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Kinél kopogjon a hitelező? 

A korlátolt felelősség áttörése a fizetésképtelenségi 

eljárásokban 

 

A fizetésképtelenségi eljárások hazai elterjedésének és a hitelezői igények igen 

alacsony1 kielégítésének lehet az a következménye, hogy az utóbbi években egyre 

több jogszabályban találkozhatunk olyan szabályozással (főleg 2012 márciusától), 

amely a vezető tisztségviselők gazdaságilag elvárt eljárását írja le a formális 

szabályokhoz kötött fizetésképtelenségi eljárásokban2, és a megfelelő hozzáállás 

hiányát szankcionálja. A vezető tisztségviselői magatartásnak prioritása van a 

hitelezői érdekek védelme szempontjából, amelyre mindenképpen ráhatással bír a 

tulajdonosi, elsősorban az uralkodó tagi akarat. Ennek következménye, hogy a 

tulajdonosi felelősség kérdése, azaz a korlátolt felelősség áttörése a vezető 

tisztségviselői felelősséggel együttesen jelenik meg fizetésképtelenségi jogunkban. 

A gazdasági társaságokról szóló törvényben szerepel az a kiindulópont, amely 

szerint a gazdasági társaság felelős azért a kárért, amelyet a vezető tisztségviselője 

e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott (Gt. 30. § (1) bekezdés). A 

vezető tisztséget betöltők a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő 

személytől általában elvárható gondossággal kötelesek ellátni (Gt. 30. § (2) 

bekezdés), fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet esetén a hitelezői érdekek 

elsődlegessége alapján kötelesek eljárni. Külön törvény3 ez utóbbi követelmény 

felróható megszegése esetére – ha a gazdasági társaság fizetésképtelenné vált vagy 

azt jogutód nélkül megszüntették – előírhatja a vezető tisztségviselők hitelezőkkel 

szembeni helytállási kötelezettségét is. (Gt. 30. § (3) bekezdés).  

Tulajdonosi oldalról ugyanezen törvény hitelezővédelmi szabályozása szerint a 

társaság jogutód nélküli megszűnése esetén nem hivatkozhat korlátolt felelősségére 

az a társasági tag (azaz a részvénytársaság részvényese és a korlátolt felelősségű 

társaság üzletrészének tulajdonosa), aki a korlátolt felelősségével, a társaság 

elkülönült jogi személyiségével visszaélt (Gt. 50. § (1) bekezdés). Visszaélés esete 

áll fenn többek között akkor, ha a tulajdonos a társaság vagyonával a sajátjaként 

                                       
1 5% alatti 
2 Fizetésképtelenségi eljáráson elsősorban a csődeljárást és a felszámolási eljárást értjük a jelen tanulmányban. 
3 Ezek a külön törvények a csődtörvény (1991. évi XLIX. törvény) és a cégeljárásról szóló törvény (2006. évi V. 

törvény). 
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rendelkezett, azt annak tudatában csökkentette, hogy az adós társaság a harmadik 

személyek irányában fennálló fizetési kötelezettségeinek nem lesz képes eleget 

tenni. Ebben az esetben a tulajdonos korlátlanul felel a megszűnt társaság ki nem 

elégített tartozásaiért (Gt. 50. § (2) bekezdés). 

 

Az alábbiakban részletesen számba vesszük azokat az előfeltételeket, amelyek 

fennállása, teljesülése esetén sor kerülhet a vezető tisztségviselői és elsősorban a 

korlátolt felelősséggel rendelkező tulajdonos korlátlan felelősségének bírósági 

megállapítására, illetve annak hitelezői megállapíttatására csődeljárás, felszámolási 

eljárás során, továbbá egyéb esetben (ún. kényszertörlés során). Tekintettel arra, 

hogy a vonatkozó szabályozás jórésze ez év márciusában lépett hatályba, a témát 

érintő bírósági gyakorlat még kialakulóban van. Az évekkel korábban (2005-től) 

hatályba lépett felelősségi tényállások esetében is alig áll rendelkezésre egy-két 

jogeset. 

Valamennyi felelősség-áttörési tényállás célja a vezető tisztségviselővel szemben 

az, hogy az a törvényi elvárások és a társasági szerződés (alapító okirat) előírásait 

betartva járjon el, a tulajdonosi magánérdekek helyett a társaság és annak hitelezői 

érdekét szem előtt tartva. Kötelezettségszegés esetén a vezető magánvagyonával 

felel – adott esetben akár a társaság korábbi vezetőjével együttesen, 

egyetemlegesen – a neki betudható társasági vagyoncsökkenésért, a kielégítetlenül 

maradt hitelezői igények megfizetéséért. Tulajdonosi oldalról az egyes felelősség-

átvitelre vonatkozó tényállások azt kívánják elérni, hogy amennyiben valaki 

gazdasági társaságot alapít, gazdasági tevékenység folytatására szánja magát, úgy 

azt tegye felelősségteljesen. Ne vállaljon tagsága korlátolt felelősségére tekintettel 

közvetlenül a vállalkozása, közvetve pedig a hitelezői terhére túlzottan kockázatos 

ügyleteket, és ne költekezzen adósai kárára. Gondoskodjon arról, hogy a 

vállalkozása képviseletével megbízottak is felelősségteljesen és szabályszerűen 

járjanak el, határolja el magánvagyonát és társasága vagyonát. Amennyiben ezt 

mégsem tenné, úgy felelős magatartása, hozzáállása következményeiért, az annak 

betudhatóan előálló társasági vagyonvesztésért, és a meg nem fizetett követelések 

teljesítéséért adott esetben a társaság képviselőivel vagy a társaság korábbi 

tulajdonosaival együttesen. 

 

I. Vezető tisztségviselői felelősséghez kapcsolódó tulajdonosi felelősség 

a csődeljárás során 

 

Csődeljárás során az alábbi három esetkörben kerülhet sor a vezető 

tisztségviselői felelősség megállapítására a többségi befolyással rendelkező és 

korlátolt felelősségű tulajdonos sortartásos kezessége mellett. Valamennyi alább 
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részletesen taglalt szabályozás a csődtörvény 2012. március 1-től hatályba lépett új 

rendelkezése, ebből adódóan eddig bírói gyakorlat híján, azonban a mögöttes 

felelősségről szóló 1/2007. Polgári jogegységi határozat megállapításai minden 

bizonnyal alkalmazandóak az alább kifejtettek körében is. 

 

(1) Csődeljárást kezdeményező kérelemben valótlan tartalmú adatközlés, 

adatszolgáltatás esetén, illetve ha az adós a csődtörvényben előírt értesítési 

kötelezettségének nem tesz eleget (Cstv. 9. § (10) bekezdés) 

 

A csődeljárás olyan speciális fizetésképtelenségi eljárás, amellyel az adós a 

fizetőképessége helyreállítása céljából kísérletet tesz a hitelezőivel történő 

egyezségkötésre, amelynek keretében sor kerülhet tartozása részbeni elengedésére, 

és annak átütemezésére. A csődtörvényben előírt feltételek teljesítése esetén – a 

csődvagyon megőrzését célzó – azonnali (és ideiglenes), majd meghosszabbítható 

fizetési haladékot rendel el az eljáró megyei törvényszék – az adós társaság 

csődeljárás alatti továbbműködését, kifizetéseit, és a formalizált eljárás 

szabályainak megtartását ellenőrző – vagyonfelügyelő egyidejű kirendelésével. 

Abban az esetben, ha a közel négy hónapos fizetési moratórium időtartama alatt 

nem sikerül a hitelezők többségével megegyeznie, úgy az adós gyakorlatilag 

automatikusan felszámolási eljárás alá kerül. 

A csődeljárás kezdeményezésére az adós társaság vezetője jogosult. Kérelmét az 

illetékes megyei törvényszék két körben bírálja el. Először a benyújtást követően 

gyakorlatilag azonnal. Amennyiben a kérelem nem szenved nyilvánvaló 

hiányosságokban, úgy azonnal sor kerül a csődeljárást kezdeményező kérelem és az 

adóst megillető ideiglenes fizetési haladék Cégközlönyben történő közzétételére. 

Ezzel veszi kezdetét a fizetési moratórium. Majd a kérelem érdemi vizsgálata 

következik, amellyel a bíróság azt ellenőrzi, vajon az adós társaság és annak 

vezetője az eljárás kezdeményezése során eleget tett-e az előírt, szigorú 

nyilatkozattételi, értesítési és egyéb adatszolgáltatási kötelezettségének4. A kérelem 

vajon megfelel-e az egyéb törvényi elvárásoknak (amelyek az adós ellen 

folyamatban lévő vagy korábban folyamatban volt felszámolási és csődeljárással 

kapcsolatban támasztott elvárások)5.  

                                       
4 E körben igazolni kell, hogy az adós cég legfőbb szerve egyetért az eljárás kezdeményezésére vonatkozó 

döntéssel, és a cég munkavállalói értesítésre kerültek. A kérelemhez csatolandó az adós vagyoni helyzetéről valós 
képet adó éves beszámoló és közbenső mérleg; már a kérelemmel együttesen tájékoztatást kell adni az adós 
hitelezőiről, azok követeléséről; a fizetési moratóriumra tekintettel igazoltan értesíteni kell a csődeljárás megindítását 
megelőzően a számlavezetőket arról, hogy a továbbiakban lényegében semmilyen kifizetés nem teljesíthető az adósi 
bankszámláról. 

5Amennyiben az adós ellen már elrendeltek vagy elutasítottak csődeljárást, úgy csak bizonyos időt követően lehet 
előterjeszteni ismételten ilyen kérelmet, korábban elrendelt csődeljárás esetén az akkori hitelezői igények teljesítését 
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A fenti jogszabályi elvárások nem teljesítése esetén kerülhet sor az adósi 

képviselő megbírságolására, és az eljárás eddig felmerült költségeiben történő 

marasztalására, amennyiben az valótlan tartalmú adatközléssel vagy 

adatszolgáltatással, a tájékoztatás meg nem adásával félrevezeti az eljárásban 

érintetteket. A kiszabható bírság összegszerűségében körülhatárolt, minimum 

100 000 forint és maximum 2 000 000 forint. A tulajdonosi felelősség áttöréseként 

az adós többségi befolyással rendelkező tagja egyszerű kezesként felel abban az 

esetben, ha az adósi képviselőtől a kiszabott bírság és költség nem hajható be. A 

törvény szövegezése szerint a társasági tag csak behajthatatlanság esetén felel, 

azaz kezességére a sortartásos kezesség szabályai irányadóak. (Tehát az adósi 

képviselő ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárásban a végrehajtó által kiadott 

behajthatatlansági igazolás birtokában van lehetőség a követelés kezesi 

megfizettetésére.) 

 

(2) A fizetési moratórium időszaka alatt kifizetés teljesítése, vagy bármely 

hitelező jogtalan előnyben részesítése (Cstv. 11. § (7) bekezdés) 

 

Az ideiglenes fizetési haladék, majd a közel négy hónapos fizetési haladék célja a 

csődvagyon megőrzése a hitelezőkkel kötendő egyezségkötés érdekében. Annak 

időtartama alatt az adós, a vagyonfelügyelő, a számlavezetők és a hitelezők is 

kötelesek tartózkodni bármely olyan intézkedéstől, amely a haladék célját 

meghiúsítaná. Az egyes hitelezők előnyben részesítése sem megengedett. 

Kifizetésre majd csak a megfelelő hitelezői támogatottságú és az illetékes megyei 

törvényszék által is jóváhagyott hitelezői egyezség alapján kerülhet sor. Kizárólag a 

csődtörvényben taxatíve felsorolt fizetési kötelezettségek teljesítése lehetséges és 

egyben szükséges a fizetési moratórium időszaka alatt6. Amennyiben mégis 

tilalmazott kifizetésre kerülne sor, úgy az adósi képviselőt a bíróság – a többségi 

befolyással rendelkező tulajdonos mögöttes felelőssége mellett – a kifizetett összeg 

10%-nak megfelelő összegű pénzbírsággal sújtja. A tulajdonos ismét csak 

behajthatatlanság esetén felel, azaz kezessége sortartásos. 

 

(3)  A vagyonfelügyelő díjának és számlával igazolt költségtérítésének 

megfizetéséért való felelősség (Cstv. 21/B. § és 24/A. §) 

 

                                                                                                                            
igazolni kell. Abban az esetben, ha az adós ellen már felszámolási kérelem is benyújtásra került, amely alapján a 
felszámolást elrendelték, a csődeljárás lefolytatása kizárt. 

6 Például munkabér és egyéb bérjellegű juttatások, közterhek, közműdíj, számlavezetési díj, vagyonfelügyelői díj 
és a vagyonfelügyelő ellenjegyzésével vállalt kifizetések. 
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A csődeljárás alatt álló adós hitelezőjének be kell jelentenie hitelezői igényét az 

adós és a vagyonfelügyelő részére. Csak ebben az esetben vehet részt az egyezség 

kialakítását célzó tárgyalásokon, továbbá csak ebben az esetben szavazhat az 

egyezség jóváhagyása vagy elutasítása mellett. A hitelezői igénybejelentés 

nyilvántartásba vételének, elfogadásának az is a feltétele, hogy a hitelező 

egyidejűleg befizessen 1 százalék összegű díjat a vagyonfelügyelő számlájára. A 

nyilvántartási díjak célja a vagyonfelügyelő díjának és költségeinek fedezése. 

Amennyiben ezek mégsem fedeznék teljes körűen a vagyonfelügyelőnek (és az 

ideiglenes vagyonfelügyelői feladatot ellátó vagyonfelügyelőnek7) megfizetendő 

összeget, úgy a különbözetet az adósnak kell kifizetni a többségi befolyással 

rendelkező tulajdonos sortartásos kezessége mellett. 

A Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései szerint többségi befolyással 

akkor rendelkezik a társaság tagja, ha a szavazatok több mint ötven százalékával 

vagy meghatározó befolyással rendelkezik. A közeli hozzátartozók közvetett vagy 

közvetlen tulajdoni részesedése egybeszámítandó. (Ptk. 685/B. § (1)–(4) 

bekezdés) 

 

II. Vezető tisztségviselői és tulajdonosi felelősség bírósági megállapítása 

a felszámolási eljárás során ki nem elégített hitelezői követelésekért 

 

Arra tekintettel, hogy a társaság jogutód nélküli megszűnését eredményező 

felszámolási eljárás a hitelezői érdekek elsődlegessége mellett menjen végbe, 

feltétlenül szükséges az adós társaság korábbi vezető tisztségviselőjének 

együttműködése a felszámolóval. Azaz az, hogy a vezető tisztségviselő teljes 

körűen a felszámoló rendelkezésére bocsássa a társaság korábbi gazdasági 

tevékenységéhez kapcsolódó iratanyagot, különös tekintettel a megelőző öt évben 

kötött, a társasági vagyon csökkenését eredményező jogügyletekre. Meg kell adnia 

a gazdasági tevékenység felszámolói folytatása vagy lezárása céljából szükséges 

tájékoztatást, ideértve a társaság jelenlegi vagyoni helyzetéről megfelelő képet adó 

könyvelési dokumentáció rendelkezésre bocsátását. Nem utolsó sorban át kell adnia 

a társaság még meglévő vagyonát. A törvény taxatíve felsorolja e körben a vezető 

feladatait. (Cstv. 31. §) Arra tekintettel, hogy az adós társaság vezetője e 

kötelességét mindenképpen az elvárt szinten teljesítse, az eljáró bíróságnak 

lehetősége van kötelességszegés, késedelmes teljesítés vagy valótlan adatközlés 

esetén bírságolásra, és arra is, hogy a bírságon felül azon költségek viselésére is 

kötelezze, amelyek neki betudhatóan keletkeztek a felszámoló oldalán (szakértő 

igénybevétele, végrehajtói kézbesítés költsége – Cstv. 33. § (1) bekezdés) 

                                       
7 Amennyiben csődeljárást követően felszámolás elrendelésére kerül sor, úgy a vagyonfelügyelő a felszámoló 

kijelöléséig ideiglenes vagyonfelügyelőként jár el. 
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A bírság mértéke a felszámolás kezdő időpontját megelőző évben felvett vezető 

tisztségviselői bevételhez igazodik, annak maximum ötven százaléka. Amennyiben 

pedig ez a jövedelem nem állapítható meg, úgy legfeljebb 2 000 000 Ft. A 

kötelezettség teljesítésére és a bírságolásra figyelmeztető végzést, majd a bírságot 

kiszabó és a költségekben marasztaló végzést az adós társaság többségi befolyással 

rendelkező tagjának is meg kell küldeni, aki ebben az esetben is felelős a fizetési 

kötelezettség teljesítéséért behajthatatlanság esetén egyszerű kezesként (Cstv. 33. 

§ (2) bekezdés). 

A hitelező és a felszámoló három esetben kérheti a bíróságtól azt, hogy állapítsa 

meg a vezető felelősségét a többségi befolyással rendelkező tag sortartásos 

kezessége mellett (Cstv. 33/A. §), a minősített többséggel rendelkező tulajdonos 

vagy egyszemélyi tag (Cstv. 63. § (2) bekezdés) illetve a többségi befolyással 

rendelkező korábbi tulajdonos (Cstv. 63/A. §) felelősségét az adós társaság 

felszámolási eljárásban kielégítésre nem kerülő fizetési kötelezettségeiért. 

 

(1) A 2006. július 1-je után indult felszámolási eljárásokban van lehetőség a 

vezető tisztségviselő felelősségre vonására az adós társaság ki nem egyenlített 

tartozásaiért (Cstv. 33/A. §). A vezető tisztségviselő felelőssége felróhatóságon 

alapuló kárfelelősség a fizetésképtelen társaság vagyoncsökkenéséért, amely a 

fenyegető fizetésképtelenség bekövetkezése utáni helytelen gazdálkodásból eredő, 

és a társasági vagyonban beállt veszteség kompenzálására irányul oly módon, hogy 

a vezető tisztségviselő helytállási kötelezettsége az okozott vagyoncsökkenés 

erejéig közvetlenül a fizetésképtelen társaság hitelezői irányában áll fenn. A vezető 

felelősségének jogcíme és a ki nem elégített hitelezői igények jogcíme nem azonos. 

A vezetői felelősség a kielégítetlenül maradt hitelezői igények megtérítésére irányul, 

ami nem feltétlenül azonos mértékű a magatartás eredményeképpen beálló 

vagyoncsökkenéssel.8  Ez a felelősségi tényállás eredetileg kétlépcsős 

jogérvényesítésről rendelkezett. A hitelezőnek először megállapítási pert kellett 

indítania, majd a felszámolás jogerős lezárását követően külön marasztalásra 

irányuló pert. Az ezt követő módosítás szerint (2009. szept. 1-től) már a 

megállapítási perben is előterjeszthet a hitelező marasztalási kérelmet, amennyiben 

a közbenső mérleg és a részleges vagyonfelosztási javaslat alapján a hitelezői 

igények kielégítéséhez nem elegendő a felszámolási vagyon. A 2011. évi CXCVII. 

törvény – amely legutóbb módosította a szabályozást – csupán pár sorban szól az 

érintett módosítás indokairól jogalkalmazási problémákra hivatkozva. Az indoklás 

szerint először megállapításra irányuló pert kell indítani, majd külön marasztalási 

pert is. 

A törvényhely jelenleg hatályos szövegezése szerint megállapítási kereset a 

felszámolási eljárás ideje alatt terjeszthető elő azon vezető tisztségviselővel 

                                       
8 Fónagy Sándor: A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség, PHD értekezés (Miskolc 2011) 143.  
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szemben, aki a felszámolás elrendelését megelőző három évben töltötte be ezt a 

tisztséget, amennyiben nem a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján látta el 

ügyvezetői feladatát a fizetésképtelenségi helyzet bekövetkezését követően, és 

ezzel okozati összefüggésben csökkent a gazdálkodó szervezet vagyona, vagy a 

hitelezők követeléseinek teljes mértékben történő kielégítése meghiúsult, vagy 

elmulasztotta a környezeti terhek rendezését. Vezetőnek minősül az a személy is, 

aki meghatározó befolyást gyakorolt a társasági döntéshozatalra. A csődtörvény 

definiálja a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezésének az 

időpontját. Ez az az időpont, amelytől kezdődően a vezető tisztségviselő előre látta 

vagy ésszerűen előre láthatta, hogy a gazdálkodó szervezet nem lesz képes 

esedékességkor eleget tenni a fizetési kötelezettségeinek. A fizetési nehézségekre 

elsősorban korábbi könyvelési dokumentációból, illetve a társasági vagyonelemek 

(akkori) értéke és a hitelezői igények összegszerűségének összevetéséből 

vonhatunk le következtetést, amennyiben a könyvelési dokumentáció még 

fellelhető. A bizonyítási teher a felperesen van. A bírói gyakorlat szerint a 

felperesnek kell bizonyítania a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet 

bekövetkezésének az időpontját, továbbá azt hogy a vezető ekkor nem a hitelezői 

érdekek elsődlegessége alapján járt el, valamint a vezető jogellenes magatartása és 

a bekövetkezett vagyoncsökkenés közötti okozati összefüggést. 

A keresetben vagyoni biztosíték is kérhető. (A vagyoni biztosíték 

összegszerűségére vonatkozóan a jogszabályhely nem tartalmaz iránymutatást, 

annak mértéke feltehetően a kereseti kérelmet benyújtó hitelezők felszámolásban 

bejelentésre került hitelezői igényéhez igazodik.) Felosztására csak a felszámolás 

jogerős lezárását követően kerülhet sor külön, már a marasztalásra irányuló per 

jogerős lezárása és hitelezői pernyertesség esetén. A hitelezők közötti felosztás a 

meg nem térült követelések arányában történhet. A törvényszöveg ugyan 

kifejezetten nem említi, de feltehetően a hitelezői kielégítési rangsor 

figyelembevétele mellett. A keresetleveleket és a vagyoni biztosíték nyújtása iránti 

kérelmet, továbbá valamennyi vonatkozó bírósági határozatot a többségi befolyással 

rendelkező tagnak is kézbesíteni kell a beavatkozás lehetőségére történő 

felhívással, tekintettel arra, hogy a megelőző három évben tulajdonosi jogokat 

gyakorló személy behajthatatlanság esetén kezesként felel ebben az esetben is. A 

vezető tisztségviselő és a tulajdonos csak akkor mentesül a felelősség alól, ha 

bizonyítják, hogy az adott helyzetben elvárható valamennyi intézkedést megtették a 

hitelezői veszteségek elkerülése, csökkentése, a legfőbb szerv intézkedésének 

kezdeményezése érdekében. A hitelezői érdekek sérelmét vélelmezni kell, 

amennyiben a vezető a felszámolást megelőzően nem tette közzé az éves 

beszámolót, vagy nem teljesíti a felszámolás elrendelését követően az irat- és 

vagyonátadási, beszámoló készítési és tájékoztatási kötelezettségét. A felszámolás 

jogerős lezárását illetve a vezetői felelősség megállapítására irányuló per jogerős 

lezárását követő hatvan napos jogvesztő határidőben – a ki nem elégített 

követelése erejéig – bármely hitelező kérheti a bíróságtól azt, hogy kötelezze az 
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adós volt vezetőjét a követelése kiegyenlítésére. Több hitelezői kérelem esetén a 

pereket egyesíteni kell, és a hitelezői követelések arányos kielégítésére kerülhet 

sor. Ez a rendelkezés eredetileg a csődtörvény 63. §-ában szerepelt, a 2011. évi 

CXCVII. törvény változtatott annak elhelyezésén. Ez év márciustól került át ebbe a 

fejezetbe a marasztalási perindítást időbeli határok közé helyezve. 

A 33/A. § felelősség-áttörési tényállására vonatkozó bírói gyakorlat alapján az 

alábbi következtetéseket vonhatjuk le9:  

– A vezető tisztségviselő felelőssége a társasági vagyonban okozott 

vagyoncsökkenésért, a vagyoncsökkenés mértékéig való kárfelelősség, amely nem 

azonos a felperesi hitelezői igénnyel, ugyanis annál kevesebb vagy több is lehet. 

Elmaradt haszon, indokolt költség e tekintetben nem merülhet fel. 

– A hitelező akkor is megindíthatja a megállapítási pert, ha a vezető által okozott 

vagyoncsökkenés összegéből (mint felszámolási vagyonból) a saját kielégítési 

kategóriájában nem is részesült volna. 

– A hitelezők érdekeit sérti, ha a vezető biztosíték kikötése nélkül dönt jelentős 

összegű kölcsön nyújtásáról (a kölcsön összege ebben az esetben a 

vagyoncsökkenés összege). A vezető felelősségét megalapozzák az indokolatlan 

kockázatvállalással járó ügyletkötések, továbbá ha a fizetésképtelenség beálltát 

követően tagi kölcsön visszafizetését teszi lehetővé. 

– Az egyetemleges felelősség alól az a vezető sem mentesül, aki ténylegesen 

nem vett részt a fizetésképtelenséget előidéző helytelen gazdálkodásban passzív, 

hanyag magatartása miatt. 

– A vezető tisztségviselőtől elvárt, hogy a fizetésképtelenséggel fenyegető 

helyzetben összehívja a társaság legfőbb szervét, és annak intézkedését 

kezdeményezze. 

– Megállapítási perben a bíróság egyszerre dönt a felelősség jogalapjáról és 

annak összegszerűségéről (a vagyoncsökkenés mértékéről). 

 

(2) A hitelező a felszámolási eljárás során illetve annak jogerős lezárását követő 

kilencven napos jogvesztő határidőn belül kérheti annak megállapítását, hogy az 

adós egyszemélyi tagja vagy minősített többséggel rendelkező tagja – az adós 

társaság felé érvényesített tartósan hátrányos üzletpolitikájára tekintettel – 

korlátlan és teljes felelősséggel tartozik a társaság azon fizetési kötelezettségeiért, 

amelynek kielégítését a társaság vagyona nem fedezi, vagy amely nem került 

kiegyenlítésre a felszámolási eljárás során. (Cstv. 63. § (2) bekezdés) A fenti 

felelősségi tényállás 2012. március 1-jével lépett hatályba. Minősített többséget 

biztosító befolyásnak számít, ha a befolyásszerző az ellenőrzött társaságban 

                                       
9 Fónagy Sándor: A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség, PHD értekezés (Miskolc 2011) 161.  
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közvetve vagy közvetlenül a szavazatok legalább hetvenöt százalékával rendelkezik 

(Gt. 52. § (2) bekezdés). Amennyiben a minősített befolyásszerző tartósan 

hátrányos üzletpolitikát folytat – amely a társaság kötelezettségeinek teljesítését 

veszélyezteti – úgy a társaság hitelezője biztosíték adását kérheti (Gt. 54. § (1) 

bekezdés). Továbbá amennyiben az ellenőrzött gazdasági társaság jogutód nélküli 

megszüntetésére kerül sor, úgy a minősített befolyásszerző korlátlan felelősséggel 

tartozik a társaság azon kötelezettségeiért, amelyek kielégítését az ellenőrzött 

társaság vagyona nem fedezi, amennyiben a hitelező felszámolási eljárás során, 

vagy a társaság jogutód nélküli megszüntetését követően – a törvényben 

meghatározott határidőn belül benyújtott keresete alapján – a bíróság megállapítja 

a minősített befolyásszerző korlátlan és teljes felelősségét annak tartósan hátrányos 

üzletpolitikájára figyelemmel (Gt. 54. § (2) bekezdés). A fenti törvényben 

meghatározott határidő a csődtörvény szerinti kilencven nap. A tartósan hátrányos 

üzletpolitika fogalmát a bírói gyakorlat alakította ki. Eszerint az üzletpolitika olyan 

gazdálkodási koncepció, amely üzleti célok, irányelvek összegzése. Hátrányos 

üzletpolitika valósul meg, amennyiben az nem a társaság érdekét szolgálja, például 

a társaságnak tartósan bevételkiesést, vagy más hátrányt okoz. Az egyszemélyes 

tulajdonos felelőssége a minősített befolyásszerző felelősségéből vezethető le. 

 

(3) A vagyoni hányad rosszhiszemű tulajdonosi átruházását is szankcionálja a 

jogszabály, amennyiben az adós társaságnak a jegyzett tőkéje ötven százalékát 

meghaladó mértékű fizetési kötelezettsége áll fenn (Cstv. 63/A. §). Ezt a felelősség-

áttörési tényállást a 2005. évi LXIX. törvény vezette be, amely 2005. július 7-én 

lépett hatályba. A hatályba léptető törvény eredeti szövegét már több alkalommal 

módosították. Először valamennyi volt tulajdonosra kiterjedt a rendelkezés személyi 

hatálya, aki a felszámolás megindulását megelőző öt évben ruházta át társasági 

tulajdonrészét. Majd az új szabályozás kapcsán felmerült alkotmányossági 

aggályoknak betudhatóan (mely szerint a fizetésképtelen társaságban lévő 

üzletrészét értékesítő tag rosszhiszeműségének állítása indokolatlan, a korlátolt 

felelősség vívmánya kivételszabállyá silányul) a felelős személyek köre a többségi 

befolyással rendelkező tagra szűkült le, és a felszámolási eljárást cégbírósági 

megszüntetési eljárásnak kellett megelőznie, valamint bekerült a törvényszövegbe 

az is, hogy a hitelezői igények nagysága érje el a saját tőke ötven százalékát. 

A felelősség-áttörési tényállás 2012. március 1.-től hatályos szövege szerint a 

felszámolás jogerős lezárását követő kilencven napos jogvesztő határidőben a 

hitelező és a felszámoló annak megállapítását kérheti, hogy a társasági 

részesedését a felszámolás elrendelését megelőző három évben átruházó többségi 

befolyással rendelkező volt tag felelőssége korlátlan az adós felszámolási eljárásban 

ki nem elégített tartozásáért, amennyiben az adósnak a jegyzett tőke ötven 

százalékát meghaladó összegű tartozása van. A mentesüléshez a volt tagnak 

bizonyítania kell, hogy az átruházás időpontjában a társaság még fizetőképes volt, 
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vagy a tag jóhiszeműen, és a társaság hitelezőinek figyelembevételével járt el. A 

tartozás a felszámolási eljárásban bejelentett és visszaigazolt hitelezői igényeket 

jelenti. A jegyzett tőke ötven százalékát meghaladó összegű tartozás fennállásának 

felperesi bizonyítása jelentős bizonyítási teher tekintettel arra, hogy az adós 

társaságok könyvelési dokumentációja rendszerint nem áll teljes egészében 

rendelkezésre. A törvényszöveg ugyan csak megállapításról rendelkezik, 

marasztalásról nem, de e célból nem szükséges külön pert indítani, hiszen az eljárás 

megindítására a felszámolási eljárás jogerős lezárását követően kerülhet sor, a ki 

nem elégített hitelezői igények összegszerűsége ekkor már pontosan 

meghatározható.10 Amennyiben a társasági részesedés három év alatt többször is 

átruházásra került, úgy valamennyi volt taggal szemben megindítható a per. 

A tag felelőssége nem tiszta kárfelelősség, hanem felróhatóságon alapuló 

mögöttes helytállási kötelezettség (amely különbözik a fentebb említett, a sortartás 

kifogására hivatkozó mögöttes felelős tulajdonos felelősségétől), nem a jogellenes 

magatartással okozati összefüggésben keletkezett vagyoncsökkenést kell 

megtéríteni, hanem az adósnak a felszámolási eljárás során kiegyenlítésre nem 

került tartozásait, amelyek már a vagyoni hányad átruházásakor is fennálltak.11 Az 

átruházáskori fizetőképesség korábbi számviteli dokumentációval, illetve az 

átruházáskor meglévő, és az akkori tartozásra tekintettel megfelelő vagyoni 

értékkel bíró társasági eszközállománnyal bizonyítható. Az alacsony vételárú 

üzletrész azonban utalhat a társaság már felmerült fizetési problémáira.  

 

III. Vezető tisztségviselői és tulajdonosi felelősség a kényszertörlési 

eljárásban 

 

A kényszertörlési eljárás a cégeljárásról szóló törvény úgyszintén 2012. március 

1. nappal hatályba lépett újítása, amely a korábbi kényszer-végelszámolás helyébe 

lépő szabályozás azzal a lényeges különbséggel, hogy végelszámoló kijelölésére 

nem kerül sor, az eljárás egyes részfeladatait maga a cégbíróság bonyolítja le. A 

kényszertörlés jogintézménye úgyszintén annak biztosítását szolgálja, hogy a 

gazdasági társaságok a rájuk irányadó jogszabályi és társasági szerződésben 

rögzített előírások szerint működjenek az előírások közül kiemelve egyet (az éves 

beszámoló rendszeres közzétételének kötelezettségét), amely kötelezettségszegés 

szankcionálására hivatott.  

Amennyiben a gazdasági társaság nem tett eleget a számviteli törvény szerinti 

beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, a cégbíróság az 

adóhatóság értesítésére a gazdasági társaságot visszavonhatatlanul megszűntnek 

                                       
10 Fónagy Sándor: A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség, PHD értekezés (Miskolc 2011) 229.  
11 Ugyanott 230-231.  
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nyilvánítja, és amennyiben az illetékes adóhatóság nem kíván lefolytatni semmilyen 

további eljárást a társasággal szemben, úgy azt törli a cégjegyzékből (Ctv. 62. § (2) 

bekezdés b) pont; (4) bekezdés; 87. § (1)-(2) bekezdés). Jogorvoslati eljárásnak 

egyáltalán nincs helye ebben az esetben. A kényszertörlés megindulásával 

egyidejűleg a Cégközlönyben a cégbíróság felhívást tesz közzé arról, hogy akinek 

követelése áll fenn a társasággal szemben, az jelentse be hitelezői igényét a 

megszabott határidőben (Ctv. 117. §). A kényszertörlési eljárás egyik feltétlen 

következménye, a társaság törlésén kívül az azzal mindenképpen együtt járó 

szankció az, hogy a cégbíróság a társaság egyedüli tagját, többségi befolyással 

rendelkező tagját és vezető tisztségviselőjét öt évre eltiltja attól, hogy más 

gazdasági társaság kizárólagos vagy többségi befolyással bíró tagja illetve vezető 

tisztségviselő legyen. Az eltiltás a törölt társaság azon vezető tisztségviselőjére is 

kiterjed, aki a törlést megelőző évben töltötte be ezt a tisztséget (Ctv. 118. § (7) 

bekezdés, Gt. 5. § (10) bekezdés és 23. § (3) bekezdés). 

Másrészről a kényszertörlés további következménye az, hogy amennyiben a törölt 

társaság ki nem elégített tartozást hagy maga után, úgy kilencven napos jogvesztő 

határidőn belül bármelyik hitelező kérheti a bíróságtól annak megállapítását, hogy a 

többségi befolyással rendelkező tag felelőssége a cég kifizetetlen tartozásaiért 

korlátlan (Ctv. 118/A. § (1) bekezdés). Annak megállapítását is kérheti a hitelező, 

hogy a kényszertörlés megindulását megelőző három évben részesedését átruházó, 

többségi befolyású részesedéssel rendelkező volt tag felelőssége is korlátlan a ki 

nem elégített követelésekért. A (volt) tulajdonos mentesülésére vonatkozó 

rendelkezések megegyeznek a felszámolási eljárást követő megállapítási keresetnél 

írtakkal (Ctv. 118/A. § (2) bekezdés). Továbbá annak megállapítását is kérheti a 

hitelező, hogy azok, akik a törölt társaság vezető tisztségviselői voltak az eljárás 

megindulását megelőző három évben, vezető tisztségviselői feladatukat nem a 

hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján látták el, és ezzel okozati 

összefüggésben csökkent az adós cég vagyona, vagy ezáltal hiúsították meg a 

hitelezők követeléseinek kielégítését. A keresetben az is kérhető, hogy a bíróság 

kötelezze a volt vezetőt a meg nem térült hitelezői követelés kiegyenlítésére. 

Mentesülésre ismét csak a korábban már ismertetett körben kerülhet sor (Ctv. 

118/A. § (3)-(4) bekezdés) Lényegében a kényszertörlési eljárásnál a felszámolási 

eljárás során már megismert felelősség-átviteli tényállásokkal analóg szabályozást 

találunk. 

 

IV. Behajthatatlanság esetén tulajdonosi mögöttes felelősség 

 

A csődtörvény (csődeljárás és felszámolási eljárás keretében) összesen öt – 

fentebb már részletesen leírt – felelősségi tényállása rendelkezik a többségi 

befolyással rendelkező tulajdonos mögöttes felelősségéről, aki csak abban az 
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esetben felel sortartásos kezesként, amennyiben a követelés az adósi vezető 

tisztségviselőtől igazoltan nem hajtható be. E mögöttes felelősség jogi természetéről 

az 1/2007. Polgári jogegységi határozat ad iránymutatást a gyakorlat számára. 

Ennek legfontosabb megállapításai az alábbiakban összegezhetőek.  

A mögöttes felelősség járulékos természetű, másodlagos és közvetett helytállási 

kötelezettség. A főkötelezett és a mögöttesen felelős ugyanazon kötelezettségért 

felel, így a követelés elévülése ugyanabban az időpontban kezdődik mindkét 

kötelezett tekintetében. A mögöttesen felelős személlyel szembeni követelés 

elévülése a főkötelezettől való behajthatatlanság igazolt megállapíthatóságáig 

nyugszik, és a nyugvás megszűnésétől számított egy éven belül érvényesíthető a 

követelés a mögöttes felelős személlyel szemben (Ptk. 326. § (2) bekezdés). A 

mögöttes felelős a behajthatatlanság megállapításáig a sortartás kifogásával 

elháríthatja a teljesítést, perlése esetén vele szemben csak feltételesen 

végrehajtható, marasztaló ítélet hozható. (A behajthatatlanságra utalhat például 

végrehajthatási cselekmény eredménytelenségét rögzítő foglalási jegyzőkönyv, 

felszámolási eljárásban közbenső mérleg, zárómérleg, felszámolói nyilatkozat 

egyszerűsített felszámolás felszámolói kezdeményezését megelőzően felszámolási 

vagyon hiányára való hivatkozással.) 

 

V. A korlátolt felelősség és a felelősség-áttörés gazdasági megközelítése 

 

Jelen fejezet rövid kitérő a korlátolt felelősség jogintézményének, illetve a 

felelősség-átvitel vagy felelősség-áttörés és a hitelezővédelem problémakörének 

közgazdasági megközelítéséről, az ugyanazon problémakörre adandó megoldási 

lehetőségekről a minél teljesebb kép elérésére céljából.  

A korlátolt felelősségű társaság ösztönzi a beruházásokat az olyan kívánatos, de 

kockázatos gazdasági területeken, amelyek e társasági forma hiányában túlzottan 

rizikósnak tűnnének. A befektetők saját kis tőkéjüket sokkal nagyobb alapba 

gyűjthetik össze, amely az egyén számára elérhetetlen nagyságú beruházások 

lehetőségét, egyidejűleg óriási veszteségek és felelősségek kockázatát teremti meg 

speciális finanszírozási formák igénybevétele révén.12 Másrészről ezek a társaságok 

állítják elő a társadalmi szükségletek kielégítésére alkalmas jószágokat, teremtenek 

munkahelyeket és jövedelmet, mozdítják elő az innovációt, a technikai fejlődést. A 

korlátolt felelősségű rendszer kritikája szerint e rendszer azért nem hatékony, mert 

lehetővé teszi a társasági tagok számára azt, hogy a hitelezőik terhére 

ellenszolgáltatás nélküli, nem kompenzált kockázatot vállaljanak.13 Az utóbbi 

                                       
12 Molnár Gábor Lajos: A korlátozott felelősség áttörése az angol társasági jogban Magyar Jog, 2001. március, 

179.  
13 Ugyanott 182.  
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években a korlátolt felelősséggel működő gazdasági társaságok túlzottan 

kockázatosnak bizonyultak különös tekintettel arra, hogy a felszámolási 

eljárásokban gyakorlatilag a hitelezői igények töredéke térült meg. 

A hitelezői kockázatok csökkentésére több jogi megoldás kínálkozik, például a 

minimum tőke és a kötelező biztosítás előírása; a menedzseri és az igazgatói 

felelősség (a vezető tisztségviselői felelősség); a kockázatvállalás állami 

szabályozása, azaz annak meghatározása, hogy mely ügyletek minősülnek túlzottan 

kockázatos tevékenységnek; végezetül a tulajdonosi korlátozott felelősség 

áttörése.14 Ebből adódóan mindenképpen figyelmet érdemel a korlátolt felelősségű 

társaságok ún. „jogi kockázatelemzése”15. Az elmélet kiindulópontja az, hogy 

mennyire valószínű a társaság, mint önálló jogalany saját érdekeinek figyelembe 

vétele (a tulajdonosi érdekérvényesítés helyett). Egy vállalkozás akkor önálló, ha 

beruházási döntései elválnak a tulajdonosi megtakarítási, fogyasztási döntésektől. 

Akkor működik a leginkább hatékonyan, ha kizárólag saját célokat követ profit 

maximalizálásra törekedve, a vezetői függetlenség révén ténylegesen érvényesül a 

társasági érdekek elsődlegessége. A társaság saját érdekének szem előtt tartása 

egyben a hitelezői érdekek védelmét is szolgálja, tekintettel arra, hogy a 

hitelezőnek is érdeke a társasági működés folyamatossága, ami forrást teremt az 

adósságállomány rendezésére. Kockázatelemzési szempontból kiemelt jelentősége 

van a számviteli nyilvántartásoknak, másrészről a társaság társasági szerződésében 

is fellelhetőek olyan garanciális rendelkezések, amelyek arra engednek 

következtetni, hogy az adott gazdasági társaság hitelezői szempontból kisebb 

kockázatot rejt magában. A finanszírozási döntést megelőzően érdemes figyelmet 

fordítani a következőkre az üzleti partner „minősítésekor”.  

A társaság nonprofit illetve közhasznú jellege, az alapítási dokumentáció 

közokiratba foglalása kisebb partnerkockázatra utaló tényezők. Úgyszintén az is, ha 

a társaság székhelye eltér a vezető és a társasági tagok lakóhelyétől, ha a jegyzett 

tőke minél nagyobb arányban pénzbeli hozzájárulásból áll, ha a társasági szerződés 

rendelkezik pótbefizetési kötelezettségről. Amennyiben a társaságnak több 

ügyvezetője van, és a cégjegyzés módja is együttes, ha a társaságnál működik 

felügyelő-bizottság és könyvvizsgáló, úgy a működési kockázat feltehetően kisebb. 

Kockázat csökkentő tényező az is, ha a kisebbségi jogok és a rendszeres vezetői 

értékelés (felmentvény adása) társasági szerződésbe foglalására került sor. Ezzel 

szemben kockázatosabb az a partner, ahol a társasági tagság jelentős mértékben 

koncentrált, a társaságnak van jogi személy tagja is, lehetőség van osztalékelőleg 

fizetésére, vagy a szabad eredménytartalék felhasználására. 

Olvashatunk olyan gazdasági vállalatértelmezési elméletekről is, amelyek a 

felelősség-áttörést túl tágnak vélik, annak a hazainál már jóval kimunkáltabb 

                                       
14 Ugyanott 183. 
15 Lőrinczi Gyula: A korlátolt felelősségű társaság jogi kockázatelemzése Gazdaság és Jog, 2012. január, 3. 
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joggyakorlatára, esetjogára tekintettel. A szerződési szemlélet16 szerint a vállalat 

nem részvényesek tulajdona, hanem szerződések hálózata, amelynek 

középpontjában a menedzser áll. A menedzser köti a cég szerződéseit az 

erőforrások tulajdonosaival, akik a rendelkezésre bocsátott erőforrásért cserébe 

jövedelmet kapnak. A részvényesek is csak erőforrás tulajdonosok, tőkét adnak 

osztalékért cserébe. További érvekre lenne szükségünk ahhoz, hogy miért éppen ezt 

a kört vonjuk be a vállalati vagyont meghaladó tartozások rendezésébe. Ha ezt 

tesszük, úgy számoljunk azzal, hogy a részvényesek várhatóan megváltoztatják 

befektetési döntésüket, tőkefinanszírozás helyett a hitelezés felé fordulnak. 

 

VI. A jelen tanulmányból kimaradt fejezetek 

 

Külön tanulmány témáját képezheti a felelősség-áttörés megjelenése az 

angolszász jogrendszerek esetjogában és jogelméletében (a „társasági lepel 

lerántása”17, amely több szinten „firtatja” a társaság elkülönült jogalanyiságát attól 

függően, hogy csak addicionális társasági információ szerzése a cél, vagy pedig a 

részvényesi felelősség) különös tekintettel az Amerikai Egyesült Államok 

gyakorlatára. Másrészről pedig azon kontinentális országok szabályozása, amelyek 

nem volt szocialista országok, különös tekintettel a német szabályozásra, ahol a 

világon elsőként, egy 1892. évi törvényben jelent meg a kft. mint társasági forma18. 

Úgyszintén külön jogi tanulmány témája lehet majd a tulajdonosi felelősség kérdése 

büntetőjogi nézőpontból, ideértve a polgári jogi igényben történő marasztalás esetét 

is.  

 

                                       
16 Szalai Ákos: Korlátolt felelősség közgazdaságtana: két mese a vállalatról 
(http://jesz.ajk.elte.hu/2007_4.html  1. 
17 Molnár Gábor Lajos: A korlátozott felelősség áttörése az angol társasági jogban Magyar Jog, 2001. márc. 183. 
18 Vezekényi Ursula: A kft. tagjainak felelőssége az új Gt. tükrében Gazdaság és Jog, 1999. december, 8.  

http://jesz.ajk.elte.hu/2007_4.html
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