtudományi közlöny, 1904/12. 94. oldal) 
612 Mindezt Gottl Ágost egy másik tanulmányában azzal egészíti ki, ismertetve a magyar valóságot, hogy: „Bíróságaink elıtt 
napról-napra tesznek, vagy legalább felajánlanak hamis esküt, és pedig egyaránt felek és tanuk. Tapasztaltuk, hogy egyes 
vidékeken mindenre lehet tanukat kapni, hogy a tanuzás némely egyéneknél üzletszerő foglalkozás.” (Gottl Ágost: Szabad 
mérlegelés és eskü a polgári perben, Jogtudományi közlöny 1904/13.,101. oldal) 
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elızetes tájékoztatási kötelezettséget, ugyanakkor a bizonyításra kötelezett terhére értékelve a 

bizonyítás sikertelenségét. 

A bíróságnak egyértelmően, határozottan kell tájékoztatnia a feleket az ıket terhelı 

bizonyítási teherrıl, a bizonyítandó tényekrıl, hiszen „egyik peres fél sem tartható 

bizonytalanságban abban a kérdésben, hogy a bíróság a per eldöntése szempontjából milyen 

tényeket tart fontosnak.”613 A tájékoztatásnak nem elegendı formálisan a jogszabályra utalni, 

hanem tartalminak és a bizonyítandó tényeket konkrétan meghatározónak kell lennie.614 

Figyelembe kell venni a Legfelsıbb Bíróságnak A Polgári perrendtartás tájékoztatási 

kötelezettségére vonatkozó szabályainak alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekrıl szóló 

1/2009. (VI. 24.) PK véleményét, amely – többek között – úgy rendelkezik, hogy: A felet - 

függetlenül attól, hogy jogi képviselıvel jár-e el - tájékoztatni kell arról, hogy a bíróság a Pp. 

163. §-a alapján mely tényállításait ítéli olyannak, amelyek bizonyításra szorulnak. A 

tájékoztatásnak a kereseti (viszontkereseti) kérelem és az ellenkérelem (kifogás) alapjaként 

elıadottakból kiindulva, az anyagi jogi szabályok szerint jelentıs tényekre kell vonatkoznia és a 

tájékoztatásnak folyamatosan igazodnia kell a felek per során változó nyilatkozataihoz, követnie 

kell az esetleges keresetváltoztatásokat, kereset kiterjesztéseket. A tájékoztatásnak az adott 

tényállításokra vonatkozóan egyediesítettnek és teljes körőnek, valamennyi elbírálásra kerülı 

kérelemre kiterjedınek kell lennie. A tájékoztatási kötelezettség nem teljesíthetı csupán a Pp. 3. 

§-ának (3) bekezdésére és 164. §-ának (1) bekezdésére utaló általános tájékoztatással. 

A jelen értekezés tárgyát képezı, hitelezık érdekében indított, kimentett vagyon 

visszaszerzésére és a felelısök elleni kárigény érvényesítésére irányuló peres eljárásokban tehát 

hangsúlyozott jelentısége van a bírói pervezetésnek és a felek elıadásai életszerő értékelésének. 

Grosschmid Béni megfogalmazásával élve: „A szabályt nem betüjében (szegletességeiben), 

hanem szellemében kell alkalmazni.”615 

 

                                                 
613 Molnár Ambrus: A bizonyításra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség a polgári perben (Magyar jog, 2009/3. 131. oldal) 
614 Fıvárosi Ítélıtábla 9.Pf.21.539/2007/3. és 9.Pf.20.647/2007/9. sz. ítélete 
615 Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk körébıl (Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1932, Budapest, 679. oldal) 
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VII.  FEJEZET  

A FELSZÁMOLÓ ÉS VÉGELSZÁMOLÓ FELEL İSSÉGE 
 

 

1. BEVEZETİ GONDOLATOK  
 

A felszámolás ura gyakorlatilag maga a felszámoló, aki felett a Csıdtörvény kontrollt csak szők 

körben biztosít, a törvény által védeni kívánt hitelezık nem bírnak a felszámoló tevékenységére 

tényleges rálátással és ráhatással sem. Ennek oka egyrészt az, hogy a hitelezık, sıt gyakran jogi 

képviselıik sem látják át a gazdasági jog periférikus területét képezı, önmagában véve is sajátos 

gondolkodásmódot igénylı csıdjog alapvetı szabályait, másrészt az, hogy a Cstv. az adós 

vagyonával kapcsolatos döntések kizárólagos letéteményesévé a felszámolót teszi, harmadízben 

pedig a felszámolási eljárásban nem lehet felelısségre vonni a felszámolót a hitelezık vagyoni 

érdekeit sértı (vagy adott esetben kárt okozó) döntéseiért, hanem csak külön kártérítési peres 

eljárásban van erre lehetıség. Egyedül a felszámolás alatti adóellenırzést végzı adóhivatal az a 

hitelezı, amely a legtöbb információval bír a felszámoló tevékenységérıl. A hitelezık legalább 

egyharmada által felállított választmány rendelkezik olyan jogosítványokkal, amelyek az egyes 

hitelezıket nem illetik meg, de igazán ez a szerv sem jelent komoly ellenırzést (arról nem is 

beszélve, hogy a választmányt alkotó hitelezık érdekei eltérhetnek a választmányt létrehozó 

többi hitelezı érdekeitıl). 

A felszámoló a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vagyonával minden 

(vagyonilag) érdekelt fél felé elszámolás terhe mellett gazdálkodik, elsısorban a hitelezık 

érdekében és a kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért önálló kárfelelısséggel tartozik. 

„Idegen vagyont dijért kezel, ebben a jóravaló családapa gondosságát köteles kifejteni.” 

„Meggondolatlanságának kárát saját erszényébıl tartozik fedezni.” 616  

Élesen el kell határolni egymástól azon jogintézményeket, amelyek jogorvoslati 

lehetıséget biztosítanak a felszámolási eljárásban félnek minısülı vagy más harmadik 

személyeknek a felszámoló jogszabály- vagy érdeksértı intézkedéseivel, mulasztásaival vagy 

szerzıdéskötéseivel szemben. Az eddigi több mint 50 Csıdtörvény módosítás érdemben nem 

                                                 
616 Králik Lajos: Csıdtörvény (Athenaeum, Budapest, 1881, 17. oldal) 
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foglalkozott a felszámoló (kár)felelısségével, azt nem szigorította, a bírói gyakorlat pedig (egy-

két példaértékő ítélıtáblai döntéstıl eltekintve) ragaszkodik ahhoz, hogy a felszámolási eljárás 

keretében kizárólag a felszámoló jogszabálysértı intézkedése vagy mulasztása vizsgálható, a 

felszámoló a felszámolási eljárás keretében kártérítésben vagy pedig az adós vagyona javára 

teljesítendı befizetésben nem marasztalható. 

 

2. A FELSZÁMOLÓ JOGÁLLÁSA  
 

A felszámoló felelıssége tárgyában való vizsgálódás, a felszámoló intézkedéseivel, 

ügyletkötéseivel szemben elıterjesztett jogorvoslati kérelmek tárgyában való döntéshozatal elsı 

lépcsıfoka a felszámoló jogállásának tárgyában való állásfoglalás. 

A Cstv. hatályba lépéséig a felszámolói feladatokat a költségvetési szervként mőködı 

Pénzintézeti Központ látta el, amelyet ezt követıen az üzleti alapon szervezıdı, korlátolt 

felelısségő társaság vagy részvénytársaság formájában mőködı felszámoló szervezetek vették át. 

A Cstv. 27/A. § (5) bekezdése és 34. §-a alapján a felszámoló az adós képviselıjének 

minısül. A képviselet nem más, mint helyettesítés akaratnyilatkozat tételében vagy 

elfogadásában. Az akaratnyilatkozatot a képviselt nevében, annak javára illetve terhére a 

képviselı teszi meg. A joghatások közvetlenül a képviseltet érik, a képviselı cselekménye által ı 

válik jogosulttá ill. kötelezetté. Mindebbıl látható, hogy a képviselınek önálló érdeke nem lehet, 

ı a képviselt érdekeinek hordozója.617 A helyzet megítélése azonban korántsem ilyen egyszerő, 

ugyanis a felszámoló annak ellenére, hogy a Cstv. kifejezett rendelkezése szerint az adós 

képviseletében jár el, alapvetıen nem az adósnak, hanem pont az „ellenérdekelt” hitelezıknek az 

érdekeit képviseli (kell hogy képviselje, mi sem jobb példa erre, mint a fedezetelvonó 

szerzıdések megtámadásának joga), de a felszámoló a felszámolói díjának az erejéig 

nyilvánvalóan a saját anyagi érdekének a hordozója.  

A felszámoló jogállásával, a felszámoló és az ıt kirendelı állam jogviszonyával 

részletesen foglalkozik Bíró György, aki a felszámoló jogviszonyának a mibenlétét a következık 

szerint foglalja össze: A felszámolót a felszámolást elrendelı bíróság jelöli ki, így a felszámoló 

megbízója az állam, az állam a megbízást azonban (elsıdlegesen) a hitelezık érdekében adja ki. 

A felszámolás, mint az adós jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárás során a felszámoló 

                                                 
617 Bíró György: Kötelmi jog (kiadó: „Novotni Alapítvány a Magánjog fejlesztéséért”, Miskolc, 2006, 129. oldal) 
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az (állami akaratot kifejezı) bíróság „teljesítési segédje”, aki biztosítja a felszámolást befejezı 

határozat meghozatalának a feltételeit azzal, hogy a kijelölést kizárólag a Csıdtörvényben 

meghatározott esetekben utasíthatja vissza.618 A felszámoló nem tekinthetı vállalkozónak, akinek 

feladata a munkával elérhetı eredmény létrehozása, ugyanis a felszámoló kötelessége a feladatai 

jellegébıl megállapíthatóan (követelésbehajtás, igényérvényesítés, peres képviselet, 

mérlegkészítés, munkáltatói jogok gyakorlása stb.) a megbízója érdekében kifejtendı gondos és 

szakszerő ügyvitel, ami viszont a megbízási szerzıdés fogalmi eleme. A felszámolót kijelölı 

végzés olyan egyoldalú, a bíróság, mint hatóság által gyakorolt kötelemalapító akaratnyilatkozat, 

amelynek a felszámoló a felszámolói névjegyzékbe való felvétellel elızetesen alávetette magát. 

Mivel a Ptk. 198. § (3) bekezdése a törvényes jogkörében eljáró bíróság egyoldalú 

akaratnyilatkozatára a szerzıdések szabályait rendeli alkalmazni, így a gondos és szakszerő 

ügyvitelre köteles felszámoló és az állam jogviszonyára a megbízás szabályai az irányadóak, a 

kijelöléssel quasi kontraktus jön létre. A felszámoló tehát az ıt kirendelı állam megbízottja, 

megbízási szerzıdés alapján jár el külön írásba foglalt szerzıdés nélkül. „A felszámoló egy 

szigorú feltételrendszer szerint nyilvántartásba vett potenciális megbízott, aki a megbízója 

érdekében, annak költségére, díjérdekelten és legfeljebb saját mőködési készkiadásait 

kockáztatva végzi teljes anyagi felelısség mellett sajátos szaktudást igénylı feladatát, egy 

vagyonvesztett társaság forgalomból való kivezetését.”619 „A felszámoló nem a hitelezık 

képviselıje, de szabályszerő eljárása objektíve a hitelezıi érdekeket szolgálja.”620 

 

3. A HITELEZ İI VÁLASZTMÁNY  
 

A hitelezıi választmány olyan, a felszámolási eljárásban nyilvántartásba vett hitelezık legalább 

egyharmada által (amennyiben ezek a hitelezık rendelkezzenek a felszámolási eljárásban 

egyezségkötésre jogosult hitelezıi követelések legalább egyharmadával), a hitelezık érdekeinek 

védelmére létrehozott, 3-7 tagú képviseleti szerv, amely figyelemmel kíséri a felszámoló 

tevékenységét, és a választmányt létrehozó hitelezıket képviseli a bíróság és a felszámoló elıtt, 

továbbá gyakorolja a Csıdtörvényben meghatározott jogköröket. A hitelezıi választmány az 

ügyrendjében szabályozza a döntéshozatalának eljárásrendjét valamint azt, hogy a választmány 

                                                 
618 Bíró György: A felszámoló jogi helyzete (Gazdaság és jog, 1999/5. 3-7 oldal) 
619 Bíró György: id. mő, 6. oldal 
620 Miskolczi Bodnár Péter: Hitelezıvédelem a társasági - és a csıdjogban (Kandidátusi értekezés, Miskolc, 1992, 323. oldal) 
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döntéseihez, intézkedéseihez milyen módon kell kikérni a választmányt létrehozó hitelezık 

véleményét. 

A hitelezıi választmány relatíve széles jogkörrel bír, pl. hozzájárulását adja az adós 

tevékenységének továbbfolytatásához, a munkabérek emeléséhez, a felszámoló negyedévente 

tájékoztatja a felszámolási költségek alakulásáról, legalább 8 nappal korábban tájékoztatja a 

mindennapi gazdálkodás körét meghaladó szerzıdések megkötésérıl, a készletek 

selejtezésérıl.621 A választmány 2009. szeptember 1-je óta elıírhatja, hogy a felszámoló az 

értékesítési eljárásról értesítse, illetve tegye lehetıvé az értékbecslés és az értékesítési eljárás 

hitelezık általi megismerését, továbbá elıírhatja, hogy a felszámoló a pályázati felhívás, illetve 

az árverési hirdetmény szövegét közölje valamint az értékesítésre kerülı vagyontárgyak 

becsértékérıl elızetesen, észrevételezési jog biztosításával tájékoztassa továbbá a választmány 

kezdeményezheti a bíróságnál a becsérték szakértı általi felülvizsgálatát is. 

A hitelezıi választmánynak „perbeli” jogképessége polgári perben nem érvényesül, azaz a 

hitelezıi választmány nem jogosult felperesként szerzıdéseket megtámadni. Az egyes hitelezık 

az adóssal szemben szerzıdésbıl eredı követeléseiket csak a saját nevükben beadott keresetekkel 

érvényesíthetik.622 „A hitelezık összessége, ez soha nem képez jogi személyt, sem társaságot 

(societas), mert az azt alkotó egyesek közt mindig csak azon neme a közösségnek forog fenn, 

mely egyes perekben is elıfordul több felperes közt azon esetben, midın egy közös alperesük 

van. E közösség egészen a véletlenen alapul, tehát nem egyéb, mint ugynevezett communio 

incidens.”623  

A hitelezıi választmány jelentısége nem (csak) a döntési jogköre oldaláról ragadható 

meg. „A hitelezıi választmány kulcsszerepe, hogy zajt csapjon, a legfontosabb joga, hogy 

meghallgassa a bíróság.”624  

Hitelezıi választmány azonban nagyon ritkán alakul, aminek egyik meghatározó oka (az 

elıreláthatólag alacsony kielégítés mellett) az, hogy a kielégítési sorrend jelenlegi szabályozása 

nem teszi érdekeltté a hitelezıket a választmányban való részvételben. Jelenleg a kielégítési 

sorrend 8 pontból áll, amely indokolatlan különbséget tesz a hitelezık között. (Pl. az e) és f) 

                                                 
621 A hitelezıi választmánnyal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik Juhász László: A hitelezıi választmányokról (Magyar Jog, 
2001/3, 153-057. oldal) c. tanulmányában. 
622 BH. 1999. 31. 
623 Óvári Kelemen: A csıdrendszer (Eggenberger Féle Akad. Könyvkereskedés, Budapest, 1871, 36. oldal) 
624 „The key function of the commitee is to make noise, its chief right is to be heard by the court.” (Michael J. Herbert: 
Understanding Bankruptcy, Matthew Bender and Co. Inc. Editorial Offices, 1998, 117. oldal) 
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kategóriás hitelezık riktán jutnak pénzhez, a választmány elınyeit nem élvezik, ezért nem fognak 

a választmányalakítással foglalkozni.) Olyan helyzet is elıfordulhat, amikor valamely, 

választmányi tag hitelezı a felszámoló olyan intézkedését támogatja, amely sérti a többi hitelezı 

érdekeit: pl. ha a választmány tagja az adóhivatal, és észleli, hogy a saját e) kategóriájában még 

részleges kielégítésre sem lesz mód, akkor valószínőleg nem fogja kifogásolni, hogy a felszámoló 

a) kategóriás felszámolási költségek kifizetésére (pl. irattározási díj kifizetésére) többet költsön, 

mert akkor államháztartás magasabb adóbevételhez jut (minél magasabb összegő számlát fogad 

be az adós, a számlakibocsátó annál több áfát fizet be.) A helyzet akkor változna, ha valamennyi 

hitelezıt egy kielégítési osztályba sorolnánk (pl. a felszámolási költségek mögé, de az alárendelt 

hitelezık elé), akik így most már ha bár aránylagos, de valamilyen összegő tényleges kielégítés 

reményében aktivizálnák a választmányt. Béres István helyesen javasolja, hogy a választmánynak 

keresetindítási jogot kell biztosítani, javaslattételi jogot a felszámoló személyére, továbbá 

lehetıvé kell tenni a választmány tagjai díjazásának, költségeinek a felszámolási költségként 

elszámolását, sıt javaslata szerint „a hitelezık számára kötelezettségként kell elıírni a hitelezıi 

választmány megalakítását, annak érdekében, hogy azt tényleges és ügydöntı hatáskörrel 

lehessen felruházni.” 625 

A választmánynak az azt létrehozó hitelezık felé való felelısségét a Cstv. nem 

szabályozza, holott tapasztalatom szerint erre szükség lenne függetlenül attól, hogy a 

választmány a tevékenységét díjazás ellenében vagy ingyenesen látja el. Jó példa lehet erre az 

olasz jogalkotás. Olaszországban a 2006. január 9-i 5. sz. rendelet jelentısen kibıvítette a 

hitelezıi választmány jogait. A választmány tagjait a bíróság jelöli ki a felszámolás közzétételétıl 

számított 30 napon belül, figyelembe véve a felszámoló véleményét és azon hitelezıkét, akik az 

igénybejelentésükben jelezték, hogy a választmány tagjai kívánnak lenni. Késıbb bárki lehet a 

választmány tagja, akit a hitelezık többsége az adós vagyoni helyzetének megvizsgálására 

szolgáló győlésen annak választ. A választmánynak joga van minden dokumentumot 

megvizsgálni és ellenırizni a bankszámlákat, a hozzájárulása szükséges a jogokról való 

lemondáshoz, egyezségkötésekhez, harmadik személyek jogainak elismeréséhez, jelzálogjogok 

törléséhez, és általában véve a felszámoló minden, rendes gazdálkodás körét meghaladó 

döntéséhez, sıt a választmány kérheti a bíróságtól a felszámoló visszahívását is. „A választmány 

                                                 
625 Béres István: A hitelezıi választmány felszámolási eljárásban biztosított jogaira vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
vizsgálata és a módosítás lehetıségei (Magyar jog, 2002/11. 675. old. ) 
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tagjai a felügyelıbizottság tagjaival esnek egy megítélés alá, azaz felelısséggel tartoznak, 

amennyiben nem tesznek eleget a feladatuk természete által megkövetelt gondosságból eredı 

kötelezettségeiknek.”626 A választmányi tagok ezen kívül felelısek a nyilatkozataik 

hiteltelenségéért. Bármely kötelezettségük megszegése esetén kártérítési kereset terjeszthetı elı 

velük szemben. A választmány tagjai egyetemlegesen felelısek minden, a felszámoló által 

okozott kárért, amelyet megelızhettek volna. 

Álláspontunk szerint hazánkban jelenleg nincsen akadálya annak, hogy a hitelezık a 

választmány tagjai ellen szerzıdésen kívül okozott kártérítés iránti igényt terjesszenek elı, 

amennyiben a választmány nem gyakorolja a törvényben megilletı ellenırzési jogait, vagy a 

többi hitelezı elızetes támogatása nélkül olyan felszámolói döntést hagynak jóvá, amely sérti a 

hitelezı összességének a vagyoni érdekeit.  

 

4. A KIFOGÁS  
 

A Cstv. 51. § szerinti kifogás a Pp. 114. §-ában szabályozott, az eljárás szabálytalansága elleni 

kifogás jogintézményének a speciális elıírásait tartalmazza, célja a felszámoló jogsértı 

intézkedése által okozott jogsérelem elhárítása. A kifogás a felszámoló egyoldalú intézkedése 

vagy mulasztása ellen igénybe vehetı jogintézmény, mindig egy konkrét felszámoló intézkedés 

ellen irányul.627 

A felszámolási eljárásban az adóst, a hitelezıt és a felszámolót kell félnek tekinteni. Ha 

felszámoló tevékenysége vagy mulasztása harmadik személy jogát, jogos érdekét is érinti, az e 

személy által benyújtott kifogás elbírálása során a kifogás elıterjesztıje is félnek minısül.628 Ha 

a bíróság a kifogást megalapozottnak találja, a felszámoló intézkedését megsemmisíti, és az 

eredeti állapotot helyreállítja, vagy a felszámoló részére új intézkedés megtételét írja elı, 

ellenkezı esetben a kifogást elutasítja. Legsúlyosabb jogkövetkezményként a bíróság a 

felszámolót felmenti, - erre irányuló kifogás hiányában is - ha az eljárás adataiból végzésében 

megállapítja, hogy a felszámoló súlyosan vagy ismétlıdıen megsérti a jogszabályokat.629 

                                                 
626 Gian Bruno Bruni: The Creditors’ Committee folowing the reform of Italian bankruptcy law (Insolvency, restructuring and 
creditors’ rights section newsletter, 2006 szeptember, www.ibanet.org.), letöltés ideje: 2011. október 17. 
627 BH. 2000. 231.; BH. 2000. 373 
628 Cstv. 6. § (4) bek. 
629 Cstv. 27/A. (7) bek. 
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A bíróságnak elıször azt kell vizsgálnia, hogy a kifogás az arra jogosult hitelezıtıl 

származik-e; benyújtása határidıben történt-e; és csak ezt követıen kerülhet sor a kifogás érdemi 

elbírálására.630 A kifogás a jogellenes felszámolói magatartásról való tudomásszerzésrıl való 8 

napon belül nyújtható be, amely határidı nem jogvesztı, hanem igazolással kimenthetı.631 

Amennyiben a sérelmet szenvedett fél a határidıt elmulasztja (pl. a korábban elıterjesztett 

közbensı mérlegbıl már tudomást szerzett a sérelmezett intézkedésrıl), ugyanezen felszámolói 

magatartás miatt késıbb kifogást már nem terjeszthet elı. A kifogás benyújtására nyitva álló 

határidı nem minısülhet elmulasztottnak, ha a felek között egyeztetések, tárgyalások folynak és 

a kifogásoló alappal bízhat a jogvita rendezésében, de ez bármi okból meghiúsul. A kifogást 

elıterjesztésére nyitva álló 8 napot rövidnek tartom, indokoltnak tartom annak felemelését 15 

napra.632 

A gyakorlati tapasztalatok szerint kifogásolási eljárás keretében leginkább a 

felszámolónak a vagyonértékesítés körében tett, a hitelezıi igény nyilvántartásba vételével, 

esetleg a felszámolási költségek késedelmes kifizetésével vagy a zálogjoggal illetve végrehajtási 

joggal terhelt vagyontárgy vételárának nem megfelelı elszámolásával kapcsolatos intézkedését 

támadják. 

A felszámoló egyik fı kötelezettsége a hitelezıi igények nyilvántartásba vétele a Cstv. 57. 

§ (1) bekezdésének megfelelı kategóriájában. A felszámoló a hozzá bejelentett hitelezıi igény 

nyilvántartásba vételével kapcsolatos intézkedése meghozatalakor éppúgy, mint egyéb 

intézkedései megtételekor az adott helyzetben általában elvárható gondossággal köteles eljárni.633 

A felszámoló nem köteles az általa ismert hitelezıket a követelésük bejelentésére felhívni, a 

kötelezettsége csupán a bejelentett igények Cstv. 46. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartásba 

vételére, a vitathatónak minısített igények bírósághoz – elbírálás céljából – történı 

megküldésére, valamint a Cstv. 57. § (1) bekezdésében rögzített sorrend szerinti kielégítésre 

terjed ki.634 A gyakorlatban idınként elıfordul, hogy nemcsak kisvállalkozások vagy 

magánszemélyek, hanem adott esetben a nagyhitelezıként jelenlévı, ’szakvállalatként’ képzett 

személyzettel rendelkezı bankok is hibáznak, olykor ’tévedésbıl’ b) kategóriába kérik 

                                                 
630 Fıvárosi Ítélıtábla IT.2005./1/46. (15.Fpkf.40.325/2003/2) 
631 BH. 2002. 501. 
632 A Vht. 217. § (2) bekezdése szerint a végrehajtó intézkedése ellen 15 napon belül lehet kifogást benyújtani. 
633 BH. 2001. 292. 
634 Fpkf.12.40.443/2003/3. 
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nyilvántartásba venni a követelésüket a jogszabályi feltételek hiányában. A többi hitelezı 

(különösen pl. a felszámolási költségek jogosultjai) kielégítése körében meghatározó lehet, hogy 

a felszámoló helyesen sorolta-e a hitelezıt a zálogjogos vagy végrehajtási joggal biztosított 

hitelezık közé, legyen szó akár a 2007. jan. 1-je elıtt érvényesülı, Cstv. 49/D. § szerinti 50 %-os 

kielégítésrıl vagy az ezután alkalmazandó (helytelenül így nevezett) ún. külön kielégítési jogról 

(ahol a hitelezı a zálogtárgy vételárából 100 %-os kielégítésre jogosult). A hatályos Cstv. 49/D. § 

szerint ugyanis a hitelezı a zálogtárgy (végrehajtási joggal biztosított vagyontárgy) vételárának 

teljes egészét megkapja (csak az értékesítés és a megóvás költségeit kell levonni) illetve vagyont 

terhelı zálogjog esetén az 50 %-ot. Amennyiben a besorolás helytelen, akkor a zálogtárgy teljes 

vételárát az Cstv. 57. § általános szabályai szerint kell felosztani. Az összegében nem vitás 

követelés besorolására vonatkozó téves felszámolói intézkedést a hitelezı kifogással 

támadhatja.635 

Az érintett hitelezın kívül a többi hitelezı és az adós a felszámoló hitelezıi igény 

nyilvántartásba vételével kapcsolatosan csak akkor terjeszthet elı kifogást, ha megállapítható, 

hogy a hitelezıi igény nyilvántartásba vétele jogszabályt sért, így pl.: ha a felszámoló 180 napon 

túl bejelentett hitelezıi igényt vesz nyilvántartásba, a többi hitelezı sérelmére jogszabállyal 

ellentétesen sorol be vagy nyilvántartásba vételi díj nélkül fogad be hitelezıi igényt.636 Nem sért 

jogszabályt a felszámoló akkor, ha valamely hitelezıi igényt anélkül fogadja be, hogy azt elıtte a 

bírósághoz beterjesztené. Amennyiben e körben a felszámoló nem a tıle elvárható gondossággal 

járt el (pl. alaptalan követelésre teljesít kifizetést), akkor kártérítési felelısséggel tartozik. 

A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet és hitelezıje között a Cstv. rendelkezéseitıl 

eltérı, kedvezıbb besorolásra vonatkozó, perbeli egyezség keretébe foglalt szerzıdés semmis. A 

bíróság által jóváhagyott egyezség a felek szerzıdése, amely szerzıdésnek a kielégítési sorrendet 

szabályozó Cstv. 57. § (1) bekezdésébe ütközı rendelkezése semmis, a semmis rendelkezésre 

pedig a hitelezı határidı nélkül hivatkozhat kifogás formájában.637 

A kifogás és a felszámoló kárfelelıssége között összefüggés van, hiszen a jogszabálysértı 

intézkedés megalapozhatja a felszámoló kárfelelısségét.  

                                                 
635 BH. 2002. 111. 
636 Gyıri Ítélıtábla Fpkhf.II.25.110/2005/2.; IH.2005/3/132.  
637 BH. 2002. 501. 
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A felszámoló évente köteles közbensı mérleget elıterjeszteni. El kell határolni egymástól 

a közbensı mérlegre tett észrevételeket, a jogszabálysértı felszámolói intézkedéssel szembeni 

kifogásokat, valamint az esetleges vitatott hitelezıi igényeket. A közbensı mérleg célja az, hogy 

tájékoztassa a bíróságot és a hitelezıt az adós vagyoni helyzetérıl, a hitelezık észrevételt 

tehetnek, kifogás elıterjesztésének viszont e körben nincsen helye.638 A felszámolónak a 

felszámolási költségeket esedékességkor, a zálogjoggal vagy végrehajtási joggal biztosított 

követeléseket a vagyontárgy értékesítésekor kell kifizetni. 639 A felszámolók a (közbensı vagy 

zárómérlegben elıterjesztett) vagyonfelosztási javaslatban gyakran kérik annak bírósági 

jóváhagyását, hogy felszámolási költséget kifizessenek, és a bíróságok gyakran ehhez külön 

jóváhagyást adnak, holott nem szükséges. A felszámolónak a közbensı mérlegtıl független 

kötelezettsége, hogy a zálogtárgyak értékesítése során befolyt, értékesítési költségekkel 

csökkentett vételár 50 %-át (2007. jan. 1. után indult eljárásokban a teljes egészét) a zálogjoggal 

illetve végrehajtási joggal biztosított hitelezı kielégítésére fordítsa. A követelés kielégítése nem 

függ a közbensı mérleg vagy a zárómérleg elkészítésétıl és ahhoz a felszámolónak nem kell a 

bíróság döntését sem kérnie, azaz nem kell vagyonfelosztási javaslatot elıterjesztenie. Ha a 

felszámoló az értékesítés utáni kifizetési kötelezettségének nem tesz eleget vagy nem megfelelı 

összegő kifizetést teljesít (mert pl. a vételárból jogtalanul volna le értékesítéssel kapcsolatba nem 

hozható költségeket), akkor ezen jogszabálysértı intézkedésével szemben a hitelezı kifogást 

emelhet és kérheti a felszámoló kötelezését a megfelelı összeg kifizetésére. Amennyiben a 

hitelezı a közbensı mérlegbıl szerez tudomást a felszámoló intézkedésérıl (mulasztásáról), 

akkor kifogással élhet. A kifogást meghaladóan felmerülhet – pl. késedelmes kifizetés miatt 

kamatigény vonatkozásában – a felszámoló önálló kárfelelıssége is. 

Kifogással élhet a hitelezı (munkavállaló), ha a felszámoló a felszámolási költségnek 

minısülı munkabérét (készpénzvagyon léte esetén) nem fizeti ki idıben. Az azonos idıpontban 

esedékessé váló felszámolási költségeket (pl. munkabéreket) arányosan kell kifizetni. A 

késedelmes kifizetés ténye vagy az arányos kielégítés megsértése szintén megalapozhatja a 

felszámoló kárfelelısségét. 

A felszámolási zárómérleg ellen - a Cstv. 56. § (1) bekezdés szerint (speciális) - 

kifogásnak van helye, de a zárómérleg elkészítése kapcsán azokat a felszámolói intézkedéseket 

                                                 
638 Gyıri Ítélıtábla Fpkf.II.25.249/2005/2; IT.2005/4/176. 
639 Cstv. 58. § (1) bek. 
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illetve mulasztásokat, amelyekre vonatkozó kifogást az érintettek kellı idıben nem terjesztettek 

elı, már nem lehet kifogással támadni.640  

A kifogás tárgyában hozott bírósági határozat köti a felszámolót akkor is, ha az téves 

jogértelmezésen alapul, attól a felszámoló el nem térhet. A felszámoló jogszabálysértı, de 

bírósági végzéssel megerısített intézkedése kártérítés alapjául nem szolgálhat.641 

 

5. A FELSZÁMOLÓ KÁRFELEL İSSÉGE 

 

5.1. A felszámoló kárfelelısségének jogalapja 

 

A felszámoló felelısséggel tartozik a felszámolási eljárásban részes felek (hitelezık és adós) és 

más harmadik személyek felé, a felelısségét megalapozhatja a Cstv., a Ptk. vagy más jogszabály 

megsértése. A felszámoló jogszabálysértı intézkedéseinek (vagy mulasztásainak) egy része 

illetve magának a felszámolói jogkörnek a túllépése az, ami – a felszámolási eljáráson belül 

érvényesíthetı felelısségen (kifogáson) túlmenıen vagy attól függetlenül - megalapozhatja 

magának a felszámolónak a (peres eljárásban megállapítható) önálló kárfelelısségét. A 

felszámoló elleni kártérítési igény az általános hatáskörő és illetékességő bíróság elıtt 

terjeszthetı elı.642 

A joggyakorlatban napvilágot látott ítéletek tükrében a bíróságok joggyakorlata nem 

egységes annak megítélésében, hogy a felszámoló által okozott kár mikor tudható be az általa 

képviselt adósnak és mikor állapítható meg a felszámoló saját felelıssége. Ennek egyik oka, hogy 

„régi jogunk – összhangban az általános európai gyakorlattal – elkülönítette a csıdbíróság 

közegének tekintendı csıdbiztosi pozíciót a tömeggondnokétól. ... Mai jogunk viszont a 

felszámolási eljárásban kizárólag a felszámoló jogállásával foglalkozik.”643  

Az 1881. évi Cstv. szerint a csıdbíróság a saját tagjai közül jelölte ki a csıdbiztost, aki a 

csıdbíróság megbízottja, a tárgyalásokat vezette és ellenırizte a vagyonkezeléssel megbízott 

személyeket, a tömeggondnokot bármikor kihallgathatta az ügykezelés állásáról, tıle jelentést 

kérhetett, a vagyonkezelés ellenırzése során megtehetett minden olyan intézkedést, amelyet a 

                                                 
640 Fıvárosi Ítélıtábla 15.Fpkf.40.325/2003/2, IT.2005/46. 
641 BH. 2001. 488. 
642 BH. 1997. 410.; BH. 1999.. 572. 
643 Novotni Zoltán: Kérdések a csıd joga, vagy a jog csıdje körébıl (Jogtudományi Közlöny, 1992/9, 384. oldal) 
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régi Cstv. a csıdbíróságnak nem tartott fenn. A csıdbiztos a csıdtömeggel nem rendelkezhetett, a 

vagyonkezelés tekintetében a tömeggondnoknak utasítást nem adhatott. A csıdeljárás során a 

csıdbíróság döntött minden jogvitában, fontosabb kérdésben.  

A csıdbiztostól elkülönült a tömeggondnok csupán a csıdtömegnek törvényszerinti 

képviselıje volt, de nem volt képviselıje a közadósnak az ellene (annak személyes 

perbeidézésével) indított perekben.644 A tömeggondnok a vagyont kezelte és képviselte a 

’tömeget mindazon perekben, melyek azt cselekvıleg vagy szenvedıleg illetik.’ Az 1881. évi 

Cstv. 100. §-a rendelkezett a tömeggondnok felelısségérıl: „A tömeghez tartozó vagyon 

tekintetében a képviseleti, továbbá a kezelési és rendelkezési jogot a jelen törvény korlátain belül 

a tömeggondnok gyakorolja. Az ügykezelésben a tömeggondnok a rendes családapa 

gondosságával eljárni, s a vagyonkezelésrıl pontos számadást vezetni tartozik. A tömeggondnok 

az érintett gondosság elmulasztásából eredı minden kárért felelıs.” 

Az érdekhordozó és az ıt képviselı személyek tehát különváltak. A csıdválasztmány 

pedig, mint a csıdhitelezık képviseleti szerve a tömeggondnokot ellenırizte (pl. bármikor 

megjelenhetett a tömeggondnok lakásán a pénzkezelés ellenırzése végett645), a mőködésében 

támogatta és engedélyt adott neki meghatározott cselekményekhez, de a hitelezık a megtámadási 

per megindítása céljából külön képviselıt is kijelölhettek. 

A felszámoló kárfelelıssége körében kialakult vitának (miszerint az általa okozott kár az 

adósnak mikor tudható be) az oka a felszámoló jogállásának értelmezésében keresendı. A 

felszámolási eljárásban a jogrendszerünkben egyedülálló módon több személy érdeke feszül 

egymásnak és csapódik le a felszámolón, miközben a konfrontálódó érdekek súlypontja 

állandóan változik. A felszámoló az adós törvényes képviselıjeként látja el a feladatait és teljesíti 

a kötelezettségeit, de más személyek, a hitelezık érdekében tevékenykedik, miközben bizonyos 

helyzetekben a képviselıi minıségétıl leválik a saját jogalanyisága. (Az utóbbira példa, hogy a 

Cstv. 42. § szerint meghatározza az egyezség körébe tartozó vagyon mértékét, a Cstv. 51. § 

szerint kifogással támadható maga a felszámoló továbbá a saját felszámolói díját illetıen a saját 

érdekeit képviseli.) A felszámoló felelıssége megállapíthatósága bizonytalanságának oka az, 

hogy a felszámolót egyszerően csak az adós törvényes képviselıjének tekintjük, holott a 

felszámoló lényegében egy más személy (adós) vagyonát fokozott felelısség terhe mellett kezelı, 

                                                 
644 C.163/1895. 
645 Králik id. mő. 224. oldal 
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a körülmények függvényében esetleg azzal gazdálkodó személy, kirendelésének elsıdleges célja 

az, hogy a hitelezık minél magasabb arányú kielégítése érdekében az adós vagyonát minél 

magasabb áron értékesítse.646 Amint arra fentebb már utaltam, az általa ellátott feladatok jellege 

alapján megállapítható, hogy a felszámoló a megbízott jogállásában jár el (annak ellenére, hogy 

kirendelése a bíróság végzésén, mint egyoldalú kötelemkeletkeztetı aktusán alapszik, amely 

kirendelés vissza sem utasítható.) 

A felszámoló felelısségének vizsgálatát illetıen elıször is ketté kell bontani tényállások 

körét: a felszámoló kárt okozhat harmadik személyeknek az adós képviseletében eljárva, továbbá 

– a Cstv. szerinti kötelezettségei megszegésével – kárt okozhat a hitelezıknek, jelen dolgozatban 

az utóbbira kívánok koncentrálni. 

A harmadik személyek felé fennálló kárfelelısségnél „fıszabályként” abból kell 

kiindulnunk, hogy a felszámoló az adós képviselıjének minısül. A BH. 2000. 417. sz. alatt 

közzétett döntésben foglaltak szerint: A felszámoló kötelezettsége az Ftvr. értelmében igen széles 

körő és az esetek egy részében valóban képviselıként jár el. A felszámolóra tehát egyrészt úgy 

kell tekintenünk, mint a társaság vezetı tisztségviselıjére, aki képviseli a társaságot (immár 

adóst) bíróságok, hatóságok és más harmadik személyek elıtt. A felszámoló képviseleti minısége 

szükségszerő, hiszen (az emberrel ellentétben cselekvıképességgel nem rendelkezı) adós 

igényeinek érvényesítését, követeléseinek behajtását, a szerzıdéseitıl való elállást, azok 

felmondását, a munkáltatói jogok gyakorlását csak az adós képviselıjeként tudja eszközölni. 

Nem értünk egyet Kiss Gábornak azon álláspontjával, miszerint: „a felszámoló is a teljesítési 

segédek körébe sorolható, ezért hogyha ebben a körben a szerzıdésszegés az ı felróható 

magatartására vezethetı vissza, akkor is az adós tartozik helytállási kötelezettséggel a károsult 

szerzıdéses partnerrel szemben.” 647  

Álláspontunk szerint a felszámoló az adós képviselıje, de semmiképpen sem a teljesítési 

segédje.648 A teljesítési segéd tipikusan a kötelezett által igénybe vett alvállalkozó vagy fuvarozó, 

ami elıfeltételezi a két külön személy közötti szerzıdéses viszony létét és a kötelezettnek a 

teljesítési segéd igénybevételére vonatkozó önálló szerzıdési akaratát, viszont a felszámoló 

                                                 
646 Erre talán a legjobb példa, hogy a Cstv. 40. § értelmében a fedezetelvonó szerzıdéseket a felszámoló az adós nevében, de a 
hitelezık érdekében támadja meg. 
647 Kiss Gábor: A felszámoló kártérítési felelıssége (Gazdaság és Jog, 2009/10, 16. oldal) 
648 Ptk. 315. §: Aki kötelezettsége teljesítéséhez vagy joga gyakorlásához mást vesz igénybe, ennek magatartásáért felelıs. 
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’egyszerően’ az adós bíróság által kijelölt (szervezeti) képviselıje, amely kirendelés a 

Csıdtörvényen alapul és vissza nem utasítható. 

Az adós képviseletében eljáró felszámolóval szemben a károsult harmadik személy 

„felperesnek azt kell bizonyítania, hogy a felszámoló a felszámolói jogkörétıl függetlenül, illetve 

azt túllépve okozta a kárt, a felszámoló csak önálló cselekvısége esetén felel.” (A BH. 2000. 417. 

sz. alatti jogesetben a felszámolónak az adós tulajdonát képezı helyiségeket kiürítı intézkedése – 

bár az adós érdekében állt - de a felszámoló önálló cselekvıségének minısült.) Amennyiben a 

felszámoló a felróható magatartásával (az adós érdekében kifejtett képviseleti tevékenységével 

összefüggésben) többlettényállási elemet valósít meg, úgy a szerzıdésen kívüli kártérítési 

felelısség szabályai szerint tartozik kártérítéssel.  

Álláspontunk szerint a felszámoló magatartásának értékelésénél nem szabad csak a jogi 

személyek elkülönült jogalanyiságából levezetett elválasztás elvébıl, azaz abból kiindulni, hogy 

a képviselı minden cselekményét a képviseltnek kell betudni, hanem nyomatékkal kell 

figyelembe venni azt, hogy a felszámolóval szemben támasztható elvárhatósági mérce az 

átlagosnál magasabb (vagy talán: a legmagasabb a gazdasági szereplık között), hiszen hivatalból 

kell rendelkeznie jogásszal, közgazdásszal és könyvvizsgálóval, így a képviseleti tevékenysége 

során felmerült élethelyzeteket, azok jogi megoldását sokkal jobban kell ismernie még egy vezetı 

tisztségviselınél is, amely utóbbival szemben amúgy is szintén fokozott elvárhatósági mércét 

támaszt a Gt. 30. §-a. 

 

5.2. A felszámoló kárfelelısségének a tartalma 

 

A Cstv. 54. §-a a felszámolónak kifejezetten a hitelezık felé fennálló felelısségének a jogalapját 

teremti meg.649  

A felszámoló széleskörő feladatokat lát el, komplex tevékenységet végez. Kötelezettségei 

ellátása során egyrészt az adós képviselıjeként jár, vannak azonban kifejezetten a saját 

feladatkörébe tartozó kötelezettségei (hitelezıi igények nyilvántartásba vétele, közbensı mérleg 

                                                 
649 Cstv. 54. §: A felszámoló a felszámolás során az adott helyzetben általában elvárható gondossággal köteles eljárni. A 
kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért a polgári jogi felelısség általános szabályai szerint felel. A felszámoló 
felelıssége az adósnak a felszámolás kezdı idıpontjában meglévı - illetve a felszámolás alatt szerzett - vagyonára terjed ki. A 
felszámoló elvárható gondosságának körébe tartozik, hogy amennyiben a fizetésképtelenség bírósági megállapítása elıtti 
idıszakban jogszabályellenes vagyonkimentés történik, és a felszámoló úgy látja, hogy az ilyen vagyonkimentéssel szembeni 
fellépéssel a felszámolói vagyon növelhetı, köteles az eljárásokat megindítani, tájékoztatva errıl a hitelezıi választmányt is. 
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készítése, vagyon értékesítésének a kötelezettsége, a zálogtárgy értékesítési vételárának 

kifizetése, Bérgarancia Alaptól való igénylés). A felszámoló azonban a képviseleti jogkörének 

ellátása során tett intézkedéseivel összefüggésben saját személyében is felelısséggel tartozhat. A 

kártérítési perben gondosan el kell határolni az adós és a felszámoló felelısségét. A felszámoló 

kárfelelısségét megalapozhatja egyrészt a saját felszámolói kötelezettségszegése (pl. az 

esedékességet követıen indokolatlan késedelmes kifizetése a felszámolási költségnek), akkor is, 

ha az éppen az adós nevében kötött szerzıdéssel összefüggésben merül fel vagy a felszámolói 

jogkörén kívüli, illetve azon túllépve történı ténykedése. 

A felszámoló kárfelelısségének a tartalmára a Ptk. 339. § rendelkezései alkalmazandóak 

azzal, hogy a felszámolóval szemben támasztott elvárhatósági mérce a Cstv. kifejezett normatív 

rendelkezése hiányában is magasabb, hiszen a felszámolók névjegyzékérıl szóló 114/2006 (V. 

12.) Kormányrendelet szerint a felszámolónak legalább kettı közgazdászt, jogi szakvizsgát tett 

jogászt, valamint könyvvizsgálót kell foglalkoztatnia. A bizonyítási teher körében a károsultnak 

kell bizonyítania a kárt és az okozati összefüggést, a károkozónak pedig azt, hogy jogellenességet 

kizáró ok áll fenn, illetıleg jogellenes károkozása nem volt felróható. A felszámolói intézkedés 

jogszerő volta fogalmilag zárja ki a kárfelelısséget (pl., ha a felszámoló az adós által kötött 

szerzıdést a Cstv. 47. § (1) bekezdés alapján azonnali hatállyal felmondja, a másik szerzıdı fél a 

követelését a felszámolási eljárásban érvényesítheti).650 

A felszámoló az adós vagyona felıl széles mérlegelési jogosultsággal dönthet, ennek 

során elsıdlegesen nem a tulajdonosok, hanem a hitelezık érdekeit kell védenie.651 Az adós 

gazdasági - pénzügyi helyzetének mérlegelése alapján önállóan jogosult eldönteni, hogy a 

hitelezıi érdekek védelmében a tevékenységet milyen körben illetve milyen mértékben folytatja. 

A tevékenység folytatása a felszámolónak nem kötelezettsége, még akkor sem, ha az adós 

termelésre alkalmas eszközökkel rendelkezik. Lehet, hogy a hitelezıknek jobban az érdekét 

szolgálja egy kisebb arányú kielégítéssel járó peren kívüli egyezségkötés, mint egy huzamosabb 

ideig elhúzódó, nagyobb arányú kielégítéssel kecsegtetı, de behajthatóságában bizonytalan peres 

igényérvényesítés. 

A felszámolónak nemcsak a felszámolási vagyonnal való gazdálkodása tekintetében 

merülhet fel a kárfelelıssége. „Nem csupán a ‘költséges és felesleges kiadásokkal’ járó 

                                                 
650 BH. 2000. 415. 
651 BH. 2002. 27. 
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intézkedések, mulasztások alapozhatják meg a felszámoló polgári jogi felelısségét.” 

„Beletartozik a munkabér-követelés késedelmes kifizetése, mint felszámolói mulasztás miatti 

kártérítési követelés is.”652 A munkavállaló azt is sérelmezheti, hogy a felszámoló indokolatlanul 

késedelmeskedett a Bérgarancia Alaphoz való támogatási igény benyújtásával vagy pedig a 

folyósított támogatást késedelmesen utalta ki. A felszámoló kártérítési felelıssége 

megállapításának van helye azon a mulasztása miatt, hogy az adós által kötött szerzıdés 

semmisségének megállapítása folytán az általános forgalmi adót az elévülési idın túl igényelte 

vissza, emiatt az általa képviselt gazdálkodó szervezetet az adóhatóság az adókülönbözet 

visszafizetésére kötelezte, s vele szemben adóbírságot írt elı és késedelmi pótlékot is kiszabott.653 

A Cstv. 54. §-ának utolsó fordulata – amely a felszámolót a jogellenes vagyonkimentés 

elleni eljárások kimentésére kötelezi - közel lex imperfecta, ugyanis a felszámoló kizárólagos 

döntési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy indít-e peres eljárást. A felszámoló önállóan 

jogosult eldönteni, hogy az adós érdekében áll-e valamely per megindítása. Perindításra az adós 

felszámolója nem kötelezhetı.654 A felszámoló gondossági kötelezettsége körében számba kell 

vegye a perindítás költségeit, a pervesztesség kockázatát (pervesztesség esetén a perköltség 

felszámolási költségnek minısül), a peres eljárás várható elhúzódását, és mérlegelése 

eredményeként maga dönti el, hogy az eljárás megindítása szükséges-e, attól milyen eredmény 

várható.655 „A felszámolónak azt a döntését, amellyel valamely, az adós által a felszámolás 

elrendelése elıtt kötött szerzıdés érvénytelenségének megállapítása iránti eljárást nem indít meg, 

nem lehet a felszámoló jogszabálysértı intézkedésének vagy mulasztásának minısíteni, a 

felszámoló ilyen eljárás megindítására nem kötelezhetı. Esetleges mulasztása legfeljebb az ellene 

indított kártérítési perben értékelhetı.” (Kérdéses, hogy a perindítás indokolatlan elmulasztása 

esetén mekkora kárösszeg megfizetésére kötelezhetı a felszámoló? Hiszen pontosan nem 

határozható meg, hogy a pernyertesség esetén mekkora összeggel nıtt volna az adósi vagyon.) A 

perindítás elmulasztását, a megtámadás mellızését alappal nem lehet kifogással támadni.’656 (A 

kármegosztás alkalmazhatóságának még a perindítás bizonyított elmulasztása esetén is helye 

lehet, pl. a megtámadási per indításának elmaradását sérelmezı, az adós kárigényt támasztó tagja 

                                                 
652 BH. 1997. 410. 
653 Gfv.XI.30.159/2006/4. 
654 EBH. 2002. 672.; EBH. 2001. 451. 
655 BH. 2001. 292. 
656 BH. 1996. 224. 
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terhére értékelendı, ha a felszámolás elıtt a vezetı tisztségviselınek nem adott utasítást a 

perindításra.)  

Amennyiben a felszámoló a perindítást elmulasztja, úgy álláspontunk szerint a felszámoló 

felmentésének helye lehet, hiszen súlyos jogszabálysértést követ el, továbbá a hitelezı vele 

szemben kártérítési pert indíthat a Cstv. 54. §-a alapján, amely eljárásban a felszámoló nem 

feltétlenül védekezhet azzal, hogy a megtámadási pert a hitelezı is megindíthatta volna, hiszen a 

felszámolónak az alapvetı kötelezettsége az igények érvényesítése, a felszámolási eljárás 

céljának (a hitelezık minél magasabb arányú kielégítésének) elérésére való törekvés, ráadásul 

ehhez ı rendelkezik megfelelı információval, sıt az Itv. 62. §-a alapján illeték-feljegyzési joggal 

is. 

Igényérvényesítésre jogosultak az adós tagjai, a hitelezık és más személyek is. A tagok 

általában arra hivatkozva terjesztenek elı kárigényt, hogy értéken aluli vagyonértékesítéssel vagy 

a perindítások elmulasztása miatt csökkent a felszámolási vagyon és ezzel okozati 

összefüggésben a - hitelezık kielégítése után a tagok között felosztható - vagyon is vagy pl. a 

felszámoló nem kötötte le kamatozni az eljárás során realizált bevételt. A tagok azt is 

vizsgálhatják, hogy indokolt volt-e az adós által (tipikusan követelésbehajtás, vagy szerzıdés 

megtámadása iránt, de általában véve a vagyon növelése céljából) indított peres eljárásban a 

felszámoló által kötött perbeli egyezség, amellyel a felszámoló pl. elengedte a kamatokat vagy a 

tıkekövetelés egy részét.657  (Kérdéses, hogy egy ilyen egyezségkötés körülményeit mennyiben 

bírálhatja felül a kártérítési ügyben ítélkezı bíróság, pontosabban az egyezségkötés körülményeit 

értékelheti-e máshogy?) A hitelezı sérelmezheti, hogy a felszámoló indokolatlanul 

késedelmeskedett az adós vagyonának az értékesítésével, amely idıszak alatt a vagyontárgy (pl. 

gépjármő) értéke csökkent, így csökkent annak vételára is, ezzel összefüggésben pedig a hitelezı 

kielégítésének a mértéke is, hiszen a felszámoló felelıssége fennáll a beszedni elmulasztott 

hasznokért is.658 Amennyiben a felszámoló az adós vagyontárgyát a felszámolás alatt (saját 

érdekében) használja, akkor pedig a vagyontárgy értékcsökkenéséért felel. Kárigényt 

elıterjeszthet bármely más személy is (pl. arra hivatkozva, hogy a felszámoló jogtalanul a 

felszámolási vagyonhoz nem tartozó eszközöket is értékesített.659 )  

                                                 
657 BH. 2004. 22. 
658 Tömeggondnok, ki a csıdtömeghez tartozó pénzösszegnek gyümölcsözı elhelyezésérıl gondoskodni elmulasztott, a mulasztás 
által okozott kárt a tömegnek megtéríteni tartozik. (C. 345/1885.) 
659 BH. 2004. 119. 
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Az alábbiakban a leggyakoribb felelısségi tényállásokat kívánom áttekinteni, amikor 

általában a követelésük kielégítésének csökkent mértékét sérelmezı hitelezık támasztanak 

igényt. 

 

5.3. A felszámoló által kötött szerzıdés megtámadhatósága 

 

A felszámolási eljárás célja a hitelezıi igények minél magasabb arányú kielégítése. A hitelezık 

összességének az érdekét szolgálja, hogy a vagyonértékesítés során a felszámoló a lehetı 

legmagasabb vételárat érje el, és a lehetı leghamarabb. A vagyonértékesítés (pályázat, árverés) 

keretében résztvevık vagy más érdekeltek támadhatják akár a felszámolónak a vagyonértékesítés 

körében kifejtett intézkedését, akár a megkötött jogügyletet. 

A felszámolónak az adós vagyontárgyai értékesítésével kapcsolatos intézkedése miatt a 

pályázaton résztvevı ajánlattevık jogosultak a felszámolási eljárásban kifogással élni. A 

felszámoló az árverési, pályázati feltételekhez maga is kötve van, a pályázati kiírással azonban a 

felszámolót szerzıdéskötési kötelezettség nem terheli (szerzıdéskötésre a bíróság sem 

utasíthatja), mert a pályázat nem más, mint ajánlattételre való felhívás, magát a szerzıdéskötésre 

való ajánlatot a pályázók teszik. A pályázati felhívás alapján önmagában a pályázat elfogadása – 

a pályázó nyertessé nyilvánítása – a szerzıdést nem hozza létre.660 Ha a szerzıdéskötés végül 

nem a kifogásolónak felróható okból hiúsul meg, hanem azért, mert arra a felszámoló csak az 

általa egyoldalúan módosított feltételek szerint hajlandó, a letett bánatpénz visszajár, amit a 

pályázó kifogás keretében követelhet. 

A Legfelsıbb Bíróság elvi éllel mondta ki, hogy az adós valamely vagyontárgyát 

megvásárolni szándékozó személy vagy cég nem tekinthetı kifogást elıterjesztésére jogosult 

érdekelt személynek, mert közte és az adós gazdálkodó szervezet között semmilyen értékelhetı 

jogi kapcsolat nincs.661 Ha a felszámoló az adósi vagyon értékesítésére vonatkozó szabályok 

megsértésével kárt okoz, azért az adós felelısségétıl független önálló felelısséggel tartozik. E 

tekintetben nincs jelentısége annak, hogy az értékesítési eljárás végeredményeként az adásvételi 

szerzıdést a felszámoló az adós nevében (nyílván nem a saját nevében) köti meg. 

                                                 
660 Szegedi Ítélıtábla Fpkf.I.30.193/2004; BDT.2006/1/13. 
661 EBH. 2001. 550. 
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A hitelezık felszámolási eljárás keretében benyújtott kifogással szokták támadni a 

felszámoló által kötött szerzıdést. A felszámolónak a vagyonértékesítés körében tett intézkedése 

kifogással támadható, de a bíróság a Cstv. 51. § szerinti jogkövetkezményeket csak addig 

alkalmazhatja, amíg a felszámoló az értékesítés eredményeként a szerzıdést meg nem köti.662 

Tehát ha a felszámoló már az adásvételt megkötötte, akkor már nem lehet újabb pályázat 

kiírására kötelezni. A kifogásolási eljárásban a bíróság döntési jogosultsága és kötelezettsége 

csak a felszámoló jogszabálysértı tevékenységének és mulasztásának az elbírálására terjed ki. A 

szerzıdéskötés már nem minısül a felszámoló intézkedésének, hanem az adós nevében, harmadik 

személlyel kötött (kétoldalú) ügyletnek, amely felülbírálatára csak valamennyi fél perben állása 

mellett van lehetıség. (Ez esetben a kifogás a Pp. 130. § (1) bekezdés b.) pontja alapján 

elutasítandó. Másik megoldás, hogy amennyiben a fél a kifogását kárkeresetként tarja fenn, akkor 

a Pp. 29. § szerint rendelkezni kell az általános hatáskörő bírósághoz való áttétel felıl.) A peres 

eljárásban az alperesi adós és vevı között a Pp. 51. § szerin egységes pertársaság áll fenn.663  

A fentebb hivatkozott eljárási jogi akadály miatt tehát kifogásolási eljárás keretében a 

felszámoló bíróság a szerzıdést érvénytelenné nem nyilváníthatja, de vizsgálhatja az értékesítés 

körülményeit, az értékesítési vételár meghatározásának a módját. A BH. 2002. 373. sz. 

határozatban kifejtettek szerint: Fontos érdek főzıdik ahhoz, hogy a felszámoló a felszámolói 

teendıi ellátása körében a felszámolási törvényben meghatározott kötelezettségeinek eleget 

tegyen, eljárása a jogszabályoknak megfelelı, áttekinthetı, megbízható, ellenırizhetı legyen. Ezt 

mind a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet, mind a hitelezıi érdekek védelme egyaránt 

megkívánja. A felszámoló felmentéséhez vezethet, ha a felszámoló az értékesítés alaki szabályait 

megsérti (pl. mellızi a Cégközlönyben való közzétételt) vagy az értékesítési árat nem 

megfelelıen határozza meg. 

A Gyıri Ítélıtábla Polgári Kollégiumának 2/2005. (XI.11.) sz. kollégiumi véleményében 

megfogalmazottak szerint: A felszámoló vagyonértékesítésével kapcsolatos intézkedéseinek 

jogszerősége – a felszámoló felmentésének szükségességét felvetı módon súlyos vagy ismétlıdı 

jogszabálysértésre történı hivatkozás esetén – a hitelezı kifogása alapján felülvizsgálható akkor 

is, ha a Cstv. 51. § (3) bekezdésében meghatározott speciális jogkövetkezmények levonására – az 

intézkedés megsemmisítése, az eredeti állapot helyreállítása, új intézkedés megtételének elıírása 

                                                 
662 EBH. 2001. 450. 
663 EBH. 2001. 548.; BH. 2002. 26. 
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– már nincs mód. Egy hitelezıi kifogás alapján indult ügyben a Gyıri Ítélıtábla megállapította, 

hogy a felszámoló feladata nemcsak az adós vagyonának értékesítése, hanem kötelessége a 

felszámolási eljárás alatt gondoskodni annak megóvásáról, megırzésérıl is. A romlandó 

vagyontárgyak tekintetében azonban ezen kötelezettségeit akkor teljesíti a felszámoló, ha a 

vagyon megsemmisülésének elkerülése érdekében azt a lehetı legjobb feltételek mellett 

haladéktalanul értékesíti. Ebben az esetben a pályázati felhívás mellızése nem olyan súlyú 

jogszabálysértés, amely megalapozná a felmentését. A hitelezı az esetleges kárigényét az 

általános hatáskörő bíróság elıtt érvényesítheti.664  

A Cstv. 49. § (5) bekezdése, mint specialis szabály az érdekelt félnek a szerzıdéskötéstıl 

számított 30 napos jogvesztı határidın belül biztosítja az adásvételi szerzıdés megtámadásának 

jogát abban az esetben, ha a felszámoló az értékesítés formáira és a közjegyzı igénybevételére 

vonatkozó rendelkezéseket megsérti. Emellett illetve ehelyett azonban az érdekelt fél - a Pécsi 

Ítélıtábla 3/2004. (VI. 04.) sz. kollégiumi ajánlása szerint - az adásvételi szerzıdés 

érvénytelenségének megállapítása iránti igényét a Ptk-ban meghatározott jogcímeken és az ott 

szabályozott határidıben is érvényesítheti keresettel.  

A pályázat vagy árverés eredményeként megkötött szerzıdést tehát az érdekelt fél a Ptk. 

alapján megtámadhatja, ezt a lehetıséget a lex speciálisként kezelendı Cstv. nem korlátozza. 

Kérdéses, hogy az adós tagjának vagy a hitelezınek van-e kereshetıségi joga a más személyek 

(adós és vele szerzıdı fél) által kötött szerzıdés megtámadására. 

A felszámolási eljárás során pályázat vagy árverés alapján megkötött szerzıdést az 

ügyletkötı fél vagy harmadik személy nem csak a Cstv. szabályai, hanem a Ptk. rendelkezései 

alapján is megtámadhatja. (Pécsi Ítélıtábla Gf.IV.30.281/2003/6., BDT. 2004/84.) A jogesetben a 

hitelezı támadta a felszámoló által kötött adásvételi szerzıdést, többek közt feltőnı 

értékaránytalanságra hivatkozva. A kereshetıségi jog vonatkozásában a bíróság megállapította, 

hogy a felperesi hitelezınek (mint harmadik személynek) jogi érdekeltsége főzıdik a szerzıdés 

érvénytelenségének megállapításához, hiszen az befolyásolja a hitelezıi igénye kielégítésének 

mértékét. (A hitelezıtıl elvárható magatartás körében értékelni kell azt is, hogy a felszámolási 

eljárásban kifogással élhet a pályázat vételár meghatározása vagy a pályázat eredményének 

értékelése ellen.) Egy másik ügyben a Fıvárosi Ítélıtábla elutasította a hitelezınek a felszámoló 

                                                 
664 Fpkhf.25.778/2005/2.; IH.2006/1/41.  
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által képviselt adós és a vevı által kötött szerzıdés tévedés (megtévesztés) jogcímén elıterjesztett 

megtámadási keresetét azon indokolással, hogy ezen érvénytelenségi okra hivatkozva nem 

támadható meg a mások által kötött szerzıdés, mert e jog csak sérelmet szenvedett szerzıdéskötı 

felet illeti meg. (15.Gf.40.095/2004/8.; BDT. 2005/10/135.) 

A jogbizonytalanságot eloszlatandó, a felszámoló által kötött szerzıdés megtámadására 

vonatkozó csıdjogi szabályok is mindenképpen felülvizsgálatra, de legalábbis pontosításra 

szorulnak.  

 

5.4. Értéken aluli vagyonértékesítés 

 

A Cstv. 49. § (1) bekezdése szerint: A felszámoló az adós vagyontárgyait nyilvánosan értékesíti a 

forgalomban elérhetı legmagasabb áron. A hitelezık gyakran támadják, hogy a felszámoló jóval 

a piaci értéken alul értékesíti a felszámolási vagyont, e körben hivatkoznak a megkötött szerzıdés 

feltőnı értékaránytalanságára vagy ezen jogcímen a hitelezık vagy az adós tagjai kárigényt 

érvényesítenek a felszámolóval szemben. 

Az adós tagja által a felszámoló ellen indított Gf.II.20.125/2006/4. sz. kártérítési perben 

hozott ítéletében a Gyıri Ítélıtábla kimondta, hogy az adós vagyonához tartozó ingatlant a 

felszámolási eljárásban nem forgalmi értéken, hanem az értékesítés idején a forgalomban elérhetı 

legmagasabb áron kell értékesíteni, ezért önmagában nem jogellenes felszámolói magatartás az, 

hogy egy vagyontárgy az „elméleti fogalmi értékénél” alacsonyabb áron kerül értékesítésre.665 

Tehát nem marasztalható a felszámoló kártérítésben azért, mert a vagyontárgyat nem az 

értékbecslésben megjelölt elméleti forgalmi érték felett értékesítette, ezért az, hogy esetlegesen a 

késıbbiekben más vételáron lehet értékesíteni egy-egy vagyontárgyat nem jelentheti a 

felszámolói magatartás jogellenességét. 

A Fıvárosi Ítélıtábla is megerısítette a 15.Gf.40.095/2004/8. sz. ítéletében, hogy 

forgalomban elérhetı legmagasabb áron nem általában az értékesítésre kerülı vagyon forgalmi 

értékét, hanem a Cstv. szabályainak megfelelıen tartott árverés vagy pályázat keretében 

kialakult, elérhetı legmagasabb árat kell érteni. A felszámoló az ajánlatok értékelését követıen a 

legkedvezıbb ajánlatot tevıvel köthet szerzıdést. (A felszámoló a pályázatot eredménytelennek 

                                                 
665 BDT. 2006. 11. 
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nyilváníthatja; újabb árverés tartásáról határozhat stb.) E döntéseiért a felszámoló a polgári jog 

szabályai szerint felelısséggel tartozik.666 

A felszámoló által eszközölt értékesítés nem minısül a Ptk. 120. § szerinti hatósági 

árverésnek, ezért az értékesítés folytán megkötött szerzıdésekre a Ptk. megtámadási szabályai 

alkalmazhatóak, a hitelezı a szerzıdést feltőnı értékaránytalanságra hivatkozva is 

megtámadhatja.667 A szolgáltatás – ellenszolgáltatás meghatározása körében a Cstv. a Ptk-tól 

eltérı szabályt tartalmaz annak a kimondásával, hogy a 49. § (1) bekezdés értelmében az adós 

vagyontárgyait a forgalomban elérhetı legmagasabb áron rendeli értékesíteni továbbá azzal, hogy 

elıírja a nyilvános értékesítés követelményét és meghatározza az értékesítés formáit. A 

forgalomban elérhetı legmagasabb vételár követelménye azt jelenti, hogy ez az érték egyben a 

szolgáltatás, az értékesített vagyontárgy értéke is, és a Cstv. rendelkezéseibıl következıen 

vélelem szól amellett, hogy az ennek megfelelı vételár, az ellenszolgáltatás e szolgáltatással 

arányos. A forgalomban elérhetı vételár tehát a vagyontárgy piaci forgalmi értékével azonos, és 

a Cstv. speciális rendelkezésére tekintettel annak tartalmát nem a PK. 267. sz. állásfoglalásban 

kifejtett szempontok határozzák meg. Mivel azonban a felszámolónak nyilvános pályázat vagy 

árverés formájában kell a vagyont értékesítenie, a forgalomban elérhetı legmagasabb ár – mint az 

értékesített vagyontárgy értéke – az az ár, ami a törvény által elıírt nyilvános értékesítési formák 

alkalmazása mellett elérhetı legmagasabb ár. Az értékesítés eredményeként megkötött adásvételi 

szerzıdés feltőnı értékaránytalanság jogcímén való megtámadása akkor lehet eredményes, ha a 

szerzıdést megtámadó személy bizonyítja, hogy a nyilvános és szabályos értékesítés mellett elért 

vételárnál a szerzıdéskötés idıpontjában – tehát ugyanakkor – lényegesen magasabb vételár lett 

volna elérhetı, pl. a nyilvános értékesítés másik formájának alkalmazásával. (Pl. a tızsdére 

bevezetett cég részvényeit nem a Cégközlönyben javallott értékesíteni). 

Az imént ismertetett döntések nem jelentik azt, hogy a felszámolók minden 

következmény nélkül értékesíthetnék a vagyont áron alul. A felszámoló széles körő mérlegelési 

és döntési jogosultsággal jogosult és köteles eljárni, de a pályázati értékesítés keretében kapott 

ajánlatok elfogadása során a hitelezık érdekeit szem elıtt tartani köteles, a Cstv. 54. § szerinti 

kárfelelısség terhe mellett.668 A BH. 2009. 365. sz. alatt közzétett ügyben a felszámoló a 

                                                 
666 BDT. 2005. 135. 
667 BDT. 2008. 1873. 
668 BDT. 2008. 1873. 
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hitelezıi választmány tiltakozása ellenére értékesítette pályázat keretében az adós jelentıs értékő 

ingatlant a forgalmi érték egyharmadán. A Legfelsıbb Bíróság a felszámolási eljárás keretében 

történı értékesítés (különösen a forgalomban elérhetı legmagasabb ár) szabályainak 

megsértésére hivatkozott, adásvételi szerzıdés érvénytelenségének megállapítására irányuló 

keresetet elutasította, azonban utalt rá, hogy amennyiben a felszámoló a vagyonértékesítés során 

nem az adott helyzetben elvárható gondossággal jár el és nem veszi figyelembe a hitelezık 

méltányolható érdekeit, úgy ennek következményeit a Cstv. 54. § szerinti kártérítési perben kell 

levonni.  

 

5.5. Az elszámolt felszámolási költségek kifogásolása 

 

A Cstv. nem szabályozza a felszámoló által jogalap nélkül vagy túlzott mértékben elszámolt 

felszámolási költség ellen emelt hitelezıi kifogás jogkövetkezményeit. Már a „költségelszámolás 

elleni kifogás” kifejezés is problematikus, hiszen itt nem egyszerően egyoldalú felszámolói 

intézkedést céloz a kifogás. Amikor a felszámoló egy szerzıdés (irattárral kötött vállalkozási, 

ügyvédi megbízási, ingatlanközvetítıvel kötött megbízási, könyvelıvel kötött szerzıdés stb.) 

alapján fizet ki felszámolási eljárás lefolytatásával összefüggı költséget, akkor nem lehet a 

felszámolót (illetve azt a személyt, akinek a felszámoló kifizetést teljesített) egyszerően a 

kifizetett költség ’visszafizetésére’ kötelezni, mert a felszámoló bíróság döntése az eljárásban 

félnek nem minısülı személy jogait sértené, a vele kötött ügylet érvénytelensége nem állapítható 

meg. A felszámoló bíróság döntése csak a felszámoló egyoldalú intézkedésének 

megsemmisítésére szorítkozhat, de a költségelszámolás alapjául szolgáló ügyletet nem bírálhatja 

felül, érvénytelenségét nem állapíthatja meg, nem kötelezheti pl. a félnek nem minısülı ügyvédet 

a munkadíja visszafizetésére. A felszámolók pedig a kezüket feltéve csak annyival védekeznek, 

hogy a költségelszámolás jogossága csak külön perben vizsgálható, próbálva így elvenni a 

hitelezı kedvét a pereskedéstıl. A kérdést illetıen a bírósági gyakorlat nem egyöntető. Egyes 

esetekben a bíróság kifogás alapján vizsgálja a kifizetett felszámolási költség nagyságát,669 más 

esetben pedig „megsemmisítette” a költségelszámolást. A Legfelsıbb Bíróság az EBH. 1999/123. 

sz. ügyben a felszámolót 1.421.000. Ft. ’letétbe helyezésére’ kötelezte, mert a felszámoló ekkora 

                                                 
669 BH. 1998. 48. 
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összegben számolt el a felszámoló bíróság elızetes engedélye nélkül ingatlanközvetítés, 

könyvelés és ügyviteli szolgáltatás jogcímén díjakat. 

Álláspontunk szerint az érvényes szerzıdés alapján kifizetett felszámolási költség 

tárgyában elıterjesztett kifogásra az eljáró bíróság csak annyit tehet, hogy az (eljárásban félnek 

minısülı) felszámoló díját csökkenti a jogszerőtlenül kifizetett összeggel. A Fıvárosi Ítélıtábla 

kimondta, hogy a kifogásolási eljárásban a felszámolót az adós vagyona tekintetében csak a 

Csıdtörvényben foglalt intézkedésre lehet kötelezni.670 A felszámoló kifogáson alapuló 

kötelezhetısége csak az adós vagyonára vonatkozóan, s e vagyon erejéig áll fenn. (A jogesetben 

a felszámoló a felszámolási eljárás lefolytatásának költségeit ’megelılegezte’ az adósnak, és 

amikor készpénz folyt be, akkor az egyik hitelezı felszámolási költség költség követelését 

megelızve visszafizette a saját követelését.) Kérdéses továbbá, hogy mi a jogi megoldás akkor, 

ha a jogtalanul elszámolt költség meghaladja a felszámoló díját? A felszámolónak a felszámolási 

eljárásban való kötelezhetıségének tárgyában a Szegedi Ítélıtábla az Fpkhf. I.30.017/2008. sz. 

határozatában úgy foglalt állást, hogy: „Fıszabály szerint annak eldöntése, hogy a felszámolási 

eljárás során a felszámoló által felszámolási költségként könyvelt összegek kifizetése jogszerően 

történt-e, a felszámoló bíróság hatáskörébe tartozik. Nem vethetı fel a felszámoló Cstv. 54. § 

szerinti kárfelelıssége mindaddig, amíg a jogszabálysértı intézkedés következményei a 

felszámolási eljárásban észrevétel, kifogás nyomán orvosolhatóak.” (A jogeset tényállása szerint 

a felszámoló több mint 3 millió Ft. összegben számolt el ügyvédi munkadíjat, fénymásolási és 

telefonköltséget, újság elıfizetést és egyéb szolgáltatást.) Ugyanezen példaértékő határozatban 

foglaltak szerint (abból kiindulva, hogy a felszámoló a Cstv-ben elıírt feladatai teljesítése esetén 

jogosult csak felszámolói díjra) ha a felszámoló valamely vagyoni igényt jogszerőtlenül minısít 

felszámolási költségnek vagy egyébként az adós vagyona terhére indokolatlanul költekezik, 

akkor az indokolt kiadást a felszámolói díj terhére kell elszámolni. Ha a felszámolói díj az 

indokolatlan költségekre nem nyújt fedezetet (azaz amikor a felszámoló megalapozatlan 

költekezései az adósnál vagyonhiánnyal járnak), a felszámoló e költségnek az adós vagyonába 

történı megfizetésére kötelezhetı, ennek elmulasztása esetén helye lehet a felszámoló 

felmentésének. A Szegedi Ítélıtábla Fpkhf.I.30423/2006/5. sz. határozata szerint nincs akadálya 

annak sem, hogy a bíróság kötelezze a felszámolót az általa jogosulatlanul felvett felszámolói díj 

                                                 
670 15.Fpkf.43.236/2005/5., BDT.2006/3/55. 
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visszafizetésére, ha a felszámolói díjánál korábbi esedékességő felszámolási költséget figyelmen 

kívül hagyott, azt nem egyenlítette ki. Összefoglalva tehát nincsen akadálya, hogy a bíróság a 

felszámoló terhére az adós javára kötelezı rendelkezést hozzon, amennyiben a jogszerőtlen 

eszközölt kifizetésekkel a csıdvagyont csökkenti, lényegében a kielégítési sorrendben hátrébb 

álló hitelezıknek kárt okoz. 

Álláspontunk szerint a felszámolási eljáráson kívüli, az általános hatáskörrel rendelkezı 

bíróság által elbírálandó kárfelelısséget alapoz meg az, ha a felszámoló nem esedékességi 

sorrendben egyenlíti ki (az amúgy érvényes jogalappal bíró) felszámolási költségeket és 

valamelyikre így nem marad fedezet (pl. megsérti az esedékesség szerinti kifizetési sorrendet, 

azaz kifizetést nem annak teljesít, akinek esedékességi sorrendben járna). 

 

6. A VÉGELSZÁMOLÓ FELEL İSSÉGE 

 

A Ctv. 94. § szerint a végelszámolás olyan, a cég jogutód nélküli megszőntetésére irányuló 

eljárás, amelyet a cég legfıbb szerve határoz el 671 vagy a bíróság törvényességi felügyeleti 

hatáskörében eljárva rendeli el (kényszer-végelszámolás).672 A végelszámolás lényege, hogy a 

fizetıképes társaság vagyona a tartozásait meghaladja, és a tartozások kiegyenlítése után a 

társaság vagyona a tagok között felosztásra kerül. A végelszámolás nem határozható el a cég 

fizetésképtelenségét megállapító végzés kézhezvételét követıen, a felszámolás elrendelésével 

pedig a folyamatban lévı végelszámolás megszőnik.673 

A Ctv. 98. § (2) bekezdése szerint a végelszámoló vezetı tisztségviselınek minısül. A 

Ctv. 99. (4) bekezdése a vezetı tisztségviselık Gt. 30. § szerinti és a felszámoló Cstv. 54. § 

szerinti felelısségével azonos tartalmú felelısséget támaszt a végelszámolóval szemben: A 

végelszámoló az ilyen tisztséget betöltı személytıl elvárható fokozott gondossággal, a 

végelszámolás alatt álló cég, valamint a hitelezık érdekeinek szem elıtt tartásával köteles eljárni. 

A kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért a polgári jogi felelısség általános szabályai 

szerint felel. 

                                                 
671 Ctv. 98. § 
672 Ctv. 116. § 
673 Ctv. 95. § (1) bek. 
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A Ctv. 108. §-a fizetésképtelenség esetén kötelezıvé teszi a végelszámolónak a 

felszámolási kérelem haladéktalan elıterjesztését.674 Ilyen kötelezettséget a Gt. a vezetı 

tisztségviselıknek nem ír elı, ami meglehetısen logikátlannak nevezhetı annak a tükrében, hogy 

a végelszámolás ugyanúgy a társaság rendes mőködéséhez tartozik, mintha a társaság nem állna 

végelszámolás alatt (a társaság rendes mőködése alatt is indokolt lenne a felszámolás 

kezdeményezése a hitelezıi érdekek védelmében), másrészt a vezetı tisztségviselı 

felelısségének a tartalma ugyanaz, mint a végelszámolóé. Amennyiben a végelszámoló nem 

terjeszti elı a felszámolási kérelmet, úgy a társaság részére a károkozás összege mértékéhez 

igazodó tıke-hozzájárulást köteles teljesíteni.675 

A végelszámoló felelıssége a vezetı tisztségviselı felelısségéhez képest egyenesen 

futurisztikusnak tőnik, sıt olybá tőnik, mintha teljesen más jogalkotó kodifikálta volna a Cstv-t és 

a Ctv-t. A Ctv. 99. § (5) bekezdése a vezetı tisztségviselık felelısségének a szigorításánál is 

megfontolandó rendelkezést tartalmaz, amikor a társaság felé fennálló kártérítési felelısségrıl 

rendelkezik abban az esetben, amikor fizetésképtelen állapotban valamely hitelezıt elınyben 

részesítette (ez utóbbi a jogellenes magatartás). A jogellenesnek minısített magatartás az, hogy 

(miután a végelszámoló észleli a vagyonhiányt), egyes hitelezıket mások rovására elınyben 

részesít vagy pedig nem tesz meg mindent a hitelezık veszteségeinek a csökkentése érdekében 

vagy pedig nem tesz meg mindent a környezeti károk mérséklése érdekében. A környezeti károk 

mérséklésére visszavezethetı kárigénnyel nem kívánok foglalkozni tekintettel arra, hogy a 

hitelezıi érdekvédelemmel az közvetlen kapcsolatban nem hozható (különbözıek a jogpolitikai 

célok), másrészt azonban nem tudom elképzelni, hogy amennyiben a kármentesítés elmaradása 

                                                 
674 Ctv. 108. § (1) bek.: Ha a végelszámoló a korrigált végelszámolási nyitó mérleg alapján azt állapítja meg, hogy a cég vagyona 
a hitelezık követeléseinek fedezetére nem elegendı, és a tagok (részvényesek) a hiányzó összeget harminc napon belül nem 
fizetik meg, haladéktalanul köteles felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelmet benyújtani. A felszámolás iránti kérelem 
elıterjesztéséhez a legfıbb szerv hozzájárulására nincs szükség, de a végelszámolónak a legfıbb szervet a felszámolás 
kezdeményezésérıl haladéktalanul tájékoztatnia kell. 
675 Ctv. 99. § (5) bek.: Ha a végelszámolás alatt álló cég felszámolás alá kerül, és megállapítható, hogy a végelszámoló alapos ok 
nélkül késlekedett a felszámolási eljárás kezdeményezésével, vagy nem tett meg mindent a hitelezık veszteségeinek csökkentése, 
illetve a környezeti károk mérséklése a kármentesítés érdekében vagy egyes hitelezıket mások rovására elınyben részesített, a 
felszámoló vagy a hitelezık keresetére a bíróság arra kötelezi a végelszámolót, hogy a cég vagyonához a károkozás összege 
mértékéhez igazodó tıke-hozzájárulást teljesítsen. A bíróság ebben az esetben a végelszámoló díját részben vagy egészben 
megvonhatja. 
(6) Az (5) bekezdésben foglaltak alkalmazására akkor is sor kerülhet, ha a végelszámoló az egyszerősített végelszámolás 
alkalmazásáról annak törvényben foglalt feltételei hiányában sem tér át az általános szabályok szerint lefolytatandó 
végelszámolásra, vagy a törvényi feltételek bekövetkezése ellenére elmulasztotta a felszámolási eljárás kezdeményezését, továbbá 
a felszámolás elrendelésére a végelszámoló hibájából nem került sor. 
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elmarad és ezért harmadik személy (pl. bérelt telephely tulajdonosa) károsodik, akkor ezt az 

igényt hogyan tudja a társaság a végelszámolóval szemben érvényesíteni. 

Sajnos a Ctv. nem határozza meg, hogy milyen módon valósulhat meg valamely hitelezı 

elınyben részesítése. Álláspontunk szerint ez szigorúbban ítélendı meg, mint a Cstv. 40. § 

alapján megtámadható, hitelezıt elınyben részesítı ügylet kategóriája (amelyet szintén nem lát el 

értelmezı rendelkezéssel a Cstv.). Ellentétben a Csıdtörvénnyel, álláspontunk szerint a 

végelszámoló felelıssége már akkor fennáll, ha a végelszámoló valamely lejárt (nem biztosított) 

hitelezıi követelésre kifizetést teljesít vagy pedig a vagyonnal egyáltalán nem rendelkezik, de 

tőri  azt, hogy bármely hitelezı végrehajtást vezessen a cég (leendı felszámolási) vagyonára (pl. 

tőri azt, hogy inkasszálják a számlát, lefoglalják, majd értékesítsék az ingóságokat). 

Véleményünk szerint azonban ez a „dogmatikai felpuhulás” nem ássa alá a hitelezık érdekét, sıt 

a viszonylagos tág jogértelmezés lehetıséget magában hordozva pont arra készteti a 

végelszámolót, hogy ne késlekedjen a felszámolás kezdeményezésével, hanem a vagyont 

egészben tartva adja át a felszámolónak, hogy az a Cstv. 57. § szerinti kielégítési sorrendben 

ossza fel a vagyont. 

Amennyiben a végelszámolás tartama alatt bármely hitelezı kérelmére a felszámolás 

elrendelésre kerül, úgy a Cstv. 40. § rendelkezése szerint a felszámoló (az adós nevében) vagy a 

hitelezı megtámadhatja a felszámolási kérelem benyújtását megelızı 90 napon belül kötött, 

hitelezıket elınyben részesítı ügyletet, amely megtámadás eredménye az érvénytelenség. 

Valamely hitelezı elınyben részesítése (mint ugyanazon ténybeli alap) a csıdmegtámadástól 

független tényállásként megalapozza a végelszámoló kárfelelısségét azzal a különbséggel, hogy 

nem csak a felszámolási kérelem benyújtását megelızı 90 napon belül (vagy azt követıen) 

eszközölt cselekmények esetén van helye kártérítésnek, hanem már adott esetben azt megelızıen, 

ha a vagyontalanság észlelését követıen a végelszámoló nem kezdeményezett felszámolást 

(vagyontalanságnak minısül az, ha mérlegbıl megállapíthatóan az adós vagyona a tartozásokat 

nem fedezi.) Azt sem tartom kizártnak, hogy amennyiben egy megnyert, hitelezıt elınyben 

részesítı ügylet ellen irányuló csıdmegtámadási perben eredménytelen a megítélt összeg 

végrehajtása, úgy ezt követıen (a korábban általa képviselt, már felszámolás alá került) cég 

vagyona javára marasztalja a bíróság a végelszámolót. A jogszabályi rendelkezés hiányossága, 

hogy a felszámoló a saját nevében indíthatja meg a kártérítési keresetet, nem pedig az adós 

nevében, amely perindításra a pervesztességgel járó perköltségviselés kockázata okán 
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valószínőleg nem fog sor kerülni. A hitelezı eredményes keresete esetén a bíróság a 

végelszámolót nem a (más hitelezı elınyben részesítése miatt ténylegesen ’károsult’) hitelezı, 

hanem az adós javára marasztalja, aminek értelemszerő csıdjogi oka az, hogy a jogellenesen 

kifizetett összeget a Cstv. 57. § (1) bekezdés szerinti kielégítési sorrendben kell kifizetni. 

A Ctv. szerinti kárfelelısségen kívül álláspontunk szerint a végelszámoló is alanya lehet a 

Cstv. 33/A. § szerinti, helytelen gazdálkodásért való felelısségnek, amennyiben a mérlegbıl 

megállapítható vagyonhiány észlelése után (ami a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetnek 

feleltethetı meg) nem tesz meg mindent a hitelezıi veszteségek csökkentése érdekében (pl. 

felesleges kiadásokkal járó szerzıdéseket nem szőntet meg felmondással, indokolatlanul tartja 

fenn a munkaviszonyokat). A különbség az, hogy a végelszámoló felelıssége nem másodlagos, 

azaz nemcsak akkor köteles a „tıke hozzájárulást” teljesíteni, ha kifizetetlen hitelezıi igények 

maradnak, hanem már a felszámolás során köteles a „kárt” megtéríteni a cégnek. Ezenkívül a 

Ctv. kifejetten tilalmazza a hitelezık elınyben részesítését is, míg a Cstv. csak a hitelezıi 

érdekekkel ellentétes gazdálkodást szankcionálja. Mindennek tükrében a végelszámoló 

felelıssége szigorúbb, mint a vezetı tisztségviselı felelıssége. 

Nincs lehetıség a végelszámolás befejezésére és a maradék vagyonnak a tagok közötti 

felosztására, ha a végelszámolónak tudomása van a társaság zárómérlegének aktívumát 

meghaladó követelésrıl.676 A végelszámoló nem fejezheti be az eljárást, amennyiben egy általa 

vitatott követelés nincsen jogerıs elbírálva (mert pl. a követelést megállapító adóhatósági 

határozat a végelszámoló fellebbezése miatt még nem emelkedett jogerıre), különben beáll a 

kárfelelıssége. Ebben az esetben a hitelezınek okozott kárként csak az az összeg állapítható meg, 

amelyhez a végelszámoló jogszerő eljárása, azaz a felszámolási eljárás kezdeményezése esetén 

hozzájuthatott volna. Egyrészt meg kell állapítani, hogy a végelszámoló mekkora összeget fizetett 

ki más hitelezınek vagy a tagoknak, másrészt (a végelszámolási eljárásban nyilvántartásba vett és 

kielégített hitelezıi igényeket alapul véve) meg kell vizsgálni, hogy felszámolási eljárás 

kezdeményezése esetén mekkora összeget kapott volna a károsult hitelezı, amennyiben a Cstv. 

57. § (1) bekezdés szerinti kielégítési sorrendben besorolást nyer. A kártérítés legfeljebb a 

gazdasági társaság zárómérlegében a társaság felosztható vagyonaként megjelölt összeg lehet.677 

Amennyiben a végelszámoló a társaság vagyonát a tagok között osztotta fel, majd a kárigényt 

                                                 
676 BH. 2001. 137.; EBH. 2000. 235. 
677 EBH. 2002. 666. 
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érvényesítı hitelezıvel szemben helytállt, úgy a tagoktól visszakövetelheti a felosztott 

vagyont.678 

A végelszámoló kárfelelısségét nemcsak az alapozhatja meg, hogy nem kezdeményez 

idıben felszámolást, hanem pl. a társaság érdekeivel ellentétes ügyletet köt, a végelszámolási 

eljárás alapvetı céljával (ami a cég jogutód nélküli megszőntetése) ellentétben indokolatlanul 

költekezik. A felelısségének a megítélése ebben az esetben a vezetı tisztségviselıvel azonos a 

Ctv. 99. § (1) bekezdés utaló rendelkezése szerint és a marasztalásának nem feltétele, hogy a 

károkozó cselekmény idıpontjában a társaság fizetésképtelen legyen, hiszen amíg a társaság 

fizetıképes, addig elsıdlegesen a társaság érdekeire köteles figyelemmel lenni. A Debreceni 

Ítélıtábla kártérítésben marasztalta azt a végelszámolót, aki már nem mőködı társaságnál, érdemi 

munkavégzés hiánya ellenére is tovább foglalkozatta a munkavállalókat és fizetett ki 

munkabéreket.679 

A tényállás vitathatatlanul kárfelelısségi alakzat annak ellenére, hogy a végelszámolót 

nem kártérítés megfizetésére, hanem „a károkozás összege mértékéhez igazodó tıke-

hozzájárulás” teljesítésére kell kötelezni. 

 

                                                 
678 EBH. 2000. 235. 
679 Debreceni Ítélıtábla Gf.III.30.256/2005/6. 
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VIII.  FEJEZET  

A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA  
 

 

A dolgozatban vizsgált valamennyi tényállás tekintetében megfogalmazott, indokolt 

megállapításaimat és normatív jogalkotási javaslataimat, a dolgozatban vizsgált tényállások 

sorrendjét követve, az alábbiakban összegzem annak hangsúlyozásával, hogy a külföldi 

szabályozások vizsgálata körében ismertetett megoldások is iránytőként szolgálhatnak a magyar 

jogalkotás és jogalkalmazás számára. 

 

1. JAVASLATOK A FELSZÁMOLÁS ELRENDELÉSE KÖRÉBEN  

 

a) Újabb fizetésképtelenségi okként elképzelhetınek tartom annak Csıdtörvénybe 

iktatását, hogy az adós fizetésképtelensége vélelmezett, amennyiben a letétbe helyezett számviteli 

beszámolója szerint a saját tıkéje nem éri el a jegyzett tıke meghatározott hányadát vagy pedig 

az adós a számvitelt törvény szerinti beszámolót nem helyezte letétbe. Ilyen esetben elegendı 

lenne a felszámolás elrendeléséhez az, ha a meghatározott ideig ki nem egyenlített, esedékes 

követeléssel rendelkezı hitelezı a jelzett felszámolási okra hivatkozna. Álláspontom szerint nem 

feltétlenül a fizetésképtelenségi okok újraszabályozása javítana a helyzeten, hanem a 

visszafordíthatatlan fizetésképtelenség megelızése céljából (meghatározott feltételek esetén) a 

vezetı tisztségviselıt kellene kötelezni a felszámolási kérelem benyújtására. 

 

b) A Cstv. 24/A. § (1) bekezdés szerint a hitelezı a felszámolási eljárás iránti kérelem 

benyújtásával egyidejőleg vagy azt követıen a felszámolás kezdı idıpontjáig kezdeményezheti, 

hogy a bíróság az adós gazdálkodásának felügyeletére ideiglenes vagyonfelügyelıt rendeljen ki. 

A kirendelés feltétele, hogy a kérelmet elıterjesztı hitelezı valószínősítse, hogy követelésének 

késıbbi kielégítése veszélyben van, és a követelésének létrejöttét, nagyságát és lejártát 

közokirattal vagy teljes bizonyító erejő magánokirattal igazolja. (Bár az adós a vagyona felett a 

rendelkezési jogot nem veszíti el, az azonban lényeges korlátozást szenved, ugyanis az adós 

vezetıje csak az ideiglenes vagyonfelügyelı jóváhagyásával, ellenjegyzésével köthet a rendes 
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gazdálkodás körét meghaladó szerzıdést, vagy tehet más jognyilatkozatot, ideértve a már 

létrejött szerzıdés alapján az adós részérıl történı teljesítést is. Az ideiglenes vagyonfelügyelı 

figyelemmel kíséri a gazdálkodó szervezet tevékenységét, áttekinti az adós vagyoni helyzetét, 

ennek keretében betekinthet az adós könyveibe, pénztárát, értékpapír- és eszközállományát, 

iratait, pénzforgalmi számláit és bármely vagyontárgyát megvizsgálhatja.) Az ideiglenes 

vagyonfelügyelı kirendelése tehát az adósra nézve komoly korlátozást jelent, azonban csak 

akkor lehet kirendelni, ha a hitelezı valószínősíti, hogy a követelésének késıbbi kielégítése 

veszélyben van, ami majdnem hogy lehetetlen, hiszen a hitelezınek nincsenek belsı 

információi az adós vagyoni helyzetére vonatkozóan. A veszélyeztetettség megítélése bírói 

mérlegelés kérdése, ezt megkönnyítendı megfontolandónak tartom vélelmek bevezetését a 

követelés veszélyeztetettségét illetıen, ilyen lenne, ha pl.: a követelés esedékessége 

meghatározott idıszakot meghalad; a követelés tıkeösszege az adós korábbi éves beszámolója 

szerinti mérlegfıösszeg meghatározott százalékát meghaladja; az adós nem tett eleget a 

beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének; az adós a székhelyén vagy a 

központi ügyintézés helyén nem elérhetı. 

 

c) A felszámolási eljárásban az adós a tartozás kiegyenlítésére alanyi jogon 30 napos 

határidı engedélyezését kérheti, ami az esetek nagy részében eredménytelenül telik el, a törvényi 

határidıt az adós a tevékenysége tovább folytatására vagy a vagyon kimentésére használja fel, és 

a határidı leteltét követıen alaptalanul fellebbezést is benyújthat, mindez pedig az eljárás 

elhúzásához, a hitelezık követelésének meghiúsítására vezet. A helyzetet a következı jogszabály 

módosítás oldhatja meg: Amennyiben az adós 30 napon belül az elismert tartozását nem egyenlíti 

ki, úgy a bíróság a felszámolását minden további feltétel vizsgálata nélkül elrendeli. A 

felszámolást elrendelı végzés ellen fellebbezésnek nincsen helye. 

 

2. A VEZETİ TISZTSÉGVISELİK FELEL İSSÉGE 

 

A vezetı tisztségviselık csıdjogi felelıssége minden csıdjogban szabályozandó, hazánkban 

pedig kifejezetten szigorítani kell, ezen cél megvalósítása érdekében az alábbi jogalkotási 

javaslatokat tartjuk helytállónak: 
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a) A fizetésképtelenségi eljárás lefolytatásának a feltétele a megfelelı információ, ezért a 

Csıdtörvényt mindenekelıtt oly módon indokolt módosítani, hogy: Az a személy is köteles a 

felszámolóval (vagyonfelügyelıvel) együttmőködni és az adós pénzügyi-gazdasági-jogi helyzetére 

adatokat szolgáltatni, aki a felszámolási kérelem benyújtását megelızı két éven belül vezetıi 

tisztségviselı vagy a felügyelıbizottság tagja vagy könyvvizsgáló volt vagy az adóssal könyvelési 

feladatok ellátására szerzıdést kötött. A bíróság 200.000 – 1.000.000 Ft-ig terjedı ismételten 

kiszabható pénzbírsággal sújthatja a személyt, ha a kötelezettségét elmulasztotta, vagy valótlan 

adatokat közölt. A felszámoló kérelmére a bíróság elrendelheti a vezetı tisztségviselınek, a 

felügyelıbizottság tagjának és a könyvvizsgálónak a személyes meghallgatását, akikhez való 

kérdés feltevését a hitelezık is indítványozhatják. Az eljáró bíróság azt a személyt, aki a 

következményekre történı figyelmeztetés ellenére szabályszerő idézés ellenére nem jelent meg, és 

elmaradását alapos okkal elızetesen ki nem mentette, vagy engedély nélkül eltávozott, az okozott 

költségek megtérítésére kötelezi, s egyben pénzbírsággal sújthatja. A bíróság egyúttal 

elrendelheti a meg nem jelent személy elıvezetését is. 

 

b) Javaslom a Cstv. 33/A. § (1) bekezdésének mielıbbi módosítását azon célból, hogy a 

vezetı tisztségviselı felelısségét a bíróság a peres eljárásban ne csak megállapítsa, hanem 

kötelezze (marasztalja) is a jogsértéssel összefüggésben bekövetkezett vagyoncsökkenésnek a 

felszámolási vagyon javára történı megtérítésére, azaz a csıdvagyon pótlására. A vezetı 

felelıssége így nem mögöttes lenne.  

Cstv. 33/A. § (1) bek.: A hitelezı vagy az adós nevében a felszámoló a felszámolási 

eljárás alatt keresettel kérheti a bíróságtól [6. § (1) bekezdés], hogy kötelezze az okozott 

vagyoncsökkenés felszámolási vagyon javára történı megtérítésre azon személyeket, akik a 

gazdálkodó szervezet vezetıi voltak a felszámolási kérelem benyújtását megelızı – vagy 

amennyiben a felszámolási eljárást csıdeljárást elızte meg, úgy a csıdkérelem benyújtását 

megelızı - három évben, és a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzet bekövetkeztét követıen 

ügyvezetési feladataikat nem a hitelezık érdekeinek elsıdlegessége alapján látták el, az ilyen 

tisztséget betöltı személyektıl általában elvárható gondossággal, ezáltal az adós vagyona 

csökkent. A vezetık felelıssége különösen akkor állapítható meg, ha helytelen gazdálkodást 

folytattak és elıre láthatták vagy megfelelı gondosság mellett elıre kellett volna látniuk azt, hogy 
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a gazdálkodó szervezet nem lesz képes eleget tenni a további kötelezettségvállalásainak illetve a 

fennálló kötelezettségeik tovább növekedtek vagy a társaság vagyonát saját maguk vagy más 

személyek javára a rendes gazdálkodás követelményével ellentétes módon csökkentették. A vezetı 

azt a vagyoncsökkenést köteles megtéríteni, ami a helytelen gazdálkodás folytán az adós 

vagyonában bekövetkezett. 

A fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzet bekövetkezte az az idıpont, amelytıl kezdve a 

gazdálkodó szervezet vezetıi elıre látták vagy ésszerően elıre láthatták, hogy a gazdálkodó 

szervezet nem lesz képes esedékességkor kielégíteni a vele szemben fennálló követeléseket. A 

fizetésképtelenségi helyzet bekövetkezését vélelmezni kell, ha az adós éves beszámolója vagy 

idıszakos mérlege szerint a társaság saját tıkéje veszteség folytán a jegyzett tıke felére csökkent. 

A Cstv. 33/A. § egyéb rendelkezéseinek módosítását nem tartom szükségesnek  (hitelezıi 

érdekek sérelmének vélelme, kimentés és egyetemleges felelısség), viszont szükségesnek vélem 

az ‘árnyékvezetı’ fogalmának módosítását: A társaság mőködésére meghatározó befolyást 

gyakorló személynek minısül az a személy, aki a tulajdonosi viszonyánál fogva vagy más módon, 

közvetlenül vagy közvetve meghatározza a vezetı tisztségviselı intézkedéseit, döntéseit, számára 

utasításokat ad vagy a társaság érdemi ügyintézésében, ügyvezetésében, gazdasági 

tevékenységében, döntéshozatalában részt vesz. 

 

c) Súlyosan méltánytalan helyzetre vezetne, amennyiben valamely hitelezı 

(megelılegezve a peres eljárás illetékét) pert nyerne és a vezetın behajtott pénzösszeg az összes 

hitelezı kielégítésének alapját képezı felszámolási vagyont gazdagítaná, viszont a hitelezıt 

terhelné a perköltsége behajthatatlanságának a kockázata. A hitelezı perindítással járó kockázatát 

az alábbiak szerint tartom csökkentendınek: Amennyiben a hitelezı pernyertességének 

eredményeképpen a vezetı tisztségviselı a felszámolási vagyonba befizetést teljesít, úgy abból 

elıször a hitelezı bíróság által megállapított perköltség követelését kell megtéríteni, részleges 

pernyertesség esetén is. A fennmaradó összeget a felszámolási vagyonból történı kielégítés 

általános szabályai szerint kell felosztani a hitelezık között. A hitelezı helyzetét az 

illetékfeljegyzési jog kedvezményének a biztosítása tenné kedvezıbbé. 

 

d) Jelenleg a Cstv. nem rendelkezik arról, hogy a vagyoni biztosíték nyújtásának 

megtagadása esetén milyen intézkedést lehet tenni, helye lehet-e a végrehajtásnak. Mivel a Cstv. 
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polgári anyagi jogi mellett eljárási szabályokat is tartalmaz, semmi akadálya nem lenne, hogy 

rendelkezzen errıl a kérdésrıl, amit a következı módon tartok elképzelhetınek: Amennyiben a 

Cstv. 33/A. § alapján a vezetı tisztségviselı terhére megállapítható a hitelezıi érdekek 

vélelmének sérelme, úgy a bíróság az elsı tárgyaláson kötelezi a vezetı tisztségviselıt a vagyoni 

biztosíték letétbe helyezésére. A vagyon biztosíték mértéke a felszámolási eljárásban 

nyilvántartásba vett, nem biztosított hitelezıi igények összegével egyenlı. Amennyiben a vezetı 

tisztségviselı a vagyoni biztosítékot a bíróság által megszabott határidıben nem helyezi letétbe, 

úgy a perbíróság a hitelezı kérelmére haladéktalanul elrendeli a vagyoni biztosíték összegének 

biztosítását, amelynek végrehajtására a Vht. 191. §-a irányadó. A vagyoni biztosíték letétbe 

helyezésére kötelezı végzés ellen benyújtott fellebbezésnek a végrehajtásra halasztó hatálya 

nincsen, de a fellebbezést soron kívül kell elbírálni.  

 

e) A Cstv. 33/A. § szerinti kárigény a felszámolást elrendelı bíróság hatáskörébe tartozik, 

azonban a felszámoló (amennyiben a konkrét tényállás azt lehetıvé teszi) a Gt. 30. § (2) 

bekezdése alapján is pert indíthat a vezetı ellen. Jelentısen növelheti a perbeli képviselettel járó 

felszámolási költségeket és az ügy elbírálásához szükséges idıt, ha a vezetı tisztségviselı 

lakóhelye más bíróság illetékességi területén van. A vagylagos illetékességi okok közé 

indokoltnak látom a Pp-be beiktatni, hogy: A felszámoló által az adós képviseletében a vezetı 

tisztségviselıkkel szemben érvényesített kártérítési per az adós székhelye szerinti bíróság elıtt is 

megindítható. Másik megoldásként megfontolandó a vezetı tisztségviselı ellen, Gt. 30. § (2) 

bekezdés szerinti kárigény elbírálásának a felszámolást elrendelı bíróság hatáskörébe való 

utalása is. 

 

f) A hitelezık egyenlıségének elve jegyében határozottan megfontolandónak tartom 

fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben a vezetı tisztségviselı számára elıírni a felszámolási 

kérelem benyújtásának kötelezettségét, aminek elmulasztása esetén a személyes mögöttes 

helytállási kötelezettséget javaslom elıírni minden olyan ki nem egyenlített tartozásért, amelyek 

a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzet bekövetkeztét követıen merültek fel. 

A felszámolási eljárás során a hitelezıi igények azért maradnak kielégítetlenül, mert a 

cégvagyon akkorra már teljesen elfogy illetve azt a vezetık, tagok bőnös úton kimentik, tehát a 

felszámolási eljárás megindulására az adós (pontosabban a felszámoló) „birtokon kívül kerül”, 
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azaz neki kell intézkedéseket tennie a vagyon visszaszerzése érdekében, ami rendkívül idı- és 

költségigényes feladat. Ennek okán preventíven a vagyon megırzésére kell koncentrálni már a 

társaság rendes mőködése alatt, de legalábbis fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben 

„jegelni” kell azt, pl. a felszámolási kérelem benyújtásának kötelezettségével. Kellı idıben 

benyújtott fizetésképtelenségi kérelem megakadályozhatja, hogy az adós a még meglévı 

vagyonát felélje vagy átruházza, az így megmaradt vagyon pedig a hitelezık között arányosan 

felosztható, azonban a tagoknak is lehetısége van arra, hogy a fizetésképtelenségi eljárásban a 

vagyont felhasználva a hitelezıkkel egyezséget kössenek. 

A felszámolási kérelem benyújtása kötelezettségének elıírása azonban elengedhetetlenül 

szükségessé teszi a fizetésképtelenségi okok újraszabályozást is. A Cstv. szerint felszámolás 

kezdeményezhetı az adós ellen, amennyiben a nem vitatott vagy elismert tartozását az 

esedékességet követın 15 napon belül a hitelezı írásbeli felszólítására nem egyenlítette ki. A 

magyar gazdaság helyzetét ismerve nyilvánvalóan megbénítaná a gazdasági életet, amennyiben a 

vezetıt arra köteleznénk, hogy egy lejárt számlatartozás esetén nyújtson be felszámolási 

kérelmet. Amennyiben azonban a társaság a marasztaló bírósági ítéletnek sem tud eleget tenni a 

teljesítési határidın belül, úgy ebben az esetben nem látjuk akadályát a vezetı kötelezésének a 

felszámolási eljárás megindítására. Elı lehetne írni azt is, hogy kötelezı a felszámolási kérelem 

benyújtása, amennyiben a saját tıke a jegyzett tıke meghatározott hányada alá esik.  

A vezetı tisztségviselınek a felszámolási kérelem elıterjesztésére vonatkozó kötelezése 

mellett elıremutató példaként megemlítendı, hogy a 2006. július 1-je elıtt indult végelszámolási 

eljárásokban alkalmazandó Cstv. 72. § (2) bekezdése, az ezt követıen indult végelszámolási 

eljárásokban pedig a Ctv. 108. § (1) bekezdése elıírja a végelszámolónak a felszámolási kérelem 

benyújtásának haladéktalan kötelezettségét, ha a társaság vagyona a tartozásokat nem fedezi. 

Amennyiben a társaság jogutód nélküli megszőntetésére irányuló eljárásban a végelszámoló is 

köteles a felszámolási kérelem elıterjesztésére, akkor a vezetı tisztségviselıt miért ne terheljük 

ezzel a kötelezettséggel?  

A hatályos Gt. 143. § (2) bekezdése kft. esetén elıírja, hogy meghatározott mértékő 

vagyoncsökkenés esetén a legfıbb szerv ülését össze kell hívni, a Gt. 245. § (1) bekezdése pedig 
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hasonlóan rendelkezik rt. esetén.680 Ezen két szakasz megsértésének semmiféle 

jogkövetkezménye nincsen, a gyakorlatban nagyon ritkán tapasztalható, hogy a 

fizetésképtelenség küszöbén a vezetı összehívta volna a legfıbb szervet és az döntött volna 

pótbefizetésrıl, a tıke pótlásáról vagy más társasági formába való átalakulásról. Szükségesnek 

tartom ezért a következı rendelkezés beiktatását: A vezetı tisztségviselı köteles haladéktalanul 

felszámolás iránti kérelmet elıterjeszteni, ha a társaság saját tıkéje veszteség folytán a törzstıke 

(alaptıke) felére csökkent  vagy fizetésképtelenné vált illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi, 

amely feltételek fennállását vélelmezni kell, amennyiben a vezetı a felszámolás kezdı idıpontját 

megelızı két évben nem tett eleget az adós éves beszámolója [összevont (konszolidált) éves 

beszámolója] külön jogszabályban meghatározott letétbe helyezési és közzétételi 

kötelezettségének. A  kötelezettség elmulasztása esetén a vezetı tisztségviselı felelıs azon ki nem 

egyenlített hitelezıi igényekért, ami enélkül nem merültek  volna fel.681  

A kártérítési perben a hitelezınek azt kellene bizonyítania, hogy amennyiben a vezetı a 

felszámolási kérelmet határidıben benyújtotta volna, akkor a követelésére a besorolásának 

megfelelı kielégítési kategóriában mekkora összegő kielégítést kapott volna. A felszámolási 

kérelem benyújtása lényegében hibernálná a társasági vagyont, így az a hitelezıi igények minél 

teljesebb kielégítését szolgálná. 

 

g) Javaslom a Gt. felmentvényre vonatkozó rendelkezéseinek a kiegészítését az alábbiak 

szerint: A hitelezı a társaság ellen a felszámolási eljárás tartama alatt a bíróság [6. § (1) 

bekezdés] elıtt keresettel kérelmezheti a legfıbb szerv által hozott, a vezetı tisztségviselınek 

felmentvényt adó határozat hatálytalanságának a megállapítását, amennyiben az a 

fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzet bekövetkeztét követıen végzett ügyvezetıi tevékenységre 

felmentvényt ad. Az adós nevében a felszámoló a bíróság [6. § (1) bekezdés] elıtt a gazdasági 

társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 30. § (2) bekezdése alapján a vezetı tisztségviselı ellen 

indított peres eljárásban elıterjesztett kereseti kérelmében kérheti a határozat 

hatálytalanságának megállapítását. A társaság tagjai tehát dönthetnek úgy, hogy a társasági 

                                                 
680 Az ügyvezetı haladéktalanul köteles a szükséges intézkedések megtétele céljából, összehívni a taggyőlést, ha tudomására jut, 
hogy a) a társaság saját tıkéje veszteség folytán a törzstıke felére csökkent, vagy b) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, 
vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi. 
681 A tagoknak is felmerülhet a kárfelelıssége, amennyiben a vagyoncsökkenés miatt összehívott taggyőlésen érdemi intézkedést 
nem tesznek. 
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érdek elsıdlegessége szempontjából megfelelınek tartják a vezetı tisztségviselı ügyvezetıi 

tevékenységét (illetve kifogásolható, gazdaságilag hátrányos döntéseket hordozó ügyvezetés 

esetén is megadhatják a felmentvényt), de fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben a 

felmentvényt megadó határozat a hitelezı (társasággal szemben elıterjesztett) keresetére 

hatálytalanná válik. A hitelezı kereseti kérelme csak a határozat hatálytalanságának a 

megállapítására szorítkozhat, pernyertessége után pedig a társaság kárigényét a felszámoló a Gt. 

30. §-a alapján külön peres eljárásban érvényesíthetné. A hitelezı mellett (az adós nevében, 

képviselıjeként fellépı) felszámolót is megilletné a határozat megtámadásának a joga, de ı csak 

a vezetı tisztségviselı ellen megindított marasztalási perben terjeszthetné elı ezen kérelmét. A 

hatálytalansági per megindításával a vezetı tisztségviselı helyzete nem válna hátrányosabbá, 

ugyanis a kártérítési perben a felelısség alóli kimentés lehetısége továbbra is nyitott lenne 

számára. 

 

h) A felügyelıbizottság tagjait és a könyvvizsgálót illetıen célszerőnek tartom annak 

elıírását, hogy: Fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben kötelesek írásban felhívni a vezetı 

tisztségviselık figyelmét a felszámolási kérelem benyújtására, amelynek elmulasztása esetén 

korlátlan és egyetemleges felelısséggel tartoznak a hitelezık felé minden olyan ki nem egyenlített 

tartozásért, amely a felszámolási kérelem határidıben való benyújtása esetén nem következett 

volna be. A felelısök annak bizonyításával menthetnék ki magukat, hogy a fizetésképtelen 

állapotról nem volt tudomásuk és ez nekik nem felróható. 

 

i) A vezetı tisztségviselıknek a felszámolási eljárás alatt, a felszámolási vagyon javára 

történı marasztalhatósága felveti a Cstv. szerinti kielégítési sorrend egyszerősítésének kérdését, 

vagy inkább szükségességét. A kárigény érvényesítése elsıdlegesen nyilván azon hitelezı érdeke, 

aki a kielégítési sorrendben elırébb áll és eredményes igényérvényesítés esetén hamarabb jut 

pénzhez. Mindenképpen indokolt a hitelezıi osztályok számát csökkentése, a kielégítési sorrend 

egyszerősítése, beleértve a köztartozások elınyös besorolásának megszüntetését, azonos 

osztályon belül azonban fenntartva az aránylagos kielégítés elvét. A Csıdtörvény 57. § (1) 

bekezdése szerinti c), d), e) és f) kategóriába tartozó hitelezıi igényeket javaslom egy kategóriába 

összevonni. Így a vezetı tisztségviselık elleni kárigény, vagy fedezetelvonó szerzıdések 

megtámadása, de általában bármilyen, a csıdvagyon javára történı igényérvényesítés a hitelezık 
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osztatlan kockázatközössége lenne és közösen (a követeléseik arányában, de mégis azonos 

kielégítési sorrendben) osztoznának a behajtott vagyonon. 

 

j) A Gt. 23. § (4) bekezdése szerint nem lehet más gazdasági társaság vezetı 

tisztségviselıje az a személy, akinek - mint a felszámolással megszőnt gazdálkodó szervezet 

vezetı tisztségviselıjének vagy legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkezı 

tagjának – a felelısségét a felszámolás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a Cstv. 

alapján jogerısen megállapította, de helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit 

nem teljesítette. Álláspontom szerint el kell zárni a vezetı tisztségviselı tisztség betöltése elıl azt 

a személyt is, aki csalárd ügyletet kötött: Az ítélet jogerıre emelkedésétıl számított öt évig nem 

lehet más gazdasági társaság vezetı tisztségviselıje az a személy, aki felszámolással megszőnt 

gazdasági tásaság nevében olyan szerzıdést kötött vagy jognyilatkozatot tett, amelynek 

érvénytelenségét a bíróság A csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. 

Törvény 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján megállapította. Ezen kizárási ok szempontjából nem 

lenne jelentısége annak, hogy az érvénytelenség alapján az eredeti állapot helyreállt-e, azaz a 

felszámolási vagyonból kikerült vagyontárgy visszakerült-e.  

 

k) Bár nem jogalkotási javaslat kérdése, de véleményem szerint a vezetık kárfelelıssége 

kérdésében kialakított, a vezetı tisztségviselıknek lényegében felelıtlenséget biztosító bírósági 

gyakorlat ’átgondolásra’ szorul (a Gt. 30. §. szerinti felelısségi tényállás ’újraértelmezendı’), 

hiszen a vezetı mindenfajta – ügykörével kapcsolatos, adott esetben bőncselekményt is 

megvalósító - ténykedését a társaságnak tudja be, és így a hitelezık vagy más személyek vagyoni 

érdekeit adott esetben kirívóan sértı cselekmények a vezetı által képviselt társaságok - saját 

vagyona erejéig korlátolt - felelısségének leple alatt feloldódnak. A Gt. hatályos szabályai 

alapján jelenleg is megállapíthatónak tartom a vezetı tisztségviselınek közvetlenül a károsultak 

irányában fennálló kárfelelısségét, ha a megbízása határait túllépte akkor is, ha a tevékenységet 

elvileg az ügykörével, a társaság tevékenységével kapcsolatban fejtette ki. Megállapítható a 

vezetı tisztségviselı személyes kárfelelıssége akkor, a társaság tevékenységi körében eljárva 

harmadik személynek terhére bőncselekménnyel kárt okozott. 
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l) A vezetı tisztségviselık munkaviszonyával kapcsolatban javaslom a Csıdtörvénybe 

iktatni, hogy: „A vezetı tisztségviselı a felszámolást elrendelı végzés jogerıre emelkedésének 

idıpontját követıen munkabérre csak akkor tarthat igényt, amennyiben a munkaviszonyáról a 

felszámolást elrendelı végzés jogerıre emelkedésétıl számított 3 napon belül tájékoztatja a 

felszámolót és egyben hitelt érdemlıen bizonyítja a munkaviszonya fennállását. Ennek hiányában 

a munkaviszonya a felszámolást jogerıre emelkedésének napját követı 3. napon a megszőnik.” 

A Cstv. 38. (3) bekezdése szerint a hitelezı a felszámolás kezdı idıpontja után az adós 

ellen a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos pénzkövetelését (kötelmi követelését) 

csak a felszámolási eljárás keretében érvényesítheti hitelezıi igénybejelentés útján, amit a 

felszámoló bíróság bírál el, ha a felszámoló vitatja a követelést. Ez a szabály vonatkozik a 

munkavállaló által érvényesített munkabér követelésre is, a munkavállaló is csak a felszámolási 

eljárás keretében terjesztheti elı az igényét, aminek jogalapjaként pl. a felmondás 

jogellenességének jelöli meg. A gyakorlati tapasztalatok szerint a felszámoló bíróságok 

nincsenek kellıen felkészülve a munkajogi igények elbírálására, ami munkavállaló és a 

munkáltató érdekét egyaránt sértheti, ezért javaslom a Cstv-be azon rendelkezés beiktatását, 

miszerint a felszámolás kezdı idıpontja után elıterjesztett, munkaviszonyból eredı igények 

elbírálása a munkaügyi bíróság határkörébe tartozik. Ez a megoldás más országoknál sem 

ismeretlen, pl. Oroszországban a csıdeljárással kapcsolatos valamennyi kérdésre a kereskedelmi 

bíróságnak van hatásköre, a magánszemélyek munkajogi követeléseit kivéve, amelyek a polgári 

bíróságok, mint általános jogszolgáltató bíróság hatáskörébe tartoznak.682 

 

3. A GAZDASÁGI TÁRSASÁG TAGJAINAK A FELEL İSSÉGE 

 

a) A jogi személy korlátolt felelısségével és elkülönült személyiségével visszaélı tagja és 

vezetı tisztségviselıje felelısségének körében indokolt a Ptk. módosítása a tekintetben, hogy a 

visszaélı tag és vezetı tisztségviselı a társasággal egyetemlegesen feleljen és a felelıssége már a 

jogi személy megszőnése elıtt megállapítható legyen. 

 

                                                 
682 A fizetésképtelenségrıl szóló 2002. okt. 26-i 127-FZ. Törvény.  
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b) Kft. esetében a Gt. 143. §-a, rt. esetében pedig a 245. §-a írja elı a taggyőlés 

(közgyőlés) haladéktalan összehívásának kötelezettségét, amennyiben a társaság saját tıkéje 

veszteség folytán a törzstıke felére vagy (rt. esetén az alaptıke kétharmadára) csökkent vagy 

pedig a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona 

tartozásait nem fedezi. Ebben az esetben a tagok kötelesek a tıkepótlásról rendelkezni. 

Szükségesnek tartom a társaság kötelezését arra, hogy a törvényben meghatározott arányú 

vagyoncsökkenés esetén köteles legyen errıl a hitelezıket közvetlenül vagy pedig a 

Cégközlönyben hirdetmény útján értesíteni. 

 

c) A vállalatcsoportok esetében elıfordul, hogy a tartósan hátrányos üzletpolitikát folytató 

uralkodó tag külföldi székhelyő vállalkozás, ami jelentısen megnehezíti az igényérvényesítést. A 

helyzetet elıremozdítaná a Cstv. vagy a Pp. azon módosítása, amely az ellenırzött társaság 

székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét írná elı az uralkodó tag elleni 

felelısségáttörési kereset elbírálására. 

 

d) A vagyoni hányad rosszhiszemő átruházására vonatkozó felelısség szabályozásból 

mellızni javaslom azon feltételt, miszerint megszüntetési eljárásnak kell megelıznie a 

felszámolási eljárást. Álláspontom szerint nemcsak a többségi befolyással rendelkezı tagok 

esetén indokolt megállapítani a felelısséget, ugyanakkor a felszámolási kérelem benyújtását 

megelızı két évben történt üzletrész értékesítést javasoljuk szankcionálni. Perindításra kizárólag 

a hitelezıt indokolt feljogosítani és – a jogértelmezési vitákat eloszlatandó – már a peres 

eljárásban is indokoltnak vélem lehetıvé tenni a tagok marasztalását, az alábbi normatív 

javaslattal: Amennyiben az adós a felszámolás kezdı idıpontjában saját tıkéjének 50%-át 

meghaladó tartozást halmozott fel, a hitelezı kereseti kérelmére a bíróság kötelezi a hitelezı 

felszámolási eljárásban meg nem térült követelésének a megfizetésére azt a tagot (részvényest), 

amely a felszámolási eljárás megindítását megelızı két éven belül a társasági részesedését 

átruházta. A tag mentesül a felelısség alól, ha bizonyítja, hogy a társasági részesedés 

átruházásának idıpontjában az adós fizetıképes volt, a vagyonvesztés csak ezt követıen 

következett be, illetve az adós ugyan nem volt fizetıképes, de a tag (részvényes) az átruházás 

során jóhiszemően járt el. 
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e) A Ctv. 93. § (1) bekezdését szükségesnek tartom módosítani oly módon, hogy a 

felelısség ezen feltétele (saját tıke 50 %-át meghaladó tartozás) a rendelkezésbıl törlésre 

kerüljön, ugyanis egyrészt indokolatlan bizonyítási terhet ró a hitelezıkre, másrészt pedig nem 

szól jogpolitikai és védhetı logikai indok amellett, hogy a tagot csak akkor lehessen felelısségre 

vonni, ha a tartozás összege a saját tıke meghatározott hányadát meghaladja. Vagylagosan 

elképzelhetı annak törvénybe iktatása, hogy amennyiben a társaság a törlését elrendelı bírósági 

végzés jogerıre emelkedését megelızı évben nem adott be mérleget, úgy vélelmezni kell, hogy a 

ki nem egyenlített tartozások összege a cég saját tıkéje 50 %-át meghaladják. 

 

4. A CSİDMEGTÁMADÁS  

 

Indokolt lenne a Csıdtörvénybe külön fejezet beiktatását Szerzıdések megtámadása címen, 

esetleg a fizetésképtelenségi eljárásban felmerülı összes anyagi jogi jogintézményt külön cím 

alatt lenne indokolt rendezni. A csıdmegtámadás szabályozásának kiindulópontjaként 

szükségesnek tartom azon alapelvek elfogadását, miszerint: a fizetésképtelenség bekövetkezése 

után a hitelezık egyenlıségének érvényre juttatása; továbbá csıdmegtámadásnak csak a 

rosszhiszemő személlyel szemben van helye (kivéve ingyenes ügyletek), aki tudott vagy a 

körülmények miatt tudhatott az adós fizetésképtelenségérıl.  

 

a) A csıdmegtámadás jogkövetkezményeinek módosítása: A csıdmegtámadási perekben a 

bírói gyakorlat egy évtizeden át azt állapította meg, hogy a fedezetelvonó szerzıdés a hitelezıkkel 

szemben hatálytalan, amely szerzıdés alapján a szerzı fél az elvont vagyonnak a felszámolási 

vagyonba való visszaszolgáltatására köteles.683 A kereseti kérelem tehát az ügylet 

hatálytalanságának és a vagyontárgynak (elvont fedezetnek) a csıdvagyonba való 

visszaszolgáltatására irányult, másodlagosan pedig arra, hogy amennyiben a dolog nincs meg, 

akkor a jogszerzı tőrje a végrehajtást az átruházott dolog értékének az erejéig. A hatálytalanság 

jogkövetkezményének alkalmazása csıdjogi szempontból teljesen logikus és védhetı, - de a 

polgári anyagi jogi dogmatikától rendszeridegen - indoka az volt, hogy mivel a hitelezık a 

felszámolási vagyonból csak a Cstv. 57. § (1) bekezdés szerinti, eltérést nem engedı kielégítési 

                                                 
683 BH. 2003.32.; BH. 2000. 508. 
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sorrendben kaphattak kielégítést, ezért az átruházott vagyonnak vissza kellett kerülnie a 

csıdvagyonba. (Ha csak a pernyertes hitelezıvel szemben lenne hatálytalan a szerzıdés, akkor a 

hitelezı irányában az érvényesen szerzı fél csak arra lenne köteles, hogy tőrje az átruházott 

vagyonból a követelés kielégítését. Ez viszont azt jelentené, hogy a pernyertes hitelezı a többi 

hitelezıt megelızıen, a sorrendet kikerülve jut kielégítéshez.) 

A bíróságok tehát a csıdhitelezıkkel szembeni hatálytalanság jogcímén rendelték el az 

elvont fedezetnek a csıdvagyonba való visszaszolgáltatását (eredeti állapot helyreállítását), ami 

azonban az érvénytelenség jogkövetkezménye.684 Az érvénytelenség alkalmazása mellett foglalt 

állást a Szegedi Ítélıtábla is: A relatív hatálytalanságnak nem jogkövetkezménye az eredeti 

állapot helyreállítása, az elvont fedezet visszaszolgáltatását nem teszi lehetıvé, a relatív 

hatálytalanság ilyen jogkövetkezményeit sem a tárgyi jog (Ptk. és Cstv.), sem pedig az elmélet 

nem ismeri.685 A Legfelsıbb Bíróság 3/2008. PJE. határozata szerint eredményes megtámadás 

esetén - a Cstv. eltérı rendelkezésének a hiányában – a Ptk-nak az érvénytelen szerzıdésre 

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A kérdést véglegesen, törvényi szinten lezárva a Cstv. 

40. §-ának 2009. szept. 1-tıl hatályos módosítása már egyértelmően kimondja, hogy a 

jogügyletek eredményes megtámadása esetén a szerzıdések érvénytelenségére vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni.686 A Ptk. az érvénytelenség három jogkövetkezményét ismeri: a 

szerzıdéskötést megelızı eredeti állapot helyreállítása, az érvénytelenségi ok (fıleg 

értékaránytalanság) kiküszöbölhetısége esetén a szerzıdés érvényessé nyilvánítása, ezek 

lehetetlensége esetén pedig irreverzibilis szerzıdés esetén annak hatályban való fenntartása az 

ítélethozatalig. A bírói gyakorlat szerint a három jogkövetkezmény egyenrangú. 

A Szegedi Ítélıtábla Gf.I.30.496/2003/8. sz., csıdmegtámadási perben hozott ítéletében 

az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett foglalt állást és kimondta, hogy 

feltőnıen aránytalan értékkülönbözettel megkötött jogügylet esetén az aránytalan elıny 

kiküszöbölésével az adóssal szerzıdı másik fél a különbözetnek a felszámolási vagyonba való 

megfizetésére kötelezhetı. (A vállalkozási szerzıdésbıl eredı jogvitában a megrendelı és a 

késıbb felszámolás alá került vállalkozó még a felszámolás elrendelése elıtt egyezséget kötöttek, 

                                                 
684 „A relatív hatálytalanság csak akkor vezethet a megkárosított hitelezı javára megfelelı eredményhez, ha a hatálytalanság 
kapcsán az eredeti állapot helyreállításra kerül.” Novotni Zoltán: Kérdések a csıd joga, vagy a jog csıdje körébıl (Jogtudományi 
Közlöny, 1992/9, 387. oldal) 
685 Gf.I.30.169/2003. 
686 A csıdmegtámadás jogkövetkezménye tehát az érvénytelenség, ezért a felperes már az Inytv. 64. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján is kérheti a perfeljegyzést, mert a peres eljárás az ingatlan tulajdonjogát érinti. 
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amely szerint a  - már erıs hitelezıi nyomás alatt álló - vállalkozó 21 millió Ft. vállalkozói díjat 

kapott annak ellenére, hogy az egyezségkötéskor 107 millió Ft. illette volna meg, ami 80 %-os 

értékaránytalanságnak felelt meg. Az egyik hitelezı keresetére indult perben a bíróság az 

egyezséget érvénytelennek nyilvánította és kötelezte a megrendelıt további 75 millió Ft. 

vállalkozói díj és kamatai megfizetésére. A bíróság – utalva arra, hogy az érvényessé nyilvánítás 

az eredeti állapot helyreállításával egyenértékő jogkövetkezmény – úgy határozta meg az adósnak 

járó vállalkozói díj összegét, hogy feltőnıen aránytalan értékkülönbözet már ne mutatkozzon. 

A jogkövetkezményeket illetıen az alábbi módosítások bevezetését javaslom: Az 

eredményes megtámadás jogkövetkezménye az érvénytelenség. A Cstv. 40. § (1) bek. a) pontja 

esetében elsıdlegesen az eredeti állapotot kell helyreállítani azzal, hogy a szolgáltatások 

visszatérítése során beszámításnak nincsen helye. A Cstv. 40. § (1) bek. b) pontja esetén a 

felperes kérelmére a bíróság a feltőnı értékkülönbözettel kötött szerzıdést érvényessé nyilvánítja 

és a rosszhiszemően eljáró másik felet a kapott szolgáltatás forgalmi értékének a megfizetésére 

kötelezi. Ingyenes szerzıdés esetén az eredeti állapotot kell helyreállítani azzal, hogy az alperest 

választhatja a kapott szolgáltatás forgalmi értékének a megtérítését, amely esetben a forgalmi 

érték bizonyításának a kötelezettsége ıt terheli. 

A Ptk. és a Cstv. rendelkezései alapján érvénytelenné nyilvánított szerzıdés esetén az 

eredeti állapot helyreállítása körében az adósnak visszatérítendı szolgáltatással szemben a 

másik félnek járó szolgáltatások és a másik felet más jogcímen megilletı követelések, hitelezıi 

igények beszámításának nincsen helye. 

A Ptk. által az érvénytelen szerzıdésre elıírt három jogkövetkezmény között nincsen 

sorrend, a bíróság bármelyiket alkalmazhatja. Csıdmegtámadási perekben elsıdlegesen 

alkalmazandónak az eredeti állapot helyreállítását írnám elı a csalárd és a hitelezıt elınyben 

részesítı ügyletek esetében. Értékaránytalan ügylet esetén biztosítanám a felperesnek azt a jogot, 

hogy a rosszhiszemően eljárt (dolgot az adós fizetésképtelenségérıl tudva jóval értéken alul 

szerzı) alperes terhére a rendelkezési jogánál fogva kérhesse elsıdlegesen az érvényessé 

nyilvánítást azzal, hogy a bíróság ne csak az aránytalan elınyt küszöbölje ki (PK. 267.), hanem a 

rosszhiszemő (csalárd) másik felet a kapott szolgáltatása teljes forgalmi értékének a 

megfizetésére kötelezze, hiszen csak így foghat helyt a Cstv. célja, az eredeti állapot 

helyreállítása, a kivont vagyontárgy teljes forgalmi értékének a megtérítése. Ingyenes szerzıdés 

esetén az alperesnek biztosítanám a választás jogát, hogy az ingyenesen szerzett dolog 
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visszaszolgáltatása helyett választhassa a forgalmi értékének a megtérítését, hiszen ez adott 

esetben mindkét fél érdekét szolgálhatja. Természetesen nemcsak dologátruházó szerzıdés lehet 

ingyenes szerzıdés, hanem pl. egy tartozásátvállalási szerzıdés is, amellyel az adós ellenérték 

nélkül átvállalta a másik fél tartozását, ebben az esetben a forgalmi érték megtérítésérıl 

értelemszerően nem beszélhetünk. Egyebekben az eredeti állapot helyreállítása során a Ptk. 

rendelkezései megfelelıen alkalmazandóak, figyelemmel az 1/2005. sz. PJE határozat 

rendelkezéseire is.687 

A felszámolási eljárásban a hitelezıi igények csak a kielégítési sorrend szerint 

érvényesíthetıek. A felszámolás alatt álló társaságnak tartozó adós (pl. marasztalt alperes) tehát a 

tartozását befizeti, a hitelezık pedig a Cstv. szerinti sorrend szerint megkapják. Ha egy személy 

egyszerre van jogosulti és kötelezetti pozícióban, akkor a tartozását az ıt megilletı követelés 

beszámításával is teljesítheti, hiszen a beszámítás a teljesítés egy formája. Amikor a felszámolás 

alatti adós hitelezıje beszámítja az adóssal szembeni követelését, akkor a kielégítési sorrendet 

megkerülve (az elıtte álló hitelezıket ténylegesen megelızve) jut kielégítéshez. Jogrendszere 

válogatja, hogy a beszámításnak mennyiben ad helyet. A magyar csıdjogban a beszámítás 

korlátozott lehetıségét a Cstv. 36. §-a ill. 38. § (3) bekezdése szabályozza, amely 

jogszabályhelyek megsértését jelenti, ha a bíróság megtámadási perben a felek közötti elszámolás 

keretében helyt ad az adóst megilletı szolgáltatással szembeni beszámításnak.  

A bírói gyakorlat olykor az eredeti állapot helyreállítása iránti (vagy bármilyen más 

elszámolási perben) a visszatérítendı egynemő szolgáltatásokat egymásba beszámítja (pl. az 

egyik fél használat díj követelésébe a másik fél kamatkövetelését), és így egyszerő elszámolást 

ejt meg a felek között. Az érvénytelenség jogkövetkezményeirıl szóló 1/2010. (VI.28.) PK 

vélemény 4. pontja szerint az érvénytelen szerzıdés alapján teljesített szolgáltatások 

visszatérítése is csak kölcsönösen és egyidejőleg történhet. Csak az a fél igényelheti a neki 

visszajáró szolgáltatást, aki egyben vállalja, hogy maga is visszatéríti a számára teljesített 

szolgáltatást és erre képes is. Ez a logikus és felszámolási eljáráson kívül bármely polgári jogi 

perben jogszerően alkalmazható megoldás azonban a Csıdtörvénynek a kielégítési sorrendjét 

szabályozó 57. § (1) bekezdésébe és a beszámítást szabályozó 36. §-ába ütközik. A 

                                                 
687 Az EBH. 2005.1225. sz. határozat szerint ha az eredeti állapot helyreállítása lehetetlen, mert azt továbbértékesítették, akkor az 
ingatlan ítélethozatalkori pénzbeli egyenértékét kell visszaszolgáltatni. 
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csıdmegtámadási perekben az egyidejő teljesítés kizárt.688 A javaslatom szerint a pervesztes 

alperest kötelezni kell a szerzett vagyontárgy (dolog vagy pénzösszeg) visszaszolgáltatására, 

azonban a saját szolgáltatását csak a felszámolási eljárásban érvényesítheti. 

Javaslom továbbá, hogy a hitelezık kijátszására irányuló szerzıdés érvénytelensége 

esetén csalárd jogszerzı követelése a Cstv. 57. § (1) bek. h) pontjában az ún. alárendelt 

csıdkövetelések között nyerjen besorolást, mert jelenleg az általános szabályok szerint kell 

besorolni, tehát adott esetben azon ‘jólelkő hitelezık’ követelését megelızıen vagy velük egy 

sorban kerülne besorolásra, akiket meg akart rövidíteni. 

Megfontolandónak tartom, hogy a jóhiszemő (pl. ingyenesen szerzı) az eredeti állapot 

helyreállításával kapcsolatos igényeit felszámolási költségként érvényesíthesse. 

 

b) A hitelezı megtérítési igénye: A fentiek szerint az érvénytelenség megállapítása mellett 

nincs helye a szemben álló szolgáltatások beszámításának, azonban a másik félnek biztosítani 

kell a követelése érvényesíthetıségét, mert ennek menete a jelenlegi gyakorlatban nem 

egyértelmő: Eredményes igényérvényesítés esetén a másik fél a bírósági határozat jogerıre 

emelkedésétıl számított 40 napon belül érvényesítheti a követelését a felszámolási eljárásban.689  

 

c) A csıdmegtámadási kifogás: A csıdnyitás elıtt fedezetelvonó ügylettel átruházott 

vagyon visszaszerzéséért a felszámolónak pert kell indítania, azonban nemcsak a kereset vagy 

viszontkereset, hanem a megtámadási kifogás is a támadó jogok közé tartozik. Javaslom annak 

beiktatását, hogy: A felszámolási eljárásban bejelentett olyan követeléssel szemben, amelynek 

jogalapja a Cstv. 40. §-a szerint megtámadható ügylet vagy jognyilatkozat, a felszámoló 

megtámadási kifogással élhet és a nyilvántartásba vételét megtagadhatja. A hitelezı 15 napon 

belül benyújtott kérelmére a követelést a felszámolási bíróság bírálja el, mint vitatott hitelezıi 

igényt és határoz a követelés alapjául szolgáló ügylet érvényességérıl. A bíróság határozata az 

ügy érdemében hozott határozatnak minısül.  

Ez a felszámoló számára sokkal kényelmesebb és költségkímélıbb megoldás, de 

természetesen ez csak olyan szerzıdések esetén képzelhetı el, amelyek nem vagyonátruházást 

                                                 
688 BH. 1996. 606. 
689 A 3/2008. PJE határozat szerint az érvénytelen szerzıdés folytán az adóssal szerzıdést kötı félnek visszajáró 
pénzszolgáltatásához az alperes csak hitelezıi igénybejelentés útján, a Cstv. 57. § szerinti kielégítési sorrendben juthat hozzá. 
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valósítottak meg, pontosabban nem arról van szó, hogy a felszámolási vagyonból kikerült 

vagyontárgyat kell visszaszerezni. A következı tényállásra gondolok: pl. ha az adós a 

megtámadható ügyletek körébe tartozó szerzıdéssel vagy jognyilatkozattal egy hitelezı javára 

színlelt követelést ismert el (ami nyilván az azonos kielégítési kategóriába sorolt, aránylagos 

kielégítésre jogosult hitelezık vagy egy hátrébb álló kielégítési kategóriában sorolt hitelezık 

megrövidítését jelenti) és ez a hitelezı igénybejelentéssel él vagy pl. az adós kezességet vállalt az 

adós egyik tagjának tartozásáért és a hitelezı igénybejelentéssel élt vagy pl. az adós átvállalta 

valamely (Cstv. 40. § (3) bekezdés szerinti, ún. összefonódásban lévı) személy tartozását és a 

hitelezı igénybejelentéssel élt, akkor ezen követeléseket a felszámoló megtámadási kifogással 

háríthatja el és nem köteles megtámadási pert indítani. Semmi akadályát nem látom annak, hogy 

a felszámoló bíróság hozzon érdemi határozatot vitatott hitelezıi igénykénti elbírálására irányuló 

nemperes eljárásban, amelyet a gyakorlatban „kis pernek” hívunk azon okból, hogy a bíróság 

ugyanúgy alkalmazhat bizonyítási eszközöket, mint egy polgári perben. Az iménti javaslattal 

szemben az elsı ellenérv az lesz, hogy nemperes eljárásban nem lehet dönteni egy szerzıdés 

érvényességérıl, amellyel szemben viszont ellenérvként szolgál az, hogy a Cstv. 6. § (4) 

bekezdése szerint a felszámolási eljárásban az adóst és a hitelezıt egyaránt félnek kell tekinteni, 

tehát az eljárásban mindketten részt vesznek, nyilatkozatot tudnak tenni, a határozat jogereje 

kiterjed rájuk.  

Amennyiben olyan hitelezı jelentene be követelést, akinek a követelése zálogjoggal vagy 

óvadékkal van biztosítva és ezen hitelezı terhére a Cstv. 40. § (3) bekezdés szerinti 

rosszhiszemőségi vélelem megállapítható (magyarul a szerzıdés megtámadható lenne, mint pl. 

hitelezıt elınyben részesítı ügylet vagy csalárd ügylet), úgy a felszámolónak nem kell külön 

megtámadási pert indítania, hanem a hitelezıi igénybejelentéssel szemben megtámadási 

kifogással él, és a bíróság vitatott hitelezıi igény elbírálása keretében határoz az igény 

alaposságáról, a szerzıdés érvényességérıl. Ez a gondolkodásmód eddig sem volt idegen a Cstv-

tıl, figyelemmel a 2004. május 1-ig hatályos 49/D. § (1) bekezdésére, amelynek értelmében: A 

felszámoló a zálogtárgy, illetve óvadékul szolgáló vagyontárgy értékesítése során befolyt és az 

értékesítés költségeivel csökkentett vételár 50%-át kizárólag az értékesített zálogtárgyat terhelı 

zálogjoggal (óvadékul szolgáló vagyontárggyal) biztosított követelések kielégítésére fordítja a 

biztosított követelés erejéig - több jogosult esetén a Ptk. 256. § (1) bekezdésében meghatározott 

sorrend figyelembevételével -, ha a zálogjog (óvadék) a felszámolási eljárás megindításának 
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idıpontja elıtt legalább egy évvel keletkezett, és az erre irányuló szerzıdés tekintetében 

egyébként a fedezet elvonásának rosszhiszemőségét, illetve ingyenességét a Ptk. 203. §-a (2) 

bekezdése szerint vélelmezni nem kell. 

 

d) A megtámadási határidı felemelése: A megtámadási per anyagi jogi jogintézmény, 

ennélfogva a megtámadási határidı is anyagi jogi határidı.690 A hatályos Cstv. szerint a 

megtámadási jog a tudomásszerzéstıl számított 90 napon, de legfeljebb a felszámolást elrendelı 

végzés közzétételének idıpontjától számított 1 éves határidın belül érvényesíthetı. A 

jogintézmény anyagi jogi jellegét erısítve szükségesnek tartom beiktatni, hogy: A határidıre az 

elévülés nyugvásának és megszakadásának a szabályait megfelelıen alkalmazni kell. (Az 

elévülési határidı elmulasztása esetén az ügy érdemében, ítélettel kell határozni, ha az 

ellenérdekő fél elévülési kifogást emel.)  

A Cstv. 40. §-ának 2009. szeptember 1-jétıl hatályos módosítása már egyértelmően 

kimondja, hogy az 1 éves határidı jogvesztı. A 2006. júl. 1-tıl 180 napról 1 évre felemelt 

jogvesztı határidıt 18 hónapra indokolt felemelni.  

A Cstv. 40. § (2) bekezdés szerinti visszakövetelési jog esetén javaslom a 60 napos 

határidınek legalább 90 napra való felemelését. 

 

e) Az Illetéktörvény módosítása: Az igényérvényesítés elısegítése végett javaslom a 

hitelezınek illetékfeljegyzési jog (Itv. 62. § (1) bekezdés i) pont) biztosítását a csıdmegtámadási 

per indítása esetén, akkor is, ha a vegyes keresetet terjeszt elı, mert más érvénytelenségi jogcímre 

is hivatkozik. 

Ezen kívül javaslom, hogy a hitelezıt illetékfeljegyzési jog illesse meg az adós vezetı 

tisztségviselıi és tagjai ellen a Csıdtörvény 33/A. §, 63. §, 63/A. §, Gt. 50. §, 54. §, 284. § (5) 

bekezdés és Ctv. 93. § alapján indított peres eljárásokban (ezen tényállások képezték jelen 

dolgozat vizsgálódásának a tárgyát). 

 

f) A tıkehelyettesítı kölcsön szabályozás: Javaslom, hogy a csıdmegtámadási tényállások 

között külön tényállásként szabályozásra kerüljenek a tag által tıke hozzájárulás helyett nyújtott 

                                                 
690 BH. 2004. 142. 



VIII.  FEJEZET – A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 
             

 

363 

tagi kölcsönnel kapcsolatos, a felszámolási kérelem elıtt (vagy azt követıen) kötött jogügyletek, 

beleértve a tagi kölcsön visszafizetését, más módon való kielégítését (pl. beszámítás) és 

biztosítását is. Ezen tényállás vonatkozásában megfontolandó a felszámolási kérelem benyújtása 

elıtti 60 napos határidı felemelése 6 hónapra. 

 

g )A további jogszerzıkkel szembeni fellépés: A Cstv. nem szabályozza azon további 

jogszerzıkkel szembeni fellépés lehetıségét, akikre a csıdvagyonból kivont dolgot megszerzı fél 

továbbruházza a dolgot. A további jogszerzıkkel szemben csıdmegtámadási igényt támasztó 

felperesnek figyelemmel kell lennie a tulajdonszerzés Ptk-beli elıírásaira, ingatlan esetében pedig 

továbbá az Inytv. 62. és 63. §.-ában foglalt korlátozásokra.691 Szabályozni kell a további 

jogszerzıkkel szembeni igényérvényesítés lehetıségét és jogkövetkezményét annak 

függvényében, hogy jó- vagy rosszhiszemőek ill. ingyenesen vagy visszterhesen szereztek.  

A további jogszerzıkkel szembeni fellépés lehetetlensége esetén elıírnám, hogy ha az 

adóssal szerzıdı fél (pl. az adóssal a Cstv. 40. § (3) bekezdése szerint bizonyíthatóan 

összefonódásban álló vevı) továbbadta a megvett a dolgot, és az új tulajdonosa nem támadható, 

akkor nyilvánítsa a bíróság a szerzıdést érvényessé és arra kötelezze a vevıt, hogy a forgalmi 

értékre egészítse ki az ingatlan vételárát.  

 

h) Választottbírósági kikötések: Bár nem a csıdmegtámadáshoz tartozó kérdés, de 

javaslom a Csıdtörvénybe azon rendelkezés beiktatását hogy: „Amennyiben az adós és a 

szerzıdı fél a felszámolás eljárás megindítását megelızıen kötött megállapodásukban a 

szerzıdésbıl eredı igények érvényesítése tekintetében választottbírósági kikötéssel éltek, az adós 

a Pp. szabályai szerint illetékes bíróság elıtt is indíthat pert.” Elıfordul, hogy az adós egyes 

érvényesíthetı követelései olyan szerzıdésen alapulnak, amelyekben a Pp. 41. § alapján 

választottbírósági kikötés szerepel, azaz a felek kikötik, hogy a szerzıdésbıl eredı követelésüket 

a másik féllel szemben kizárólag valamelyik választottbíróság elıtt érvényesíthetik. A 

felszámolási eljárás alá kerülı adós általában vagyontalan, viszont a választottbírósági eljárás 

csak a költségek és a díj elılegezése után indul meg, amely megakadályozza az adóst az 

igényérvényesítésben. A választottbírósági eljárásban sem költségmentességnek, sem 

                                                 
691 v.ö. 80/2006. (XII.20.) AB határozat és 911/B/2008. AB határozat 
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illetékfeljegyzési jognak nincsen helye. Az iménti javaslattal a szerzıdésben kikötött (azaz nem 

törvény által elıírt) kizárólagos illetékességet vagylagos illetékességé alakítanánk át. A 

felszámoló választhatná a választottbírósági eljárást is, ha a költségeket tudja elılegezni. 

 

5. A FELSZÁMOLÓ FELEL İSSÉGE 

 

Egy új Csıdtörvénynek a felszámoló felelısségének konkrét kérdésével, az ellenırizhetıség 

eszközeinek lehetséges növelésével foglalkoznia kell, ugyanis a jelenlegi jogszabályi környezet 

ezt nem teszi lehetıvé, a gyakorlatban a felszámolók tényleges és jogkövetkezménnyel járó 

felelısségre vonásával elvétve találkozhatunk. A helyzet nem elızmények nélküli. Kormos Géza 

ügyvéd 1902-ben a következı tapasztalatának adott hangot az 1881-es Cstv. módosításával 

kapcsolatos jogalkotási javaslatai között: „Kétségtelen, hogy mai csıdeljárásunk rákfenéje jórészt 

a tömeggondnoki intézmény helytelen megalkotásában és a tömeggondnoki mőködés 

ellenırzésének laza, csonka rendszerében gyökerezik.”692 

 

a) Elsıdlegesen szükségesnek tartom törvényi szinten rögzíteni a hitelezık iratbetekintési 

jogát (hasonlóan a bírósági végrehajtási eljáráshoz, ahol a hitelezınek joga van megtekinteni a 

végrehajtónál lévı teljes iratanyagot). Az iratbetekintési jog jelenleg is levezethetı tekintettel 

arra, hogy a felszámoló által lefolytatott felszámolás része a bíróság elıtt zajló felszámolási 

eljárásnak, amely eljárásra - a Cstv. 6. § (3) bekezdésének utaló rendelkezése szerint – a Pp. 

rendelkezéseit megfelelıen alkalmazni kell, amely jogszabály 119. §-a biztosítja a feleknek az 

iratbetekintés jogát. 

 

b) Egyes országokban a felszámolót maguk a hitelezık választják. Amennyiben a jövıben 

az ún. kétlépcsıs eljárás kerül bevezetésre (aminek a lényege az, hogy a megindult 

fizetésképtelenségi eljárásban az adós vagyonának felmérését és hitelezıinek összesítését 

követıen a hitelezık győlésen szavaznak az adós további sorsáról – felszámolásának vagy 

reorganizációjának a megindításáról vagy egyezségkötésrıl), úgy megfontolandó, hogy a 

                                                 
692 Kormos Géza: Alaki csıdjogunk és annak revisiója (Jogtudományi Közlöny, 1902/40, 330. oldal) 
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hitelezıi győlésnek biztosítsuk a felszámoló megválasztásának a jogát. (Kormos Géza azt is 

felvette, hogy a tömeggondnokot „ne a csıdhitelezık válaszszák-e meg.”693) 

 

c) Megfontolandónak tartom a választmányalakítás kötelezı bevezetését is meghatározott 

nagyságú tartozásállomány vagy pedig hitelezıi létszám felett.694 

 

d) A Csıdtörvénynek a felszámolási költségek bírósági felülvizsgálatának kérdését 

egyértelmően rendeznie kell, kifejezett törvényi felhatalmazást kell biztosítani a bíróságnak arra, 

hogy kötelezze a felszámolót a jogtalanul (jogalap nélkül vagy túlzott összegben) kifizetett 

felszámolási költség felszámolási vagyonba való befizetésére azzal, hogy a végzés jogerıre 

emelkedése után a felszámolót fel kell menteni, amennyiben a kötelezettségének nem tesz eleget 

továbbá az adósnak végrehajtási jogot kell biztosítani a végzésben szereplı összeg tekintetében, 

amely követelést az újonnan kijelölt felszámoló érvényesíthet majd a korábbi felszámoló 

önkéntes teljesítésének az elmaradása esetén). A bíróságot ezen jogkör csak a hitelezık kifogása 

(kérelme) alapján indult eljárásban illetné meg, hivatalból nem vizsgálhatná a felszámoló által 

kötött, a felszámolási költségelszámolás alapjául szolgáló ügyleteket. 

 

e) A Csıdtörvénynek a vagyonértékesítés folyamatát szabályozó rendelkezéseinek egyik 

hiányossága, hogy a vagyonértékesítés 100 napon belüli megkezdésének a kötelezettségén kívül 

nem szabályozza a vagyonértékesítés idıtényezıit, pontosabban nem írja elı, hogy a felszámoló 

mennyi idın belül köteles a következı pályázatot vagy árverést kitőzni, továbbá hogy egyáltalán 

mi alapján határozza meg a becsértéket stb., ezért indokolt tartom a vagyonértékesítés 

folyamatának a részletes szabályozását  

 

f) A felszámoló ellen benyújtható kifogás elıterjesztésének határidejét a 

tudomásszerzéstıl számított 15 napra szükséges felemelni, mert a 8 napos idıtartamot minden 

szempontból indokolatlanul rövid.  

                                                 
693 Kormos Géza id. mő 330. oldal. A szerzı az ügyvédi kamarák hatáskörébe utalta volna a tömeggondnok kijelölését, amelyre 
sorshúzással került volna sor a bizonyos gyakorlati idıt letöltött ügyvédek lajstromából. 
694 Oroszországban a 2002 okt. 26-i, 127-FZ számú Fizetésképtelenségi törvény a hitelezık bizottságának a létrehozatalát 
kötelezıvé teszi, ha a társaságnak 50-nél több hitelezıje van. 
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ZÁRÓ GONDOLATOK  
 

 

Sárközy Tamás a klasszikus jogi felelısség jellemzıjeként jelöli meg, hogy „fıszabályként a 

felelısség térben-idıben jól körülhatárolható egyedi cselekményekre irányul, lehetıleg minél 

konkrétabban meghatározott jogszabályi hipotézis alapján” és hozzáteszi, hogy a „jogi felelısség 

igazából az emberre irányul. A jogi személy voltaképp fikció, mesterséges beszámítási pont, 

valódi szabad akarata csak az embernek lehet, a felelısség alanya beszámítási képességgel 

rendelkezı ember, a jogi személyre átvitt felelısség csak másodlagosan és nem valódi 

felelısséggel jöhet szóba.”695 

A kártérítési jog hatályos polgári jogi szabályozása teljesen más gazdasági és társadalmi 

viszonyok között született, amikor a gazdaságot a központi állami gazdaságirányítás jellemezte, a 

magángazdaság szerepe és a magántulajdon nagysága minimális volt, gyakorlatilag nem kellett a 

magánvagyon és a gazdaságban ki nem egyenlített hitelezıi igények védelmérıl gondoskodni. A 

„hagyományos” jogi felelısség jól mőködött, ameddig a rendszerváltással és a kapitalizmusra 

való áttéréssel a (polgári jogilag elvileg korlátlan, de gyakorlatilag a jegyzett tıke összegéhez 

mérten korlátozottan felelıs) gazdasági társaságok gombamód el nem kezdtek szaporodni. 

Idıközben a tıke beáramlásával párhuzamosan megjelentek a nagyvállalatok, a vállalatcsoportok 

(amelyeket sokszor külföldi tagok irányítanak az egyéni felelısséget elleplezı testületi 

döntésekkel), és a kis magyar gazdaságban túlnyomó többséget képezı kis- és 

mikrovállalkozások között is megjelentek a szintén felelısségelterelésre alkalmas 

kereszttulajdonlási formák. Mindehhez párosult a fizetésképtelenségi-felelısségi jogi szabályozás 

állandó elmaradottsága, amelynek eredményeképpen a hagyományos jogi felelısség „zátonyra 

futott”, a társadalmi-gazdasági fejlıdéshez képest lemaradt, az általános társadalmi értékítélet 

szerint tényleges felelısségrevonásról nem beszélhetünk. 

Az érdekazonosságban álló tagok által alapított gazdasági társaság egy új jogalany, a 

gazdasági élet új szereplıje, amely önálló vagyonnal és vagyoni felelısséggel bíró jogalany lép 

kapcsolatba harmadik személyekkel. A tıkeegyesítı társaságok felelıssége elkülönül a tagok és 

vezetı tisztségviselık felelısségétıl, vagyis a társaság felelıs a hitelezıivel szemben, a 

                                                 
695 Sárközy Tamás: Jogi felelısség a gazdaságban (Gazdaság és Jog, 2008/7-8. sz. 4. oldal) 
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szerzıdésen kívül okozott károkért is. A társaság vagyoni felelısségnek a tagok vagyonától való 

elválasztását a társaságok által folytatott gazdasági tevékenységgel járó üzleti kockázat indokolja, 

amely felelısségelválasztást a társadalom elismer és szükségesnek tart. A tag a társaság 

alapítással a befektetett vagyonrészét kockáztatja, a társaság alapításakor így számára elıre 

ismert és maximalizált a kockázat mértéke. A társasággal szerzıdéses jogviszonyba lépı hitelezı 

azonban a követelése ki nem egyenlítéséig, a követelés összegéig elıre hitelezi a társaságot, 

vállalva így jelentıs kockázatot. A Gt. alapján lehetıség van már 500.000. Ft. jegyzett tıkével 

korlátolt felelısségő társaságot alapítani, részben ennek okán is társaságok tömegesen kerülnek 

felszámolás alá, a hitelezık sokszor be sem jelentik az igényüket a felszámolási eljárásban, már 

az 1 %-os nyilvántartásba vételi díjat sem kockáztatják, a hitelezık kielégítési aránya 

nevetségesen alacsony. Hazánkban a kockázatnak a gazdasági szereplık közötti megosztása, 

szétterítése egyenlıtlenné vált, ezért indokolt a gazdasági társaságok vezetı tisztségviselıi és 

tagjai vagyoncsökkenésért való és ebbıl általában okozatilag következı fizetésképtelenségéért 

való felelısségének a felülvizsgálata továbbá a csıdmegtámadás szabályainak felülvizsgálata és a 

felszámolók felelısségének a szigorítása. 

A hitelezıvédelem hatékony megvalósítása elengedhetetlen feltétele a szerzıdésekbe 

vetett bizalom fenntartásának. A társaság és a harmadik személyek közötti jogviszonyban a 

kógens szabályozású társasági jog és a csıdjog foglalkozik a hitelezıi érdekek védelmével. A Gt. 

rendelkezései a társaság mőködése alatt preventíve a törzstıke védelmét hivatottak biztosítani. A 

Csıdtörvény viszont már a társaság fizetésképtelensége esetén, reparatív eszközökkel próbálja 

növelni a hitelezık kielégítési alapjául szolgáló felszámolási vagyont illetve tesz lehetıséget a 

felelıs személyek elleni igényérvényesítésre. Török Gábor találó megfogalmazása szerint: „A 

csıdjogban igazából nincs benne a jogi gondolkodás, hanem jogszabályi mezbe öltöztetett 

kártelepítés folyik.”696 A Csıdtörvény az 1992. január 1–jén történı hatályba lépése óta több mint 

50 alkalommal módosult. A Csıdtörvény, a Társasági törvény és a Polgári Törvénykönyv 

módosításainak visszatérıen hangoztatott elsıdleges célja a hitelezıvédelem, azaz a követelések 

biztosításának, a nagyobb arányú és minél gyorsabb kielégítésének elıremozdítása. A hitelezıi 

érdekek védelmének gyakorlati megvalósulását két mutatón keresztül értékelhetjük. Amennyiben 

a hitelezıi igények felszámolási eljárásbeli megtérülésének a nagyságát, másképpen szólva az 

                                                 
696 Török Gábor: Csıdjog – egy lehetséges új megközelítés (Gazdaság és Jog, 2011/5, 12. oldal) 
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esélyét vizsgáljuk, akkor a helyzet elszomorító. Amennyiben a hitelezıi igények kielégítésére 

fedezetet biztosítani hivatott szerzıdési biztosítékokon (pl. jelzálogjogon) kívül a hitelezıi 

érdekvédelem szolgálatában állított egyéb jogvédelmi eszközök, felelısségi tényállások (vezetık 

csıdjogi felelıssége, tagoknak a társaság és hitelezık felé fennálló felelıssége stb.) tényleges 

érvényesíthetıségét és érvényesülését vizsgáljuk, a helyzet szintén nem túl rózsás. Az utóbbi 

’eredményességi’ mutató körében értékelendı a magyar bíróságok általános – a gazdasági életben 

a gazdasági társaság formájában mőködı hitelezı szempontjából halálosként megélt - lassúsága, 

hiszen a hitelezı szempontjából a követelése kielégítésének idıhorizontja legalább annyira 

fontos, mint a megtérülés aránya. A gazdasági társaságok és vezetı tisztségviselık felelıssége 

helyett inkább (túlzás nélkül) felelıtlenségrıl beszélhetünk. 

A helyzet orvoslása sokrétő és komplex feladat és nem feltétlenül a jogszabályok 

újrafogalmazását szükségelteti, nem mindig a toldott-fodott Csıdtörvényt kell okolnunk, hiszen 

„amint valaki valamely, a törvény által szabályozott intézmény terén, a maga érdeke által igaznak 

vélt álláspontot keresztülvinni nem tudja, nem tekinti sem az általános érdeket, sem azt, hogy 

baja tényleg összefügg-e a törvénynyel, illetve annak vélt hiányaival, hanem mindjárt kész az 

ítélettel, hogy a törvény rosz és hibás.”697 Példának okáért véleményem szerint a hazai bírói 

gyakorlat túl merev és dogmatikailag sem alátámasztható álláspontot képvisel a gazdasági 

társaságok és a tevékenységi körükben, ügykörükben eljáró tagok és vezetı tisztségviselık 

felelıssége elválasztásának elve vonatkozásában, ezen személyek által harmadik személynek 

adott esetben szándékosan, tudottan az ügykörükbe nem tartozó tevékenységgel okozott károk 

vonatkozásában a felelısséget feloldja a társaság leple alatt, holott ez a Ptk. és a Gt. 

rendelkezéseibıl nem következik. Mindemellett a vizsgált jogintézményekkel kapcsolatban 

megpróbáltam szövegszerően kidolgozott, normatív jogalkotási javaslatokkal élni, amelyeket az 

új Ptk. elfogadása és Csıdtörvény kodifikáció során is hasznosíthatónak vélek.  

A megtérülés arányának növelése ugyanakkor a hitelezıktıl is tevékeny eljárást, 

igényérvényesítést kíván meg, mert a gyakorlatban a hitelezık „legtöbbje mégis inkább ész 

nélkül elfut s kész inkább a legdemorálisabb egyezségre is, mintsem hogy tetemes áldozatokkal 

szerezze meg az amugy is lassu sorvadásra kárhoztatott csıdbeli igazságát.”698 Úgy vélem, hogy 

ez a százéves konklúzió manapság is helytálló. 

                                                 
697 Berkovits Ferencz: A csıdnovella-javaslat (Jogtudományi Közlöny 1893/21, 162. oldal)  
698 Kormos Géza: Alaki csıdjogunk és annak revisiója (Jogtudományi Közlöny, 1903/40., 329. oldal) 
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SUMMARY  

 

 

According to the opinion of Tamas Sarközy, the legal liability’s main character is that the legal 

entity is a fiction, only the human being has real and independent will, the subject of the legal 

liability is the man who has mental capability, so the legal entity’s liability is only a secondary 

and not real liability.  

The effective rules of the Hungarian law of tort were born under divergent economical 

and social terms, when there was centralized state administration in the economy and the role of 

private property was minimal, so practically there was no need to protect the creditors’ interests. 

The term of bankruptcy was a strange and unknown element in the social ideology. After 

capitalism has started to spread in Hungary, the number of companies has started to grow, but 

parallel with this the insolvency law has not developed acceptably. Nowadays under the public 

opinion there is no liability in the economy. 

The company established by the members is a new entity in the economy, which has its 

own assets and liability and this entity gets in connection with third parties. The liability of 

companies is separated from the liability of the members and directors, which means that the 

company has liability towards the creditors for all debts. The separation of liability is justified by 

the economical risk, which is socially recognized as necessary risk. When the member decides to 

enter the company, he’s one and only risk is the losing of contribution, so he may foresee the 

upper limit of his risk. Despite of this the creditor undertakes a big risk when he enters into a 

business relation with the company. It is possible to establish a company under the Company Act 

with only 500.000. HUF and this is one of the reasons why lots of companies go under 

liquidation. The ratio of the satisfaction of the creditor’s claim is ludicrously low. In Hungary 

dividing the economical risk became unequal, so the society calls for the aggravation of the 

members’ and directors’ liability of the insolvency of the companies, and for modifying the rules 

of challenging the contracts and the rules relating the liquidators’ liability. 

In the legal relation of the company and third parties the company law and bankruptcy 

law deals with the protection of the creditors interests. The rules of the Company Act try to 

protect preventively the capital fund of the company under the ordinary operation of the 
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company. Despite that the Bankruptcy Act posterior tries to reclaim and increase the insolvency 

assets, which is the base of the creditors’ claim. 

The Bankruptcy Act has been modified more than 50 times since it came in effect on the 

1st of January 1992. One of the main goals of the Bankruptcy Act, the Companies Act and the 

Civil Code is protecting the interests of creditors and promoting the bigger and faster satisfaction 

of the creditors’ claims. There are two criteria, which show the effectiveness of protecting of 

creditors claims. From the point of view of the ratio of the creditors’ claim, it’s distressing. When 

we examine the effectiveness of the liability rules (for example the liability of the shareholders 

and the directors) inspiring the protection of the creditors’ claims, the situation is the same. 

Besides the Hungarian courts operate very slowly, which is a deadly fact on the creditor’s side. 

Solving the problem is quite a complex challenge and we can find the faults not only in 

the acts. For example in my opinion Hungarian court has quite inflexible and unlawful point of 

view relating the liability of members and directors of the company, because even in the case of 

these persons committing a crime deliberately in connection with the operation of the company, 

only the company is liable for this, so the acting persons don’t have own and direct liability 

towards the creditors. Notwithstanding this I tried to make proposals how to modify the Company 

Act and Bankruptcy Act and the Act on Firms and I think these proposals are usable under the 

process of codifying the new Hungarian Civil Code.  

The purpose of the research is to examine all the legal forms relating liability of the 

shareholders and the managers for insolvency of the company and for unsatisfied creditors’ 

claims. In addition the purpose of the research is to examine the liability of the liquidator and the 

legal methods, which allow the recovery of the assets (attacking all kinds of the fraudulent 

transfers).  

The PhD essay intends to take part in the development of the legal system and examines 

the effectiveness of the legal instruments protecting the creditors’ interests and examines the 

possible instruments of taking balance between the interests of creditors and debtor, from a point 

of view of a new Bankruptcy Act.  
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SZERZİSÉGI NYILATKOZAT  
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kizárólag saját, önálló munkám. A benne található másoktól származó, nyilvánosságra hozott 
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(lábjegyzetekben), az irodalomjegyzékben, illetve a felhasznált források között hiánytalanul 
feltüntetem. 
 
Kijelentem továbbá azt is, hogy a benyújtott értekezéssel azonos tartalmú értekezést más 
egyetemen nem nyújtottam be tudományos fokozat megszerzése céljából. 
 
E kijelentésemet büntetıjogi felelısségem tudatában tettem. 
 
Nyíregyháza, 2011. október 17. 
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