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A magyar „wrongful trading” és annak 

elméleti alapjai 
 
 
 

1. Bevezetés 
 

A magyar Országgyűlés által 2005-ben elfogadott és a 2006. évi IV. törvénnyel kihirdetett 
új társasági törvény (új Gt.), eltekintve néhány rendelkezéstől, 2006. július 1-jén lép hatály-
ba.1 Hosszú kodifikációs munka eredményeként született meg a törvény, amely nemcsak 
szerkezetében változtat az 1997. évi CXLIV. törvényen (hatályos Gt.), hanem új jogintéz-
ményekkel gazdagítja azt, megfelelve az új, a gazdasági életben már kialakult gyakorlatnak. A 
Kodifikációs Bizottság saját bevallása szerint, a társasági törvényt 7-8 évente felül kell vizs-
gálni annak érdekében, hogy a jog és a gazdasági élet között fennálló esetleges feszültségeket, 
inkonzisztenciákat orvosolják. A helyes orvoslás pedig általában a gazdasági élet szereplőinek 
javára történik, hiszen, az általános jogelveknek és jogi alapelveknek megfelelve ugyan, de a 
jognak meg kell felelnie a társadalmi, gazdasági fejlődési igényeknek, és nem pedig a társada-
lomnak és a gazdaságnak kell megfelelnie a jog igényeinek. Az már más kérdés, hogy a jog 
képes ugyan a társadalom és a gazdaság fejlődését irányítani, de ez a folyamat nem szakadhat 
el magától a társadalomtól vagy a gazdaságtól. 

 
Az új társasági törvény számos új rendelkezést vezet be, így többek között a tagok 

korlátlan felelőssége mellett működő gazdasági társaságok (közkereseti társaság – kkt.; betéti 
társaság – bt.) társasági részesedésének átruházhatóságát, az üzletrészre vonatkozó elővásár-
lási jog diszpozitivitását, illetve a nyilvános működő részvénytársaság (nyrt.) irányító szervei-
nek opcionális kialakításának lehetőségét. Rövid tanulmányomban viszont részletesen a 
vezető tisztségviselők felelősségével kapcsolatos, az angolszász jogból eredő jogintézmény-
ről kívánok értekezni, amelyet a július 1-jén hatályba lépő új Gt. vezet be. 

 
Az új Gt. 30. § (3) bek. és a módosított Cstv. 33/A. §. lényegében az angolszász jogban 

már ismert ún. wrongful trading („jogszerűtlen gazdálkodás”) jogintézményét kívánja a 
magyar jogba átültetni. Ennek megfelelően úgy vélem érdemes kitekinteni a jogintézmény 
angolszász gyökereire, hogy megértsük működését, célját, a jogintézménnyel kapcsolatos 
tapasztalatokat, azért, hogy elemezhessük, hogy ez az új hitelezővédelmi rendelkezés 
mennyiben képes hatékonyan működni a magyar jogrendszerben. Az angolszász jogi eredet 
feltárása előtt viszont mindenképpen ki kell térni arra, hogy miért szükséges egyáltalán, hogy 
hasonló hitelezővédelmi intézkedések szabályozást nyerjenek a társasági törvényben, majd 
pedig, hogy a vezető tisztségviselőket milyen felelősség terheli ügyvezetési feladataik 
tekintetében illetve, hogy milyen felelősségi reláció áll fenn a vezető tisztségviselők és a 
társaság hitelezői között. 

                                                 
1 új Gt. 333. § (1) bek. 
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2. A hitelezővédelmi funkció 
 
A „jogszerűtlen gazdálkodás” jogintézménye egy, a társasági törvényben szabályozott 

hitelezővédelmi rendelkezésként fog július 1-től funkcionálni. Kérdésként fogalmazódhat meg 
bennünk, hogy egyébként a társasági törvénynek miért kell explicite védenie a társaság 
hitelezőinek érdekeit?  

A társaság hitelezője ugyanúgy, mint egy természetes személy adós esetében szabadon 
eldöntheti, hogy nyújt-e hitelt vagy sem, ha pedig nyújt, akkor a szerződés megkötésére 
irányuló tárgyalások folyamán meghatározhatja azokat a szerződéses kikötéseket, melyek 
biztosítják, hogy követelése az adóssal szemben kielégítést nyerjen. Ezen túlmenően, a 
konkrét adós előre kalkulálható teljesítőképességének kockázatának függvényében, a hitelező 
meghatározhatja az általa nyújtott hitel árát, ami a kamat meghatározásában fejeződik ki. A 
hitelező és az adós között létrejött ilyen tartalmú szerződéses viszony a Polgári Törvénykönyv 
(Ptk.) kötelmi jogi területére tartozik, ami nem indokolja per se, hogy a társasági törvény 
expressis verbis külön hitelezővédelmi rendelkezéseket tartalmazzon. Ezt támasztaná alá a Gt-
nek a Ptk-hoz viszonyított speciális jellege, melynek értelmében olyan kérdésekben, amelyet a 
Gt. külön nem szabályoz, a Ptk. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.2 

 
Egy társaság hitelezője ugyanúgy az adós rosszhiszemű magatartásának kockázatával kell 

szembe néznie, mint egy természetes személy hitelezőjének. A rosszhiszemű magatartás ex 
ante megnyilvánulhat abban, hogy az adós saját vagyonának helyzetéről megtévesztő tájékoz-
tatást nyújt a hitelezőnek a hitel megszerzése érdekében, ex post pedig abban, hogy az adós 
megszegi a közöttük létrejött megállapodást úgy, hogy elvonja a hitelező szerződés szerinti 
kielégítési alapját, vagy úgy, hogy a hitelező által a kikötött kamattal „beárazott” kockázatot 
meghaladó gazdasági vállalkozásba kezd, amellyel tulajdonképpen a hitelezőre externalizálja 
a saját kockázatának költségeit. 

 
A modern társasági jog által bevezetett tagi felelősség azonban felerősíti a hitelező előbb 

említett kockázatait. A korlátolt felelősség révén a társaság tagjainak személyes hitelezői 
biztosak lehetnek abban, hogy a tag személyes vagyona továbbra is kizárólag az ő 
követeléseik kielégítését fogja szolgálni és abból a társaság hitelezői nem elégíthetik ki a 
társasággal szemben fennálló követeléseiket, továbbá a befektetők könnyen tudják 
diverzifikálni portfoliójukat, illetve a korlátlan felelősség „láncaitól” megszabadulva az egy 
társasággal kapcsolatos  kockázatuk lecsökkent, melynek révén a befektetések volumene 
nagymértékben megnövekedett.3 Ugyanakkor a korlátolt felelősség kihasználásával a tagok a 
fent leírt visszaélésszerű magatartásukkal megkárosíthatják a társaság hitelezőit. Magától 
értetődő elvárás lett a társaság hitelezőinek részéről a jogalkotótól és rajta keresztül a társasági 
jogtól, hogy mivel a tagoknak megadta a korlátolt felelősség intézményét, ellentételezésként 
nyújtson megfelelő jogi eszközt, hogy érdekeiket a korlátolt felelősség intézményével 
szemben hatékonyan tudják érvényesíteni.4 

 

                                                 
2 új Gt. 9. § (2) bek.; hatályos Gt. 9. § (2) bek. 
3 Gower and Davies’ Principles of Modern Company Law, Sweet & Maxwell 7.ed., London, 2003.  p.176. 
4 Ezzel kapcsolatban az angolszász jogelmélet megállapítja, hogy a törvényi hitelezővédelem a társaságnak is 
előnyére válik, ugyanis a hitelezői érdekek biztosításával a hitel ára, a kamat is csökken. - Reiner R. 
KRAAKMAN, Paul DAVIS, Henry HANSMANN, Gerard HERTING, Klaus J. HOPT, Hideki KANDA, 
Edward B. ROCK: The Anatomy of Corporate Law /A comparative and functional approach/ - Oxford 
University Press Inc., New York, 2004 p. 72. 
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Mindebből az következik, hogy a társasági hitelezők és a társaság illetve annak tagjai 
között az érdekellentét és annak kockázata azon gazdasági társaságok esetében lehet a 
legélesebb, amely a tagok korlátozott felelőssége mellett működik, mivel a tagok korlátlan 
felelőssége mellett tevékenységet folytató gazdasági társaságok tagjai mögöttes felelősséggel 
ugyan, de teljes személyes vagyonukkal felelnek a társaság ki nem elégített tartozásaiért.5  

 
Ehhez kapcsolódik a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának 1/2005 (VI. 17.) számú 

kollégiumi ajánlása6, amely véleményem szerint pontatlan elméleti alapokon nyugszik. Az 
ajánlás a gazdasági társaságokkal kapcsolatban kimondja, hogy a jogi személyiség nemegyszer 
csak arra szolgál, hogy a résztvevők a jogi személy elkülönült felelősségét kihasználva, azzal 
visszaélve a jogi személy vagyonát elvonják, és a jogos hitelezői követelések alól – 
természetes személyként, magánvagyonuk szempontjából – mentesüljenek. Majd hozzáteszi, 
hogy a Gt. a jogi személyiséggel való visszaélés egyes eseteiről – a jogi személyiség 
„áttöréséről”, vagyis a tagok közvetlen polgári jogi felelősségéről, ennek feltételeiről – külön 
törvényi rendelkezéseket tartalmaz.7  

A bírói megközelítés összekeveri a gazdasági társaságok két fő attribútumát: a tagoktól 
elkülönült önálló jogalanyiságot, és a társaság tagjának a társaság tartozásaiért való korlátlan 
illetve korlátolt felelősségét. 

 
Egyrészt a gazdasági társaság és a jogi személy nem jogi szinonimák, mivel a Gt. olyan 

gazdasági társaságokat is szabályoz, amelyek nem rendelkeznek jogi személyiséggel, hanem 
csak a tagjaitól elkülönült önálló jogalanyisággal. Mégis mind a kkt., mind pedig a bt. 
rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyek a jogi személyiségű gazdasági társaságot 
jellemzik: meghatározott célból jön létre, a tagoktól elkülönült vagyona van, elkülönült 
vagyonához elkülönült felelősség tartozik, amely a tartozásait tekintve mindig korlátlan8, 
elkülönült szervezete van, és nyilvántartásba vétellel jön létre. Ennek megfelelően a gazdasági 
társaságok közös jellemzője nem a jogi személyiség, hanem a tagoktól elkülönült 
jogalanyiság. Ezek után tételezzük fel, hogy az Ítélőtábla ajánlása a jogi személyiséggel 
történő visszaélés alatt az elkülönült jogalanyisággal való visszaélésre gondolt. Ez a 
visszaélési lehetőség viszont nem minden gazdasági társaság esetében áll meg, ugyanis a kkt. 
és bt. esetében a korlátlanul felelős tagok mögöttes felelősséggel tartoznak a társaság 
kötelezettségeiért, ezért számukra irreleváns, hogy elvonják-e magánvagyonukba a társaság 
vagyonát vagy sem. 

 
Másrészt az elkülönült jogalanyiságtól élesen el kell különíteni a tag korlátolt vagy 

korlátlan felelősségét a társaság tartozásaiért. Az elkülönült jogalanyiság és a társaság 
tagjainak korlátolt felelőssége a társaság tartozásaiért két eltérő jogi funkciót tölt be a 
hitelezők különböző csoportjait tekintve. Míg az elkülönült jogalanyiság révén a társaságnak 
saját vagyona keletkezik, amely elsődlegesen a társaság hitelezőinek a követeléseinek 
kielégítési alapját jelenti, addig a tag korlátolt felelőssége biztosítja a tag személyes 
hitelezőjének kielégítési kizárólagosságát a tag személyes vagyonára a társaság hitelezőjével 
szemben. A különböző hitelezői érdekek szempontjából így teremt az elkülönült jogalanyiság 
és a tagok korlátolt felelőssége egy összefüggő egységes jogi rezsimet. Ezáltal a tag 

                                                 
5 Ez nem azt jelenti, hogy kkt. és bt. hitelezése kevésbé lenne kockázatos, hiszen a tagok személyes vagyonának 
összege ugyanúgy nagymértékben megváltozhat. Sőt bizonyos tekintetben az ilyen társaságoknak nyújtott 
hitelezés még kockázatosabb, mivel kiszámíthatatlanabb. 
6 Bírósági  Döntések Tára 2005. VI. évf. 10. szám p. 7-12. 
7 uo. p. 10. 
8 Kft. és rt. esetében a korlátolt felelősség a tag felelősségére vonatkozik, de a társaság felelőssége a tartozásaiért 
mindig korlátlan. 
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személyes hitelezője biztosítva van a társaság hitelezőjével és a társaság hitelezője a tag 
személyes hitelezőjével szemben.9A korlátolt felelősség tehát nem azonosítható az elkülönült 
jogalanyisággal. 

 
Harmadrészt a Gt. által szabályozott vezető tisztségviselői közvetlen felelősségi immunitás 

harmadik személynek okozott károkért10 egyes gazdasági társaságok esetében relatív. A kkt. 
illetve a bt. esetében a társaság ügyvezetését a tagoknak kell ellátniuk és csak a tagok 
korlátozott felelőssége mellett működő gazdasági társaságok esetében lehetséges, hogy a 
vezető tisztségviselők nem tag külső személyek legyenek. Ha pedig a korlátlanul felelős tag 
okoz kárt harmadik személynek, mint a társaság vezető tisztségviselője, számára az 
immunitás gyakorlatilag nem jelentkezik előnnyel, hiszen a társaság tartozásaiért mögöttes 
felelősséggel tartozni fog, ezért inkább azt érdemes vizsgálni, hogy a korlátolt felelősségű 
társaságok esetében a nem tag vezető tisztségviselők miként felelnek az ügykörükben 
harmadik személynek okozott károkért. 

 
Végül meg kell jegyezni, hogy az Ítélőtábla ajánlásának azon megfogalmazása, hogy a Gt. 

bizonyos esetekben a jogi személyiséget áttöri, azért pontatlan, mert nem a jogi személyiséget 
töri át bizonyos esetekben a Gt., hanem a tag korlátolt felelősségét a társaság tartozásaiért. 

 
Mindebből az következik, hogy a társasági hitelezők érdekeinek védelme a tagok korlátolt 

felelőssége mellett működő gazdasági társaságok esetében bír jelentősséggel, így szinte 
kizárólag az ilyen gazdasági társaságok esetében lehet releváns a tagok, de még inkább a 
társaság érdekeinek elsődlegessége alapján, a társaság mindennapi vezetését ellátó vezető 
tisztségviselők, harmadik személlyel szembeni felelőtlenségüket kihasználó visszaélésszerű 
magatartásaiknak vizsgálata. 

Ennek megfelelően vizsgálatunk konkrét tárgya, hogy a tagok korlátolt felelőssége mellett 
működő gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek mennyiben kell tekintettel lenniük a 
társaság irányítása folyamán a társaság hitelezőinek érdekeire, miképp tartoznak ezért 
felelősséggel, milyen jogszabályi védelem illeti meg a hitelezői érdekeket a csalárd vezető 
tisztségviselői magatartással szemben és mit jelent ebben a kontextusban a wrongful trading. 

 
              
3. A vezető tisztségviselők kötelezettségének alapvető tartalma, az érdekek 

felcserélődése 
 
Az új Gt. 30. § (2) bek. 1. fordulata úgy rendelkezik, hogy a vezető tisztségviselők a 

gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható 
gondossággal – és ha e törvény kivételt nem tesz – a gazdasági társaság érdekeinek 
elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Megjegyzendő, hogy a hatályos Gt. nem tartalmazza 
az excepciós kikötést. Az új törvényi rendelkezésnek megfelelően a vezető tisztségviselők az 
ügyvezetést mindig a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni, kivéve, ha 
a Gt. külön rendelkezése kijelöli az eltérés kötelezettségét meghatározott társasági csoport 
érdekében. De vajon mi a társaság önálló érdeke, és miképp különbözik egyéb, a társasággal 
kapcsolatban álló társasági csoport érdekétől? 

 

                                                 
9 Reiner R. KRAAKMAN, Paul DAVIS, Henry HANSMANN, Gerard HERTING, Klaus J. HOPt, Hideki 
KANDA, Edward B. ROCK: The Anatomy of Corporate Law /A comparative and functional approach/ - Oxford 
University Press Inc., New York, 2004 p. 9. 
10 új Gt. 30. § (1) bek.; hatályos Gt. 29. § (3) bek.  
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A különbségek megértését elősegítheti, ha röviden bemutatom az angol társasági 
jogirodalom kérdésre adott válaszát.11 A Companies Act 1985 (CA.), amely az angol 
jogszabályi jog része (statutory rule) úgy rendelkezik, hogy a vezető tisztségviselőknek 
(director)12 a társaság érdekében kell ellátniuk az ügyvezetést, társaságnak tartoznak 
felelősséggel. A társaság viszont elkülönült jogalanyisága következtében önálló, elkülönül a 
társaság tagjaitól, ezért nem tehetünk olyan kijelentést, hogy a társaságot alapító, az abba 
befektető és az abban részt vevő tagok érdekei megegyeznek a társaság, mint elkülönült 
személyiség érdekével. A statutory law azonban sokszor inkább csak elméleti jellegű jogi 
vitákat indukál, ugyanis az ítélkezési gyakorlatban a common law erősebb. A common law 
válasza nem osztja a CA. álláspontját, eltér attól, és kimondja, hogy a vezető tisztségviselők 
feladataikat elsősorban a társaság tagjainak, mint egész társasági csoportnak az érdekében kell 
ellátniuk, azaz azon személyek irányába tartoznak felelősséggel, akik a társaságot alapították, 
illetve akik a társaságnak a társasági részesedés megszerzése révén tagjaivá váltak. Ennek az 
elméletnek az a magyarázata, hogy egyrészről a társaság tagjai azok, akik a társaság gazdasági 
eredményeiből utolsóként részesülnek, ugyanis a tagok, mint „maradványjogosultak” 
(residual claimants), a társaság nyereségéből csak akkor részesedhetnek, ha a nyereség 
kiosztása nem veszélyezteti a társaság hitelezőinek (ideértve a munkavállalóit is) követeléseit, 
illetve a társaság felszámolása során a tag legfeljebb a hitelezői követelések kielégítése után 
részesülhet a megmaradt társasági vagyonból. Másrészről az angol társasági jogszemlélet úgy 
tekint a tagokra, mint a „legvédtelenebb” társasági csoportra a társaság működése során, 
ugyanis mind a társasági hitelezők, mind pedig a munkavállalók követeléseit általában 
szerződéses garanciák biztosítják, ilyen garanciák azonban a tagok esetében nincsenek. ennek 
megfelelően az ő kockázatuk a legmagasabb egy társaság alapítása és működése során, tehát a 
védtelen pozíciójuk és a magas kockázatuk miatt a vezető tisztségviselőknek az ő érdekeikre 
kell elsődlegesen, szinte kizárólagosan figyelemmel lenniük.13Ebből a szemléletből fejlődött 
ki a „shareholder primacy” szemlélet, amely azt jelenti, amint azt Molnár Gábor Lajos 
találóan megjegyzi, hogy a társaság érdeke, a tagok (részvényesek) érdekével 
azonos.14Megjegyzendő, hogy ez a megközelítés kétségtelenül helytálló lehet az angolszász 
társaságok esetében, melynek tulajdonosi szerkezetére jellemző az erőteljes tulajdonosi 
tagolódás, így nincsenek meghatározó részesedessél rendelkező tagok, aminek egyenes 
következménye, hogy a tagoktól elkülönült társasági ügyvezetés saját céljainak megfelelően 
irányíthatja a társaságot. Ezzel ellentétben a kontinentális Európában ahol a társaságok 
tulajdonosi szerkezetére az erőteljes koncentráltság jellemző15, és ahol a társaság meghatározó 

                                                 
11 Gower and Davies’ Principles of Modern Company Law, Sweet & Maxwell 7.ed., London, 2003.  p. 371-372. 
12 Az angolszász director minőség valamelyest különbözik a magyar vezető tisztségviselőtől, az egyszerűség 
kedvéért azonban vezető tisztségviselő kifejezést fogom használni az angol director kifejezésre is. 
13 Megjegyzem, van még egy társasági csoport, akik talán még többet is kockáztatnak, illetve védtelenebbek, 
mint a tagok, ők pedig a kényszerhitelezők (involuntary creditors). Kényszerhitelezők alatt kell érteni tipikusan 
azokat a személyeket, akiknek a társaság szerződésen kívül kárt okozott (pl. a társaság munkavállalója elütötte 
munkavégzés közben a járókelőt), illetve a környezetet (pl. környezetszennyezés esetén). Ez a csoport nem 
választhatja meg, hogy melyik gazdasági társaság okoz neki kárt, hogy vajon az meg tudja-e téríteni a kárát, 
vagy sem. 
14 Molnár Gábor Lajos idézi a Dodge v Ford Motor Co. esetet, amely jól mutatja ezt a szemléletet, és a vezető 
tisztségviselők felelősségét ebben a rendszerben. A Ford Motor Co. igazgatósági ülésén explicite elhangzott, 
hogy az osztalékcsökkentés célja az alkalmazottaknak a társasági eredményből való részeltetése, így 
bizonyítható volt, hogy az igazgatóság nem a társaság (részvényesek) érdekében, hanem az alkalmazottak 
érdekében cselekedett. Ez kirívó eset, ami azt jelenti, hogy általában az igazgatóság, ha más csoport érdekében 
akar cselekedni, a látszatot fenntartja, és a célként tételezés helyett az adott döntést, mint eszközt aposztrofálja a 
társasági érdek elérésének célja tekintetében. – MOLNÁR Gábor Lajos: Bevezetés az angol társasági jogba – 
BIP kiadó, Bp., 2002.,  p.184-185. 
15 Christin M. FORSTINGER: Takeover law in the EU and the USA – The Hague; London, New York, Kluwer 
law International, 2002.  p. 52 
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részesedéssel rendelkező tagjai befolyásolhatják az ügyvezetést a „stakeholder primacy” 
szemlélet érvényesül, vagyis az ügyvezetés alapvető kötelezettsége, hogy a társaság 
irányítását valóban az egész társaság érdekeinek elsődlegessége alapján gyakorolja és ne 
kizárólag a tagok vagy más csoportok egyedi érdekei alapján. Ez a kontinentális Európában, 
így Magyarországon is, a vezető tisztségviselő jogszabályban rögzített kötelezettsége, és 
bizonyos esetekben, amikor egyes társasági csoportérdek érvényesülése nyomósabb és inkább 
védendő, akkor az általános kötelezettség alól jogszabály tehet kivételt.  

 
Az angol szabályozásban a common law alóli kivételt a jogszabályi jog teremti meg. Az 

Insolvency Act 1986 (IA.) a jogszerűtlen gazdálkodás tényállásával szabályozza azt az esetet, 
amikor a tagok érdekeinek elsődlegességét fel kell váltani a társasági hitelezők érdekeinek 
elsődlegességével. Az érdekek felcserélődésének elméleti alapját a West Mercia Safetywear 
Ltd. v. Dodd-eset16 teremtette meg. Ennek értelmében, a társaság későbbi felszámolása 
esetében előreláthatólag a hitelezők válnának jogosulttá arra, a felszámolási eljárás alapján, 
hogy megvonják mind a vezető tisztségviselőtől, mind pedig a tagoktól azon jogosítványt, 
hogy társaság vagyonával bármiféle üzleti tevékenységet folytassanak. A felszámolási eljárás 
folyamán már a hitelezők kerülnek a tagok szerepébe. Az érdekek felcserélődésnek elve tehát 
azt akarja sugallni, hogy a vezető tisztségviselők alapvető kötelezettsége, hogy azok 
érdekeinek elsődlegességére tekintettel lássák el az ügyvezetést, akik a társaság 
eredményeiből való részesedési láncolat végén találhatók, illetve, akik az adott társasági 
létszakaszban a legtöbbet kockáztatnak: a tagok érdekében, ha a társaság működik, 
fizetőképes, és a hitelezők érdekében, ha a társaság fizetésképtelen, vagy az elkerülhetetlenné 
válik. Viszont továbbra is kérdéses, hogy a vezető tisztségviselőket az alapvető 
kötelezettségeiknek megsértése esetén mennyiben vonhatják felelősségre a tagok, illetve a 
társaság hitelezői? 

 
 
4. A vezető tisztségviselők felelőssége 
 
A vezető tisztségviselők felelőssége alapvetően két irányban áll fenn. A társasággal 

szemben, a vezető tisztségviselők a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a 
jogszabályok, a társasági szerződés, a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott 
határozatok, illetve az ügyvezetői kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak 
okozott károkért. Mindamellett a vezető tisztségviselők a társaság ügyvezetését az ilyen 
tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek ellátni. 17Ennek 
megfelelően, az a vezető tisztségviselő tekinthető vétkesnek, aki nem az ilyen tisztséget 
betöltő személyektől általában elvárható módon járt el. Ennek a felelősségi szabálynak a 
kitöltése viszont a bírói gyakorlat feladata, amely esetről-esetre vizsgálandó.18 

 
Az új Gt. 30. § (1) bek. (hatályos Gt. 29. § (3) bek.) úgy rendelkezik, hogy a társaság 

felelős azért a kárért, amelyet vezető tisztségviselője e jogkörében eljárva harmadik 
személynek okozott. Ez a vezető tisztségviselők harmadik személyekkel szemben fennálló 
felelősségének általános szabálya. A Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának fent idézett 
ajánlása a vezető tisztségviselők ez irányú felelősségével kapcsolatban helyes következtetésre 
jutott, de a kiindulási elméleti alapja véleményem szerint téves. Az ajánlás hangsúlyozza, 

                                                 
16 Gower and Davies’ Principles of Modern Company Law, Sweet & Maxwell 7.ed., London, 2003.  p. 372. 
17 új Gt. 30. § (2) bek, hatályos Gt. 29. § (1) bek. 
18 Legf. Bír. Gf. 31.796/2000.; Legf. Bír. Mfv. 10.661/1999. 
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hogy a szerződésen kívüli deliktuális károkozások19 esetében a kártérítési felelősség nem a 
ténylegesen kárt okozó természetes személyt terheli, hanem azt a jogi személyt, amelynek 
keretei között a kárt a természetes személy, vezető tisztségviselőként okozta.20Ezt követően az 
ajánlás a hatályos Gt. 29. § (3) bek. mellett hivatkozik a Ptk. 348. §-ra, amely az 
alkalmazottért való felelősség különös deliktuális tényállását szabályozza, majd megállapítja, 
hogy mivel a kft. ügyvezetőjének esetében, az ügykörébe tartozó tevékenysége során nem a 
saját nevében, hanem a társaság nevében jár el, így vele szemben a Ptk. 339. § (1) bek. 
alapján még jogellenes és felróható magatartás esetében sem lehet közvetlenül kártérítési 
igényt érvényesíteni. Összefoglalva az Ítélőtábla ajánlása a hatályos Gt. 29. § (1) bek-re úgy 
tekint, mintha ez a rendelkezés a Ptk. 348. § (1) bekezdésének más törvényben való 
megismétlése lenne, és ez alapján zárják ki a vezető tisztségviselő deliktuális felelősségét 
harmadik személyekkel szemben. 

 
Egyrészt, amint arra Kisfaludi András is rámutat21, a vezető tisztségviselő nem 

munkaviszony keretében látja el az ügyvezetés feladatát, amely a Ptk. 348. § alkalmazási 
feltétele. A hatályos Gt. alapján is megállapítható, hogy a vezető tisztségviselő önállóan, 
függetlenül végzi tevékenységét, e minőségében nem utasítható22, míg az alkalmazott a 
munkáltató utasításai szerint köteles eljárni. Az új Gt. 22. § (2) bekezdése külön 
hangsúlyozza, hogy a vezető tisztségviselő megbízatását munkaviszonyban nem láthatja el, és 
amennyiben a vezető tisztségviselői minőséggel kapcsolatos valamely jogra vagy 
kötelezettségre vonatkozóan a Gt. nem tartalmaz rendelkezést, akkor a vezető tisztségviselő és 
a társaság jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályait kell megfelelően 
alkalmazni. Ezen túlmenően, ha a társaságnak megtérítési igénye támad a vezető 
tisztségviselővel szemben, akkor, mint azt fentebb írtam, a vezető tisztségviselő teljes 
kártérítési felelősséggel tartozik, ellentétben, a munkajogi kártérítési felelősségben ismeretes 
korlátozott helytállási kötelezettséggel. 

 
Másrészt fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az előbbi megállapítás nem azt jelenti, hogy 

az új Gt. 30. § (1) bek. a Ptk. 350. § (2) bek.-ben szabályozott állandó jellegű megbízás 
esetében alkalmazandó felelősségi szabályon alapulna, elvonva ezzel a bírói diszkrecionalitás 
lehetőségét. Az új Gt. speciális viszonyra alkalmaz speciális felelősségi alakzatot. A 
rendelkezés, természetét tekintve kivétel a megbízott és a megbízó egyetemleges felelőssége 
alól23, illetve az alól, hogy az állandó megbízás esetében bírói diszkrecionalitás körébe 
tartozik a Ptk. 348. § alkalmazása, ugyanis speciális törvényi rangra emelve ezt a speciális 
felelősségi alakzatot, erre nincs lehetőség. Ezért úgy gondolom, hogy a Gt. a Ptk.–hoz képest 
lex specialisként létrehozott egy önálló „másért való felelősségi” alakzatot, amely 
kizárólagosan érvényesül a vezető tisztségviselő – társaság – harmadik személy 
viszonylatában, akkor, ha a vezető tisztségviselő ügykörében jár el, mivel ekkor magatartását 
a társaság érdekében fejti ki, ami viszont betudható a társaság magatartásának. 

 
Az Ítélőtábla ajánlása helyes volt abban a tekintetben, hogy harmadik személy pl. hitelező 

nem fordulhat közvetlenül a vezető tisztségviselővel szembe, még akkor sem, ha a vezető 

                                                 
19 A kontraktuális felelősség tekintetében nem merül fel különösebben összetett kérdés, mivel a vezető 
tisztségviselő a társaság nevében köt szerződést, így a társaság a szerződő fél, így a szerződésszegés 
következményei egyértelműen a társaságot terhelik. 
20 Bírósági  Döntések Tára 2005. VI. évf. 10. szám p. 8. 
21 KISFALUDI András: A felelősség funkciója és hatásmechanizmusa a gazdasági társaságok jogában; in.: Liber 
Amicorum, Studia Gy. Boytha dedicata, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Budapest, 2004. p. 227. 
22 hatályos Gt. 22. § (2) bek. 
23 Ptk. 350. § (1) bek. 
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tisztségviselő jogellenesen és felróhatóan járt el, de a kiindulási elméleti alapja téves volt.24 
Ugyanakkor bizonyos esetekben mégiscsak lehetőség van arra, hogy a hitelező közvetlenül a 
vezető tisztségviselőtől követeljen kártérítést. Egyrészt, ha a vezető tisztviselő nem az 
ügykörében járt el, akkor nem minősül vezető tisztségviselőnek a harmadik személynek 
okozott kár tekintetében, így személyében közvetlenül felelős. Másrészt, a jogszabály maga 
rendelkezhet kivételről, mégpedig úgy, hogy a vezető tisztségviselő e minőségében okozott 
kárért helytállással tartozik. Ezekben az esetekben azonban a vezető tisztségviselő nem 
közvetlenül válik felelőssé egész vagyona tekintetében, hanem a hitelezők kötelezettségeiért 
mögöttes felelősség fogja terhelni, azaz a  felróható magatartása következtében a társasági 
vagyonból ki nem elégített követelésekért sortartásos mögöttes felelősséggel tartozik, 
ahogyan az a kkt. tagjai és a bt. beltagja tekintetében érvényesül. 

 
 
5. Jogszerűtlen gazdálkodás (wrongful trading) 
 
Ezt követően rátérek az angolszász jogból eredő hitelezővédelmi jogintézmény konkrét 

elemzésre, amely áttöri a vezető tisztségviselők és egyéb személyek - akikről a későbbiekben 
még szó lesz – harmadik személlyel szembeni felelőtlenségét, és kötelezettségük 
középpontjába a társasági hitelezők érdekeit helyezi, annak érvényesítésnek felelősségével. 

 
Az angol jog, a wrongful trading-t azok közé a jogszabályi jog által létrehozott kivételek 

közé sorolja, amely áttöri a korlátolt felelősség doktrínáját és korlátlan felelősséget állapít 
meg a vezető tisztségviselőkkel szemben a társaság ki nem elégített kötelezettségeiért. Ezen 
túlmenően a jogszerűtlen gazdálkodás nem más, mint az IA. 213. paragrafusában szabályozott 
fraudulent trading („csalárd gazdálkodás”) speciális esete. A fraudulent trading szól a csalárd 
gazdálkodás azon eseteiről, amikor a társaság megszüntetése során kitűnik, hogy a társaság 
valamely üzleti tevékenységét a hitelezők becsapásának szándékával folytattak, ennek 
megállapítását követően pedig a bíróság mögöttes felelősként kötelezheti azokat a 
személyeket, akik a csalárdságról tudva részt vettek ebben az üzletben, hogy a társasági 
vagyont olyan mértékben egészítsék ki, amely fedezi a hitelezői követeléseket. 

 
A wrongful trading esetköre ennél szűkebb Az IA. 214. paragrafusa kimondja, hogy 

amennyiben a társaság felszámolás alá került, a jogszerűtlen gazdálkodásért azok a személyek 
vonhatók felelősségre, akik akkor voltak a felszámolást megelőzően a társaság vezető 
tisztségviselői illetve vezetői (shadow director), amikor már lehetett tudni, illetve a 
körülményekből tudniuk kellett, hogy már nincs ésszerű kilátás arra, hogy a társaság elkerülje 
a felszámolást. Viszont csak akkor tehetők felelőssé, ha a bíróság előtt bebizonyosodik, hogy 
ezek a személyek nem tettek meg mindent – vélelmezve, hogy tudták, illetve tudniuk kellett, 
hogy nincs ésszerű kilátás arra, hogy a társaság a felszámolást elkerülje -, amit egyébként meg 
kellett volna tenniük annak érdekében, hogy a társaság hitelezőinek lehetséges veszteségeit 
minimalizálják. Annak eldöntése végett, hogy milyen tényeket ismerhettek fel illetve, hogy 
azokból milyen következtetéseket vonhattak le, és ennek megfelelően milyen intézkedéseket 
kellett volna megtenniük, vélelmezni kell, hogy ezek a vezetők ésszerűen eljáró vezetők, akik 
rendelkeznek egyrészről általános ismeretekkel, vagyis azzal a tudással és képességgel, amely 
egy ilyen funkciót betöltő személytől általában jellemzik, másrészt azzal a tényleges konkrét 
tudással és képességgel, amellyel a gazdálkodás folyamatában is rendelkeztek. 
                                                 
24 Az angol jog is elismeri, hogy a harmadik személy irányába a vezető tisztségviselő által okozott károkért, 
amelyet ebbéli minőségében követett el felróható magatartásával, a társaság felelős feltéve, ha kielégítően szoros 
kapcsolat mutatható ki az ügyvezetési megbízás terjedelme és a felróható magatartás között. - Gower and 
Davies’ Principles of Modern Company Law, Sweet & Maxwell 7.ed., London, 2003.  p. 165-166. 
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Összefoglalva, az IA. alapján ahhoz, hogy a vezető tisztségviselőket felelősségre vonjuk 
jogszerűtlen gazdálkodás miatt, alapvetően két kérdést kell tisztáznunk: a) a vezető 
tisztségviselőnek arra a következtetésre kellett-e jutnia, hogy a felszámolás elkerülhetetlen (ha 
igen, akkor melyik ez a pillanat) és b) mindent megtett-e a hitelezői veszteségek 
minimalizálása érdekében ebben az időintervallumban. A wrongful trading tehát felelőssé 
teszi a vezető tisztségviselőt, ha a társaság felszámolás alá került – amely feltétel szűkíti 
alkalmazási körét, legalábbis a csalárd gazdálkodáshoz képest – olyan magatartásért, amelyet 
a felszámolás elrendelése előtt fejtett ki. 

 
A felelőssé tehető személyi kör azonban tágabb, mint pusztán a társaság vezető 

tisztségviselői, ugyanis a rendelkezés kiterjed az „árnyékvezetőkre” is (shadow director). 
Árnyékvezetők azok, akik bár névelegesen nem a társaság vezető tisztségviselői, mégis 
utasításai és instrukciói révén alapvető befolyással rendelkeznek a vezető tisztségviselők 
döntéseire, akik szinte feltétel nélkül követik azokat. Az árnyékvezetők tipikusan bankok, 
anyavállalatok, illetve meghatározó befolyással rendelkező tagok. A bankok esetében a 
bíróság óvatos abból a szempontból, hogy bármiféle a hitelező, illetve társasági tagsággal 
rendelkező bank részéről történő befolyásolás miatt megállapítsa az árnyékvezetői minőséget. 
Természetes dolog ugyanis a bank részéről, hogy saját érdekeit igyekszik megvédeni, 
érvényesíteni, abban az esetben viszont, ha ez az érdekvédelem olyan szintet ér el, hogy a 
vezetőség döntési autonómiája a bank kezébe kerül, akkor az árnyékvezetői minőség már 
megállapítható. Anya - és leányvállalat kapcsolatában az anyavállalat ebbéli minőségét pedig 
mindig a közöttük létrejött szervezeti szerződés fogja meghatározni. 

 
A wrongful trading angol szabályozásnak hátrányáról is érdemes szót ejteni. Mindezidáig 

kevés ügy indult az IA. 214. paragrafusa alapján. Ennek oka, hogy a jogszerűtlen 
gazdálkodásra alapított keresetet kizárólag a felszámoló indíthatja meg a felszámolás 
elrendelését követően, a per során felmerülő költségek viseléséhez azonban semmiféle állami 
forrást nem vehet igénybe, ami a következőket fogja jelenteni. Feltételezve, hogy a 
felszámolása alá kerülő társaságnak marad még valamennyi értékesíthető vagyona, a 
felszámoló megfontolhatja, hogy azok értékesítéséből befolyt összegből indít-e pert 
jogszerűtlen gazdálkodás megállapítása iránt annak érdekében, hogy a hitelezők között 
szétosztható vagyont ennek révén növelje. Még ha a felszámoló meg is tud bízni a jogi 
képviselettel olyan ügyvédet, aki az ügyet sikerdíj ellenében vállalja, általában egy eljárás 
egyéb költségeket is eredményezhet (pl. szakértő igénybevételes stb.), ezért valószínű, hogy a 
felszámoló nem igazán lesz hajlandó kockáztatni a társaság még fellelhető vagyonát a per 
megindításra, hacsak nem tűnik a pernyertesség 100 %-ban biztosnak. De még ha a per 
megindítása indokolható, úgy tűnik, egyes ítéletek alapján, hogy a felszámoló nem 
számolhatja el automatikusan ezeket a perköltségeket felszámolói költségnek, amely a 
kielégítés tekintetében megelőzné a hitelezők követelését, ennek következtében pedig 
könnyen meglehet, hogy pervesztesség esetében személyesen lesz köteles viselni a 
perköltséget. Ebből a megvilágításból talán már nem is annyira meglepő, hogy a wrongful 
trading megállapítása iránti keresetek nem indulnak nagy számban a szigetországban.25 

 
A magyar szabályozás bizonyos tekintetben különbözik az angol jogszerűtlen 

gazdálkodástól. Az új Gt. 30. § (3) bek. úgy rendelkezik, hogy a gazdasági társaság 
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, a vezető tisztségviselők 
ügyvezetési feladataikat a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek 
ellátni. Külön törvény e követelmény felróható megszegése esetén, ha a gazdasági társaság 

                                                 
25 Gower and Davies’ Principles of Modern Company Law, Sweet & Maxwell 7.ed., London, 2003.  p. 199. 
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fizetésképtelenné vált, előírhatja a vezető tisztségviselők hitelezőkkel szembeni helytállási 
kötelezettségét.  

 
A rendelkezés törvényi kivételt állapít meg a vezető tisztségviselők azon kötelezettsége 

alól, hogy a vezető tisztségviselők az ügyvezetést a gazdasági társaság érdekeinek 
elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A Gt. ezáltal érvényesíti a 3. fejezetben látott 
érdekek felcserélődésének elvét. A fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezése 
esetén könnyen belátható, hogy a tagok korlátolt felelőssége mellett működő társaság, a tagok 
és a vezető tisztségviselők korlátolt felelősségével történő visszaélésének leginkább 
kiszolgáltatott társasági csoportja, a társaság hitelezői. Másrészt a hitelezők méltányolható 
érdekét alapozza meg az a tény is, hogy a felszámolás elrendelését követően a társaság 
vagyona felett megszűnik a tagok, és a vezető tisztségviselők „hatalma” és azt felváltja a 
hitelezőknek és a felszámolónak a „hatalma” a megmaradt társasági vagyon feletti. 

 
Mivel az új Gt. 30. § (3) bek.-ben pusztán az érdekek felcserélődésről van szó, ez, az új Gt. 

30. § (2) bek. olvasatában azt fogja jelenteni, hogy a vezető tisztségviselőknek az ügyvezetést, 
a hitelezői érdekek elsődlegessége alapján, az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában 
elvárható gondossággal kötelesek ellátni. Így a hitelezői érdekek érvényesítése során is 
fennáll a vezető tisztségviselők fokozott felelőssége. Az érdekek felcserélődését szabályozó 
rendelkezés viszont nem ír elő szankciót e kötelezettség megsértésére, hanem azt külön 
törvényre bízza. Ez a kodifikációs elrendezés logikusnak tűnik, hiszen a vezető tisztségviselők 
ebbéli felelősségét olyan társasági létszakaszban kell megállapítani, ami nem tartozik a Gt. 
szabályozási körébe. Ugyanis, ha visszagondolunk az angol jogra, a vezető tisztségviselőt a 
felszámolási eljárás során lehet felelősségre vonni wrongful trading miatt olyan 
magatartásukért, amelyet a társasági létszakasz másik fázisában tanúsítottak, amikor a 
társaság még aktívan működött. Az új Gt. 30. § (3) bek-ben szabályozott kötelezettség 
ugyanis nem a fizetésképtelenség esetén áll fenn, hanem akkor, amikor a 
fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezik, tehát amikor még a társaság elvileg 
fizetőképes. Ezért a wrongful trading megállapítása során tulajdonképpen visszatekintünk a 
társaság egyik létszakaszából egy korábbi, aktív szakaszra. 

 
Hasonlóan az angol szabályozáshoz, a magyar jog is a Cstv-be helyezi el a jogszerűtlen 

gazdálkodás részletszabályait.26A Cstv. 33/A. § (1) bek kimondja, hogy a hitelező vagy a 
felszámoló a felszámolási eljárás ideje alatt keresettel kérheti a bíróságtól annak 
megállapítását, hogy azok, akik a gazdálkodó szervezet vezetői voltak a felszámolás kezdő 
időpontját megelőző három évben, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezését 
követően ügyvezetési feladataikat nem a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján látták el 
és ezáltal a társasági vagyon a keresetben meghatározott mértékben csökkent. Ezt követően a 
jogszabály definiálja, hogy mit ért fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezése 
alatt. Ez az az időpont, amelytől kezdve a gazdálkodó szervezet vezetői előre látták, vagy 
ésszerűen előre láthatták, hogy a gazdálkodó szervezet nem lesz képes esedékességkor 
kielégíteni a vele szemben fennálló követeléseket. Ha többen közösen okoznak kárt, 
felelősségük egyetemleges. 

 
A magyar szabályozás azáltal, hogy a wrongful trading megállapítása iránti kereshetőségi 

jogot a hitelezőknek is megadja, kiküszöböli az angol szabályozásnak fent leírt azon 
problematikáját, amely a felszámoló kizárólagos keresetindítási jogából ered. Ez érthető, 
                                                 
26 Németországban és Svájcban ezek a szabályok a társasági törvényben kerültek elhelyezésre, míg 
Franciaország a kereskedelmi törvényen belül szabályozott  felszámolási rendelkezések körében kodifikálja e 
jogintézményt.  
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mivel végső soron a társaság hitelezőinek jogos érdeke, hogy a vezetők felelősségét 
megállapítsák jogszerűtlen gazdálkodás miatt. 

 
A keresetet azon vezetők ellen lehet megindítani a Cstv. értelmében, aki a felszámolás 

kezdő időpontját megelőző három évben vezetők voltak. Az egzakt időpont kijelölésének 
célja, véleményem szerint, nehezen indokolható a következők miatt. A felszámolás kezdő 
időpontja, amikor a bíróság határozatában elrendeli a társaság felszámolását. A törvényben 
szabályozott határidő révén kizárjuk a felelősséget azon vezetők tekintetében, akik e kezdő 
időpont előtt három évet meghaladóan már nem voltak a társaság vezetői. Elképzelhető 
viszont olyan eset, amikor egy kft. ügyvezetője a társaság nevében egy bankkal 
kölcsönszerződést köt. A szerződés értelmében a kölcsön összegét és annak kamatait 3 és fél 
év múlva kell visszafizetni, és a bank követelésének biztosítékaként jelzálogot jegyeznek be a 
társaság meghatározott ingatlanaira. Az ügyvezető előre látja, hogy három és fél év után a 
társaság nem lesz képes visszafizetni a kölcsönt, a banknak biztosított követelése van és a 
társaságnak egyéb nem biztosított hitelezői is vannak. Ebből a megfontolásból ő maga is 
„részesedik” a kölcsön összegéből, majd pár nap múlva lemond. Új vezető tisztségviselőt 
bíznak meg. Az átadás-átvétel adminisztrációs „kavalkádjában”, vagy az előző ügyvezető 
csalárd magatartásból kifolyólag az új ügyvezető  nem szerez tudomást a kölcsönszerződésről. 
Majd jóval később valamely forrásból értesül a kölcsönszerződés részleteiről felismeri a 
fizetésképtelenség veszélyét, melynek érdekében a társaságon belül költségmegtakarítási 
okból reorganizációt hajt végre a fizetőképesség megtartásáért. Nem sikerül. Az aktuális 
vezető tisztségviselő ki tudja menteni magát a felelősség alól, az előző vezető viszont nem 
tudná, viszont teszem azt három éve már lemondott. Nem azt mondom, hogy gyakran 
előfordulnak hasonló esetek, de ha a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet 
bekövetkezésének veszélyének időpontja teljes egészében a bizonyítás és bírói mérlegelés 
körébe tartozna, amint az az angol jogban látható, a törvény nem hozna létre feleslegesen 
többlet veszélyforrást a felelősség elkerülésének lehetőségével. Egy általánosabb szabály 
alapján ugyanis már az előző vezető tisztségviselő is felelős lehetne. 

 
Hasonló a magyar szabályozás az angolhoz abban, hogy a felelősség megállapításának 

lehetőségét kiterjeszti a vezetőkre, vezetők alatt pedig a vezető tisztségviselőkön kívül a Cstv. 
33/A. § (3) bek alapján azokat is érteni kell, akik a gazdálkodó szervezet döntéseinek 
meghozatalára ténylegesen meghatározó befolyást gyakoroltak. (árnyékvezetők) 

A wrongful trading magyar szabályozása további pontosításra szorul. A 33/A. § (1) bek., 
amikor meghatározza a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezésnek időpontját, 
akkor ezt az időpontot a vezető szubjektív ésszerűen elvárható tapasztalásához köti. 
Véleményem szerint követve az angol szabályozás logikáját, a fizetésképtelenséggel 
fenyegető helyzet bekövetkezésének időpontja nem függ a vezető szubjektív megítélésétől, 
hiszen azt a társaság gazdasági mutatói alapján objektíve meg lehet állapítani. Viszont a 
felelősségre vonás szempontjából már jelentősége van a vezető szubjektív, de tőle ésszerűen 
elvárható értékítéletének a helyzet megítélésben, hiszen ez a felismerési időpont jelöli ki a 
jogszerűtlen gazdálkodásért való felelősségének vizsgálati időszakának kezdő pillanatát. Ettől 
az időponttól kell vizsgálni, hogy a hitelezői érdekeket mennyiben tekintette elsődlegesnek, és 
nem a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezésnek objektív időpontjától. 

 
A vezetőkre vonatkozó exkulpációs szabályok (Cstv. 33/A. § (2) bek.) hasonlatosak az IA. 

214. paragrafusban szabályozottakhoz. A vezető mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, 
hogy a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezését követően adott helyzetben 
elvárható valamennyi intézkedést megtette a hitelezői veszteségek csökkentése érdekében. 
Ennek bizonyítása azt a vezetőt terheli, aki a felszámolás kezdő időpontja előtt három éven 
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belül a társaság vezetője volt, és előre látta vagy ésszerű láthatta, hogy a társaság nem lesz 
képes elkerülni a felszámolást. Ez utóbbi tények, a hitelezői érdekek elsődlegességének 
figyelmen kívül hagyása, illetve az ennek során bekövetkező vagyoncsökkenése bizonyítása 
viszont a hitelezőt vagy a felszámolót terheli. 

 
Záró gondolatként érdemes megjegyezni, hogy a leírt kritikai észrevételek mellett szükség 

van a wrongful trading jogintézményére, mivel ezáltal ösztönözhető a vezető tisztségviselő, 
hogy abban a helyzetben, amikor a tagok nyilvánvaló érdeke a társasági vagyon „kimentése” 
korlátolt felelősségük kihasználásával, függetlenítse magát ettől az érdektől és a 
kiszolgáltatottabb hitelezői érdekeket tartsa szem előtt. Nyilvánvaló viszont, hogy mivel a 
vezető tisztségviselőket a tagok nevezik ki, és hívják vissza, alapvetően mégis csak a tagok 
érdeke fog ilyen esetekben is érvényesülni. 
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