
 

I. A társaság megszűnése utáni tagi felelősség jogintézményét szabályozó törvényi 

tényállás nem követeli meg a korlátolt felelősségű tag visszaélésszerű, kifejezetten 

csalárd, vagyont tudatosan elvonó magatartását.  

Ezért az uralkodó tag konszernjogi felelőssége az ellenőrzött gazdasági társaság 

rentábilis, gazdaságos működését szem előtt tartó magatartás vétkes elmulasztása esetén 

is megállapítható / Cstv.63.§ (2) bekezdése/ 

 

II. Az Alkotmány szerint Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a 

köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül. Nem tehető 

különbség az egyedüli tag konszernfelelőssége szempontjából annak alapján, hogy az 

uralkodó tag állam, helyi önkormányzat, avagy magántulajdonban lévő természetes – 

avagy jogi személy /A  Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi XX. törvény) 9.§ (1) 

bekezdése/.  

 

 

Az alperes alapítóként a d.-i Sz.P.Kórház működtetésére 2004. július 28. napján hozta létre a 

Sz.P.Kórház Közhasznú Társaságot. A 2005. november 25. napján kelt vagyonkezelési 

szerződéssel a tulajdonos alperes helyi önkormányzat a vagyonkezelő közhasznú társaság 

vagyonkezelésébe adta a kórház és orvosi rendelő ingatlanait, valamint az ahhoz tartozó és a 

2005. szeptember 30-i fordulónappal készített mérlegben felsorolt nagyértékű gépeket, 

berendezéseket és eszközöket. A vagyonkezelési szerződés 7.3. pontja szerint a vagyonkezelő 

kötelezettséget vállalt a kezelt önkormányzati törzsvagyon műszaki állagának szinten 

tartására, megóvására és arra, hogy „köteles eleget tenni a folyamatos karbantartási és 

állagvédelmi előírásoknak, úgy ahogy az általában elvárható”. A fenntartó alperes, valamint a 

szolgáltató Sz.P.Kórház Közhasznú Társaság között 2005. november 25. napján feladatellátási 

szerződés is létrejött a Sz.P.Kórházban az egészségügyi ellátás szolgáltatására a 2006. január 

1. – 2015. december 31. napja közötti 10 éves időtartamra.  

 

Jogszabályváltozás miatt a Sz.P.Kórház Közhasznú Társaság 2009. január 5. napján alakult át 

nonprofit kft-vé. A Sz.P.Kórház Nonprofit Kft-t a cégbíróság 2009. január 22. napján jegyezte 

be a cégnyilvántartásba. A Sz.P.Kórház Nonprofit Kft. (a továbbiakban: adós) 2009. 

januárjában 3.000.000.Ft jegyzett tőkével, 995.096.000.Ft hosszúlejáratú – és 

1.601.214.000.Ft rövid lejáratú kötelezettséggel; 420.965.000.Ft negatív előjelű saját tőkével 

kezdte meg a működését. A 2009. üzleti év végére a hosszúlejáratú kötelezettségek 

1.103.369.000.Ft-ra, a rövidlejáratú kötelezettségek 2.258.396.000.Ft-ra növekedtek, a saját 

tőke pedig a negatív előjelű 1.298.252.000.Ft-ra csökkent. A 2010. üzleti év végére a jegyzett 

tőke 4.000.000.Ft-ra emelkedett, a hosszúlejáratú kötelezettségek 1.082.585.000.Ft, míg a 

rövidlejáratú kötelezettségek 1.884.695.000.Ft-ra csökkentek. A saját tőke adat azonban 

tovább, a negatív előjelű 1.388.746.000.Ft-ra csökkent.  

 

A fenntartó egyedüli tag megyei jogú város a veszteséges működtetés miatt a közgyűlés 

361/2009. (VI.25.) KH határozatával utasította a nonprofit kft. ügyvezetőjét, hogy 

400.000.000.Ft-os konszolidációs hitel felvételéhez szükséges lépéseket tegye meg, kérjen be 

a bankoktól ajánlatokat és az ajánlatokat szerződéstervezettel együtt terjessze a közgyűlés elé. 

A hitel felvételére azért nem került sor, mert a bankok nem nyújtottak hitelt az adós részére. A 

635/2009. (XII.10.) KH határozattal az alperes közgyűlése utasította az adós ügyvezetőjét, 

hogy a kórház eladósodásának megállítására készítsen válságkezelő, válságmenedzselő tervet, 

a tervben kitűzött feladatok végrehajtásának ütemezésével és azt nyújtsa be a 

polgármesterhez. Egyben a válságmenedzselő tervben foglaltak végrehajtásának felügyeletére 



és ellenőrzésére az alapító részéről dr. P.T.-t jelölte ki, aki válságmenedzserként 2010. január 

1-től felügyelte az adós működését, amely az újabb szerződéseit csak az ő ellenjegyzése 

mellett köthette meg. A válságmenedzser a beszállítókkal újratárgyalta a velük kötött 

szerződéseket, intézkedései eredményeként az adós tartozásállománya csökkent. Az adós 

felügyelőbizottsága 2009. április 6. napján megtartott ülésén a társaság könyvvizsgálója 

tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján 

az ügyvezetőnek jeleznie kell az alapító felé, hogy a saját tőke a jegyzett tőke 50%-a alá 

csökkent, az alapítónak pedig gondoskodnia kell a saját tőke/jegyzett tőke arányának 

helyreállításáról, avagy a társasági forma változásáról. Ez az adós esetében 408-410 millió 

forint tőke bevonását indokolja. Az adós 2010. január 21. napján válságkezelési tervet 

készített, melyet a válságmenedzser dr. P.T. is jóváhagyott. A terv elsődleges célja a 

forráshiány miatt kialakult működési válság megoldása volt. 2010. március 3-án a 

könyvvizsgáló az adós ügyvezetőjének írt levelében a a gazdasági társaságokról szóló 2006. 

évi IV. törvény (Gt.) 51.§-ára utalással 423.000.000.Ft saját tőke pótlást tartott szükségesnek, 

mivel a 2008. évi számviteli beszámoló szerint a saját tőke összege a negatív előjelű 

420.965.000.Ft volt. Az alperes közgyűlése a 240/2010. (V.13.) KH határozattal fogadta el a 

2009. üzleti évről szóló számviteli beszámolóját, amely szerint az adósnak a negatív előjelű 

929.391.000.Ft vesztesége volt. Ugyanez a közgyűlési határozat fogadta el az adós 2010. évi 

üzleti tervét, amely a további veszteséges működéssel, a negatív 778.197.000.Ft mérleg 

szerinti eredménnyel kalkulált. 

 

Az alperes a 2010. június 24-i közgyűlésén meghozott 370/2010. (VI.24.) KH határozattal 

arról rendelkezett, hogy a helyi önkormányzat és a gazdasági társasági között fennálló 

tartozásokat „körkompenzáció” formájában rendezi. Ennek első ütemeként a 2010. július 13. 

napján kelt kompenzációs megállapodással az adós – a szintén a helyi önkormányzat alperes 

egyedüli tagságával működő DVCSH Kft. felé fennálló 250 millió forintos tartozását 

számolták el (pénzmozgás nélkül), olyan módon, hogy az adóst a vízszolgáltató felé további 

fizetési kötelezettség nem terhelte, míg ugyanezt az összeget az alperes által juttatott 

tőkepótlásnak tekintették a felperes felé. 

 

A 2010. augusztus 19. napján meghozott 475/2010. (VIII.19.) KH számú határozattal az 

alperes közgyűlése további 173 millió forint tőkepótlást határozott el az adós részére, melyből 

156.940.434.Ft-ot a pénzmozgás nélküli körkompenzáció útján biztosított, míg a fennmaradó 

16.059.566.Ft-ot ténylegesen átutalt az adósnak. A határozattal egyben az adós esetében 423 

millió forint tőkeemelésről is határozott, melyből 1.000.000.Ft-tal a jegyzett tőkét, 422 millió 

forinttal a tőketartalékot emelték meg. A tőkeemelés a 250 millió forintos és a 173 millió 

forintos, részben körkompenzációs tőkejuttatás számviteli rendezését jelentette. Az alperes 

közgyűlése az 58/2010. (XI.28.) KH számú határozatával 268.855.365.Ft vissza nem térítendő 

támogatás nyújtásáról határozott az adós ellen indított felszámolási eljárások 

megszüntetéséhez. Egyben az adós I. Holding Kft. felé fennálló 122.207.195.Ft összegű 

tartozására készfizető kezességvállalás nyújtását határozta el. Az 1/2011. (I.7.) KH számú 

határozat alapján az alperes 98.839.018.Ft kamatmentes kölcsönt nyújtott az adós nonprofit 

kft. részére tartozásai egy része rendezésére. Az adós nonprofit kft. ügyvezetője 2011. 

március 11-én levélben hívta fel az alperes polgármesterét a nonprofit kft. tőkepótlására. 

Eszerint a 2009. üzleti év számviteli beszámolója alapján a nonprofit kft. saját tőke összege a 

negatív előjelű 1.298.252.000Ft. Emiatt a Gt. alapján 1.299.752.000.Ft tőketartalék 

kiegészítésre van szükség.  

 

Ezt követően az alperes a 2011. május 12. napján megtartott közgyűlésén a Sz.P.Kórház- és 

Rendelőintézet „üzemeltetésére” a nonprofit kft. megszüntetését, valamint annak 



költségvetési szerv alapításával továbbműködtetését határozta el. A határozati javaslatban 

(7/A/27) rámutattak, hogy az adós nonprofit kft. elvesztette a saját vagyonát, az alperest pedig 

a Gt.143.§ (2) bekezdése alapján tőkepótlási kötelezettség terheli, melyre nem képes. Az 

alperes az adóssal a kórház működtetésére kötött szerződéseket 2011. június 2. napján 

felbontotta, majd 2011. július 1. napjától a kórházat költségvetési szervként működtette 

tovább. A bíróság a 2011. május 25. napján érkezett felszámolási kérelem alapján a 2011. 

október 7. napján jogerős végzésével rendelte el az adós felszámolását. A felszámolás 2017. 

április 13. napján befejeződött, az adóst a cégbíróság a 2017. szeptember 11. napján kelt 

Cg.64. szám alatti végzésével törölte a cégnyilvántartásból. 

 

A H.I. Gyógyszertár Kft. „fa” I.r. felperes és 8 társa felpereseknek az alperes ellen 

konszernjogi felelősség megállapítása iránti indított perében a Székesfehérvári Törvényszék a 

2014. november 5. napján kelt 18.G.40.080/2012/83. szám alatti ítéletével megállapította az 

alperes korlátlan és teljes felelősségét a Sz.P.Kórház Nonprofit Kft. „fa” minden olyan 

kötelezettségéért, amelynek kielégítését a felszámolás során az adós vagyona nem fedezi. Az 

alperes fellebbezése folytán eljáró Fővárosi Ítélőtábla a 2015. november 4. napján kelt 

11.Gf.40.028/2015/15. szám alatti ítéletével az elsőfokú ítéletet megváltoztatta és a keresetet 

elutasította. Az I-V.r., VII-IX.r. felperesek felülvizsgálati kérelme folytán eljáró Kúria a 2016. 

november 29. napján kelt Gfv.VII.30.147/2016/12. szám alatti részítéletével a jogerős ítéletet 

hatályában fenntartotta. 

 

A felperesek keresetükben az egyesített perben a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 

szóló 1991. XLIX. törvény (Cstv.) 63.§ (2) bekezdése alapján annak megállapítását kérték, 

hogy az alperes – mint a Sz.P.Kórház Nonpfrofit Kft. „fa” egyedüli tagja – korlátlan és teljes 

felelősséggel tartozik az adós felszámolási eljárása során ki nem elégített kötelezettségeiért. A 

keresetükben előadták, hogy az adós ellen indult felszámolási eljárásban a hitelezői igényüket 

bejelentették, azokat a felszámoló nyilvántartásba vette és arról tájékoztatta a hitelezőket, 

hogy az adósnak számottevő vagyona nincs, a nyilvántartásba vett összes hitelezői igény 

összege 1.632.774.776.Ft. Megítélésük szerint az alperes részéről a tartós hátrányos 

üzletpolitika folytatása az adós terhére megállapítható. Az alperes a jogszabály által előírt 

egészségügyi feladatellátási kötelezettségét az adós érdekei elé helyezte, annak közhasznú 

társaságból átalakulásáról a közhasznú társaság veszteségeinek rendezése nélkül döntött. 

Annak ellenére, hogy az alperesnek tudomása volt az adós veszteséges gazdálkodásáról és a 

saját tőke több mint egymilliárd forinttal negatív előjelű összegéről, nem tartotta be a Gt. 

hitelezővédelmi szabályait. (51.§, 143.§) A tőkepótlás elmaradása mellett a vagyonkezelési 

szerződéssel az adóst egy korszerűtlen ingatlan együttes fenntartása és részleges felújítása 

kötelezettségével is terhelte.  

 

Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte. Kiemelte, hogy az alperesnek közjogi 

kötelezettsége az egészségügyi szakellátás biztosítása. [a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8.§, 61.§, 70.§] Az alperes térítésmentesen bocsátotta 

rendelkezésre az adósnak az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges eszközöket és 

ingatlanokat. Magyarországon a kórházakat illető finanszírozás szintje a közhasznú társaság 

megalapításától kezdődően folyamatosan csökkent. Köztudomású, hogy a kórház működtetés 

Magyarországon veszteséges. Ugyanakkor az alperes nem folytatott tartósan hátrányos 

üzletpolitikát, az adóst „nem hagyta magára”. Több alkalommal segítette az adóst 

visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő pénzeszközzel, kezességvállalással. A Cstv.63.§ 

(2) bekezdése szerint a bírói gyakorlat alapján a tartósan hátrányos üzletpolitikát mindig az 

ellenőrzött társaság szempontjából kell megítélni. Így csak akkor állapítható meg, ha a 

társaság tagjának szándéka az adós ellehetetlenítésére irányult. A konkrét esetben az adós 



vesztesége objektív külső folyamatok folytán állt elő, mégpedig az OEP finanszírozás 

kiszámíthatatlansága miatt. Helyesen pedig a tőkehelyzet rendezése, a kiadáscsökkentés nem 

a társaság tagja, hanem az ügyvezetés feladata. A tagnak a társaság veszteséges működését 

nem kell finanszíroznia. A felperesek pedig tudatosan vállaltak üzleti kockázatot azzal, hogy 

az ismerten veszteséges adósnak szállítottak.  

 

Az elsőfokú bíróság fellebbezett és kiegészített ítéletével megállapította, hogy az alperes 

korlátlan felelősséggel tartozik a Sz.P.Kórház Nonprofit Kft. „fa” minden olyan 

kötelezettségéért, amelynek kielégítését a felszámolási eljárás során az adós vagyona nem 

fedezi. Kötelezte az alperest az első- és másodfokú eljárás során lerótt fellebbezési illetékből 

és ügyvédi munkadíjból álló perköltség megfizetésére. Határozata indokolásában a 

törvényszék a Cstv.63.§ (2) bekezdése alkalmazása szempontjából abból indult ki, hogy a 

tartósan hátrányos üzletpolitikát mindig az uralt, ellenőrzött társaság szemszögéből kell 

megítélni. Rámutatott, hogy a bírósági gyakorlat szerint a tartósan hátrányos üzletpolitika 

nemcsak tevőleges magatartással, hanem az uralkodó tag mulasztásával, avagy passzív 

magatartásával is megvalósítható. (BH 2012/295) Így tartósan hátrányos üzletpolitikát folytat 

az az uralkodó tag is, aki elmulasztja azon döntések meghozatalát, amelyek az uralt tag 

gazdaságos, célszerű működésének biztosításához szükségesek. Összegezve, a bíróság akkor 

tartotta megállapíthatónak az uralt társaság felszámolása során ki nem elégített tartozásaiért a 

konszernjogi felelősségét, ha az uralkodó tag uralt társaság stratégiai irányítása során 

tanúsított szándékos vagy súlyosan gondatlan tevékenysége miatt az uralt társaságnál vagyoni 

hátrány keletkezik és emiatt a hitelezői követelések kiegyenlítetlenül maradnak.  

 

Mindezek előrebocsátása után a törvényszék határozatában azt vizsgálta, hogy az alperes 

uralkodó tagként minden szükséges és törvényben előírt intézkedést megtett-e annak 

érdekében, hogy az uralt társaság működésének gazdaságos és ésszerű folytatását, fenntartását 

biztosítsa. Kifejtette, hogy az egészségügyi feladatellátás érdekében létrehozott adósi jogelőd 

működése során az alperes már tisztában lehetett azzal, hogy a feladat ellátásra az OEP által 

rendelkezésre bocsátott összeg nem elégséges a működéshez, ahhoz a finanszírozás érdekében 

többletforrásokat kell rendelkezésre bocsátani. Az adós nonprofit kft. megalakulásakor, a 

2008. évi számviteli beszámoló adataiból már nyilvánvalóvá vált, hogy a kórház a működése 

során veszteséget halmozott fel. Az ugyan kétségtelen, hogy az alperes bizonyos 

intézkedéseket tett annak érdekében, hogy a tőkehiányos állapotot megszüntesse. Erre 

azonban csak az alapítást követően másfél évvel később, 2010. augusztus 19-én került sor, 

423 millió forint tőkepótlás biztosításával. Ekkor azonban már ismert volt az adós 2009. évi 

számviteli beszámolója, mely a tőkehelyzet súlyos negatív irányba változását, mínusz 

1.298.252.000.Ft saját tőkét mutatott. Ezért a 2008. év végi 421 millió forint tőkehiány 

rendezésére irányuló 423 millió forint tőkepótlás a tőkehiány megszüntetésére ekkor már nem 

volt elégséges. Nem vitás, hogy a 2010. év elejétől a válságkezelési terv készítésével – és a 

válságmenedzser alkalmazásával az alperes konszolidálni próbálta az adós működését. Ennek 

eredményeként azonban a veszteséges működés nem szűnt meg, hanem tovább halmozódott. 

Mindez ahhoz vezetett, hogy az alperes felbontotta az adóssal kötött feladatellátási és 

vagyonkezelési szerződéseket és a kórházat költségvetési szerv útján működtette tovább. A 

beszerzett bizonyítékok alapján a törvényszék úgy ítélte meg, hogy az alperes a tőkepótlási 

kötelezettségéről az adós ügyvezető igazgatói tájékoztatása, valamint könyvvizsgálója 

figyelemfelhívása alapján is tudhatott. Helyesen a alperesnek a Gt.51.§ (1), (3) bekezdése, a 

143.§ (2) bekezdése, (3) bekezdései alapján már a 420.965.000.Ft negatív saját tőke adatot 

tartalmazó, 2008. évi számviteli beszámoló elfogadását követő három hónapon belül 

intézkednie kellett volna a tőkehiányos állapot megszüntetéséről. Alaptalannak ítélte az 

alperes azon védekezését, hogy a 2010. augusztus 19-i 423 millió forintos tőkepótlás 



megfelelt a Gt. alapján fennálló intézkedési kötelezettségnek. Az alperes ugyanis több mint 

egy éves késedelemmel hozott határozatot a tőkepótlásról, az pedig az intézkedés 

megtételekor már nem volt alkalmas a tőkehiányos állapot megszüntetésére. Elvetette a 

bíróság az alperes azon védekezését, hogy a tőkehiányos állapot megszüntetése saját források 

hiányában nem volt lehetséges. Ennek tudatában ugyanis az alperesnek már a 2008. évi 

számviteli beszámoló elfogadását követő harmadik hónapban, 2009. augusztusában 

határoznia kellett volna az adós jogutód nélküli megszüntetéséről. Kifejtette a bíróság, hogy 

ha az alapító az őt terhelő feladatok ellátása érdekében hoz létre társaságot, és az ilyen uralt 

társaság veszteségei ellenére a feladat-ellátási cél érdekében a társaságot huzamosabb ideig 

továbbműködteti, a veszteségek megszüntetésére nem tesz hatékony intézkedéseket és a 

tőkehiányos állapot ellenére a társaságot nem is szünteti meg, - olyan súlyosan gondatlan 

magatartást tanúsít, amely megvalósítja az uralt társasággal szembeni tartósan hátrányos 

üzletpolitikát.  

 

Az ítélet és a kiegészítő ítélet ellen az alperes terjesztett elő fellebbezést, elsődlegesen annak 

megváltoztatása és a kereset elutasítása - , míg másodlagosan annak hatályon kívül helyezése 

iránt.  

 

Jogorvoslati kérelmében elsődlegesen azt sérelmezte, hogy a törvényszék súlyos, az ügy 

érdemi elbírálására kiható eljárási szabálysértést vétett, amikor a Pp.3.§ (3) bekezdésében 

foglalt kötelezettségét megsértve az alperest nem tájékoztatta a bizonyítási kötelezettségről, a 

bizonyítási teherről és a szükséges bizonyítandó tények köréről. Ez a tájékoztatás annak 

ellenére maradt el, hogy a hatályon kívül helyezést megelőző eljárási szakaszban az ügyben 

eljáró bíróság arról adott tájékoztatást, hogy a bizonyítási teher kiosztásáról majd külön 

végzésben határoz. Másodsorban arra hivatkozott, hogy a Pp.206.§ (1) bekezdését és 221.§ 

(1) bekezdését sérti az az elsőfokú ítélet, mely az alperessel szemben előterjesztett ugyanazon, 

konszernjogi felelősség megállapítását kérő keresetről a Kúria Gfv.VII.30.147/2016/12. szám 

alatti részítéletétől eltérő, felelősséget megállapító határozatot hozott. A fellebbezett ítélet 

semmilyen okszerű magyarázatát nem adja annak, hogy miért döntött eltérően az említett 

keresetet elutasító kúriai részítélettől. Ugyanazon kereseti kérelem, ugyanazon tények 

előadása és bizonyítékok mérlegelése alapján egymással ellentétes jogi következtetésre nem 

juthat két különböző bíróság. Azzal érvelt, hogy amennyiben a felperesek új tényállási 

elemekre nem hivatkoztak, a Kúria felülvizsgálati határozata mindenkire, így jelen per 

felpereseire is kiterjedő hatályú. A Cstv.63.§ (2) bekezdésére alapított két ellentétes ítélet 

azzal a következménnyel járna, hogy azok a felperesek, akiknek a keresete elutasításra került, 

igényt nem támaszthatnának az alperessel szemben, míg mások (akik akár perben sem álltak) 

követeléssel léphetnének fel. Rámutatott, hogy a Kúria részítéletével elbírált keresettől eltérő 

tényekre jelen eljárásban sem hivatkoztak a felperesek. Egybevetette a fellebbezett ítélet, 

valamint a Székesfehérvári Törvényszék 2014. november 5. napján meghozott 

18.G.40.080/2012/83. szám alatti ítélete indokolását és úgy ítélte meg, hogy a fellebbezett 

ítélet indokolása érdemi változtatás nélkül fogalmazta át a korábbi ítéleti indokokat. Az ügy 

érdemi megítélését illetően – harmadsorban – hivatkozott az EBH 2013.P.4. szám alatt 

közzétett eseti döntésre, amely szerint nem állapítható meg a konszernjogi felelősség, ha az 

üzletpolitika célja az ellenőrzött társaság gazdasági helyzetének javítása, a hitelezők 

kielégítésének növelése. Ha ez a próbálkozás sikertelen marad, a konszernjogi felelősség nem 

áll fenn, mert nem az üzletpolitika volt hátrányos az ellenőrzött társaság tekintetében, hanem 

az nem vezetett az általa kívánt eredményre. Ezen bírói gyakorlattal szemben áll az elsőfokú 

ítélet érvelése. Úgy ítélte meg, hogy a Kúria részítéletével szemben a fellebbezéssel támadott 

ítélet összemossa az alperes ellátási célját és a gazdasági célját. Szemben a törvényszék 

megítélésével, a tanúk arra tettek vallomást az eljárás során, hogy a gazdaságos, fenntartható 



működés biztosítása volt az alperes célja. Az alperes a veszteségek csökkentésére nyújtotta a 

támogatásokat. Az alperes gazdasági célja tehát az volt, hogy a saját lehetőségeihez mérten 

vagyont juttatva válságterv kidolgozásával támogassa az uralt társaságot, nem pedig az, hogy 

tőle vagyont vonjon el. Hivatkozott a kúriai részítélet 68., 79. pontjaira, melyből következően 

nem eredményezheti a tartósan hátrányos üzletpolitika megállapítását, ha az alperes nem 

olyan döntést hozott, amely a felperesek álláspontja szerint megfelelő lett volna, és 

önmagában az sem alapozza meg az alperes felelősségét, ha a társaság veszteségesen folytatja 

a tevékenységét. Az alperes megítélése szerint egyedül az a lényeges, hogy nem volt olyan 

tudatos célja, hogy vagyoni hátrányt okozzon az uralt társaságnak a saját vagyonszerzése 

érdekében. Hivatkozott a felülvizsgálati határozattal zárult korábbi eljárás Fővárosi Ítélőtábla 

által hozott jogerős ítélete azon megállapítására, hogy önmagában nem alapozza meg az 

alperes felelősségét az a tény, hogy ismerte a nonprofit kft. veszteséges működését, az adós 

pénzügyi helyzetét, és hogy nem tett eleget a tőkepótlási kötelezettségének. A Kúria szerint 

önmagában a tőkehelyzet helyreállításának elmulasztása a tartósan hátrányos üzletpolitika 

folytatását nem alapozza meg. A tőkehelyzet rendezése elmulasztásának kérdésében 

lényegesnek tartotta, hogy a törvényes állapot helyreállítását a cégbíróság a törvényességi 

felügyeleti eljárás keretében kikényszerítheti, erre határidőt is biztosít a társaságnak. Az 

alperes tudatos, célzatos magatartása vizsgálata körében jelentősége van annak, hogy az 

alperes a 2010. évben rendelkezett a tőkepótlásról és az ügyvezető 2011. márciusi értesítését 

követően a társaság megszüntetésének előkészítéséről. Ezek a lépések önmagukban is 

kizárják, hogy az uralt társaságnak tudatosan vagyoni hátrányt kívánt volna okozni az alperes. 

Véleménye szerint a konkrét esetben hiányzott a konszernjogi felelősség törvényi tényállása 

megállapíthatóságához az okozati összefüggés eleme, az, hogy a veszteség kialakulása az 

alperesi magatartásra lett volna visszavezethető. Ugyanis nem a tőkepótlás hiánya 

eredményezte a veszteséget, hanem a veszteség eredményezte a tőkehelyzet rendezésének 

szükségét. Téves a törvényszék azon álláspontja is, hogy a tőkepótlás elmaradása vezetett a 

veszteség további növekedéséhez. Úgy vélte, hogy sem a 2008. évi, átalakuláskor fennálló 

veszteség, a tőkepótlás esetleges késedelme nem vezetett a felszámoláshoz és nem is 

eredményezte azt. A 2010. évi tőkepótlás az alapításkori veszteséget pótolta. Így a nonprofit 

kft. alapítása egyáltalán nem tekinthető a hátrányos üzletpolitika kezdetének. Hátrányos 

üzletpolitikát – esetlegesen – az alperes legfeljebb 2010. szeptemberétől a felszámolási 

kérelem benyújtásáig tanúsíthatott, mely nem tekinthető tartósnak. A jogerős és felülvizsgált 

részítélet szerint az üzletpolitika akkor tartósan hátrányos, ha nem az uralt társaság 

gazdaságos működésének elősegítését, a veszteségek csökkentését célozza, hanem a 

tulajdonos egyéb érdekeit. A hátrányos üzletpolitikának tudatosnak kell lennie, részben olyan 

módon, hogy a tulajdonos akarata az uralt társaság számára hátrány okozására kiterjedjen. 

Ilyen tudatos, célzatos hátrányokozást pedig az elsőfokú ítélet sem állapított meg.  

 

A felperesek fellebbezési ellenkérelmükben az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérték annak 

helyes indokai alapján. Kiemelték, hogy sem a Cstv., sem pedig a Gt. nem ad felmentést a 

gazdálkodó szervezet részére aszerint, hogy milyen célból, milyen feladatok ellátására jött 

létre. Amennyiben az alperes a jogszabályi kötelezettségeit betartotta volna, akkor kisebb 

tartozásokkal lehetett volna megszüntetni az adós céget.  

 

A fellebbezés nem alapos. 

 

A törvényszék az ítélete alapjául szolgáló tényállást a bizonyítékok helytálló mérlegelése 

alapján állapította meg, és abból a jogszabálynak megfelelően következtetett az alperes 

korlátlan felelősségére az adós Sz.P.Kórház Nonprofit Kft. „fa” felszámolási eljárás során ki 

nem elégített tartozásaiért.  



 

Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítélete indokolásával egyetértett, az abban foglaltakat 

részletesen megismételni nem kívánja, így azokra csak utal. (Pp.254.§ (3) bekezdés) 

 

I. 

 

Az ítélőtábla a fellebbezésben foglaltak alapján elsődlegesen kiemeli, hogy az alperes 

jogorvoslati kérelmében kifejtettekkel szemben a törvényszék az elsőfokú eljárás lényeges 

szabályát az ügy érdemi elbírálására kiható módon nem sértette meg, így nincs helye az ítélet 

eljárási szabálysértés miatti hatályon kívül helyezésének. (Pp.252.§ (2) bekezdés) A 

törvényszék a bizonyítékok mérlegelésére (Pp.206.§ (1) bekezdés) - és az ítélet indokolására 

vonatkozó kötelezettségének (Pp.221.§ (1) bekezdés) is megfelelően eleget tett. Nem sértette 

meg a Pp.3.§ (3) bekezdése – bizonyítandó tényekre, bizonyítási teherre és a bizonyítás 

indítványozása elmulasztása következményeire kiterjedő – tájékoztatási kötelezettséget előíró 

szabályát sem. A Cstv.63.§ (2) bekezdése alapján a konszernjogi felelősség megállapítása 

iránt indított perben a Pp.164.§ (1) bekezdése szerint a felperest terhelte az egyedüli tag 

alperes adós társaság felé érvényesített tartósan hátrányos üzletpolitikája folytatásának és 

ezzel okozati összefüggésben a hitelezői igények részben vagy egészbeni kielégítésének 

elmaradása bizonyítása. A felperesek keresetéből és az arra előterjesztett alperesi 

ellenkérelemből kitűnően a felek a Cstv.63.§ (2) bekezdése anyagi jogi szabályából következő 

bizonyítandó tényekkel, a bizonyítási kötelezettséggel tisztában voltak, így a bíróságot nem 

terhelte külön alakszerű tájékoztatási kötelezettség. A felek a jóhiszemű és a célszerű pervitel 

követelményeinek megfelelően (Pp.141.§ (2) bekezdés) a bíróság tájékoztatása nélkül is 

előterjesztették a bizonyítási indítványaikat. (A Pp. tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó 

szabályainak alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 1/2009. (VI.24.) PK 

vélemény 1. pontja)  

 

Az alperes fellebbezésében kellő jogszabályi alap nélkül hivatkozott az adós Sz.P.Kórház 

Nonprofit Kft. „fa” más hitelezői (H. I. Gyógyszertár Kft. „fa” I.r. felperes és 8 társa) által 

előterjesztett kereset alapján indult perben korábban meghozott jogerős ítélet (a Fővárosi 

Ítélőtábla 2015. november 4. napján kelt 11.Gf.40.028/2015/15. szám) az adós valamennyi 

hitelezőre kiterjedő (erga omnes) hatályára. Helyesen, a konszernjogi felelősséget megállapító 

ítélet hatálya valamennyi hitelezőre kiterjed, viszont a konszernjogi felelősség megállapítása 

iránti keresetet elutasító ítélet hatálya – a keresetet előterjesztő hitelezőkön túl – nem terjed ki 

a többi hitelezőre. (Török Tamás: Felelősség a társasági jogban HVG-Orac Lap- és 

Könyvkiadó Kft. 2007) Következik ez abból is, hogy a konszernjogi felelősséget megállapító 

ítélet jogerőre emelkedése után bármelyik hitelező marasztalási keresetet terjeszthet elő az 

uralkodó taggal szemben. 

 

II. 

 

Annak megítélésénél, hogy a törvényszék, avagy az alperes értelmezte és alkalmazta a perbeli 

tényállásra helytállóan a konszernjogi felelősség szabályait, a törvényből és a bírósági 

gyakorlatból kellett kiindulni. Ebben a körben az ítélőtábla a törvényszék ítélete indokait az 

alábbiakkal egészíti ki, figyelemmel a fellebbezésben foglaltakra: 

 

A Cstv.63.§ (2) bekezdése – az adóssal szembeni felszámolási kérelem benyújtásakor (2011. 

május 25.) hatályos szabályai szerint – a minősített többséget biztosító befolyás alatt álló, 

valamint egyszemélyes gazdasági társaság, továbbá az egyéni cég felszámolása esetében a 

befolyással rendelkező, illetve az egyedüli tag (részvényes) korlátlan felelősséggel tartozik a 



társaság minden olyan kötelezettségéért, amelynek kielégítését a felszámolási eljárás során az 

adós vagyona nem fedezi, ha a hitelezőnek a felszámolási eljárás során vagy annak jogerős 

lezárását követő 90 napos jogvesztő határidőn belül benyújtott keresete alapján a bíróság 

megállapítja e tagnak (részvényesnek) – az adós társaság felé érvényesített tartósan hátrányos 

üzletpolitikájára figyelemmel – korlátlan és teljes felelősségét a társaság tartozásaiért. 

 

Az üzletpolitika a bírói gyakorlatban kimunkált elvek szerint hosszú távú gazdálkodási 

koncepciót, üzleti cselekvési programot, stratégiai irányító tevékenységet jelent, mely akkor 

minősül az uralt társaságra nézve hátrányosnak, ha az uralkodó tag akár szándékos, akár 

súlyosan gondatlan magatartással (tevőlegesen vagy passzívan, így: mulasztással) az uralt 

társaság érdekeivel a gazdaságos és rentábilis működés elveivel szembenállóan 

likviditásvesztéshez, veszteséghez és végső soron a hitelezői követelések kielégítetlenségéhez 

vezet. (A Fővárosi Ítélőtábla 16.Gf.40.080/2004/3. szám, a 16.Gf.40.412/2015/6. szám, a 

BDT 2012/2645, a BH 2012/295 szám alatt közzétett határozatok)  

 

A joggyakorlatban kimunkált ezen elvekből az ítélőtábla kiemeli, hogy – az alperes 

megítélésével szemben – a tartósan hátrányos üzletpolitika nem csupán aktív, tudatos, az uralt 

társaság terhére hátrány okozására kiterjedő célzatú, a vagyon elvonására irányuló tulajdonosi 

magatartás lehet. A Cstv.63.§ (2) bekezdése ugyanis – szemben a Gt.50.§ (1)-(2) bekezdése 

korabeli, a társaság megszűnése utáni tagi felelősség jogintézményét szabályozó törvényi 

tényállással, nem követeli meg a korlátolt felelősségű tag visszaélésszerű, kifejezetten csalárd, 

vagyont tudatosan elvonó magatartását. Ezért a Cstv.63.§ (2) bekezdése alapján az uralkodó 

tag konszernjogi felelőssége az ellenőrzött gazdasági társaság rentábilis, gazdaságos 

működését szem előtt tartó magatartás vétkes elmulasztása esetén is megállapítható. Tekintve, 

hogy a konszernfelelősség és a társaság megszűnése utáni tagi felelősség jogintézménye egy 

időben ugyanazzal a személlyel szemben nem alkalmazható (BH 2005.187), a két felelősségi 

forma törvényi tényállási elemei sem vegyíthetőek oly módon, hogy a konszernjogi felelősség 

megállapítását is valamely célzatosan visszaélő, társasági vagyont elvonó magatartáshoz 

kötnénk. 

 

A konszernjogi felelősség megállapítása iránti perekben nem maradhat figyelmen kívül az 

sem, hogy a Cstv.63.§ (2) bekezdése a hitelezői érdekek védelme, a kielégítetlenül maradt 

hitelezői követelések utólagos kiegyenlítése érdekében állapítja meg az uralkodó tag 

másodlagos, felróhatóságon alapuló, deliktuális felelősségét. Ebből következően az uralkodó 

tag az uralt társaság működtetése, az üzletpolitika meghatározása és a stratégiai irányító 

tevékenysége során a társasági érdekek elsődlegességét követően  - a fizetésképtelenséggel 

fenyegető helyzet bekövetkezése után  - már a hitelezői érdekek elsődlegessége alapján 

köteles eljárni. Amennyiben ugyanis figyelmen kívül hagyja, hogy a gyakorolt üzletpolitikája 

az uralt társaság fizetésképtelenségéhez, és így a hitelezői igények kielégítetlenségéhez vezet, 

az olyan felróható mulasztásnak minősül, amely a 63.§ (2) bekezdése alapján a felelősség- 

átvitel következményével jár. 

 

Ezen elvekre figyelemmel nem volt jelentősége a fellebbezés azon érvelésének, hogy az adós 

nonprofit kft. irányítása során nem volt felismerhető olyan alperesi tudatos cél, hogy az uralt 

társaságnak a saját vagyonszerzése érdekében hátrányt okozzon.  

 

Az ítélőtábla álláspontja szerint a konszernjogi felelősség megítélése szempontjából – az 

alábbiak miatt – nem volt jelentősége a fellebbezés azon érveinek sem, hogy az alperes 

uralkodó tag az adóst milyen törvényi közfeladat ellátására (Ötv. 8.§ (1) bekezdés) alapították, 



az adós milyen tevékenységet folytatott, és a tevékenységére milyen jogszabályok és 

finanszírozási feltételek voltak hatályban.  

 

A felszámolási kérelem benyújtásakor hatályos Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi 

XX. törvény) 9.§ (1) bekezdése) szerint Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, 

amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül. Az 

Alkotmány ezen szabálya szerint tehát nem tehető különbség az egyedüli tag 

konszernfelelőssége szempontjából annak alapján, hogy az uralkodó tag állam, helyi 

önkormányzat, avagy magántulajdonban lévő természetes – avagy jogi személy. A Cstv.63.§ 

(2) bekezdése nem tartalmaz különbségtételt aszerint sem, hogy a kielégítetlen hitelezői 

követeléseket maga mögött hagyó uralt társaság közérdekű – avagy csupán magánérdekű 

tevékenységet folytatott, illetve hogy a tevékenység jogszabályon alapuló (a kötelező 

egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény) finanszírozása önmagában 

elégséges, avagy sem.  

 

Ezekre figyelemmel nem lehetett jelentősége a konszernjogi felelősség vizsgálata 

szempontjából annak sem, hogy az alperes megyei jogú város önkormányzata több különböző 

tulajdonosi érdekpozícióban is állt az egészségügyi ellátás biztosítása során; részben 

tulajdonosa volt a kórház- és rendelőintézet ingatlanainak, részben alapítója és egyedüli tagja 

a nonprofit kft. adósnak; részben pedig egészségügyi feladatellátási kötelezettség is terhelte. 

 

A konszernjogi felelősség megállapítása szempontjából nincs jelentősége annak sem, hogy az 

alapításkor, illetve a működtetés során az uralkodó tagnak volt-e kellő forrása, pénzeszköze az 

uralt társaság működtetésére, tőkepótlására. Ellenkező értelmezés elfogadása esetén bármely 

tulajdoni formában működő, bármely tevékenységet folytató, felszámolás alá került társaság 

uralkodó tagja hivatkozhatna arra, hogy a választott tevékenység (állami) finanszírozása 

hiányos, a működtetésére pedig nincs elegendő forrása. Ezért csupán megjegyzi az ítélőtábla, 

hogy az alperes megyei jogú város önkormányzata 2010. évi éves költségvetésének kiadási 

főösszege 20.850.450.000 Ft volt, melyből számos közfeladatot kellett ellátni. (Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 9/2010. (II.12.) KR számú rendelete a 2010. évi 

költségvetésről és annak végrehajtásáról 3.§) 

 

III. 

 

Ezen alkalmazási feltételek figyelembevételével az alperes konszernfelelőssége megítélésénél 

abból kellett kiindulni, hogy a nonprofit társaság adóst az alperes 2009. januárjában 

420.965.000 Ft negatív saját tőkével és mintegy 2,6 milliárd forint kötelezettségállománnyal 

kezdte működtetni, melyről kétségtelenül tudomással rendelkezett. Az alperes a nonprofit kft. 

adós tőkevesztése rendezésére ugyan bizonyos lépéseket megtett, 2010. január 1-től 

válságmenedzsert jelölt ki, és válságkezelő, válságmenedzselő terv elkészítését írta elő. 

Tőkepótlásra azonban a működés első évében annak ellenére nem került sor, hogy 2009. 

április 6-án már a társaság könyvvizsgálója figyelmeztette az adós felügyelőbizottságát, hogy 

a Gt.143.§ (2) bekezdése a/ pontja alapján jelentős tőkebevonás szükséges. 2010. március 3-

án a könyvvizsgáló a Gt.51.§-ára utalással 423 millió forint saját tőke pótlást tartott 

szükségesnek, míg egy évvel később (2011. március 11-én) az adós ügyvezetője már 

1.299.752.000 Ft tőketartalék kiegészítést tartott szükségesnek. A működtetés mintegy két éve 

alatt – az induló, valamint a 2009., 2010. év számviteli beszámolója adatai szerint – a 

nonprofit kft. saját tőkéje 420.962.000 Ft (mínusz) Ft-ról előbb mínusz 1.298.252.000 Ft-ra, 

majd 1.388.746.000 Ft-ra csökkent, a rövid – illetve hosszú lejáratú kötelezettségek a második 

üzleti év végére mintegy 3 milliárd forintra növekedtek.  



 

Az ilyen mértékű tőkevesztés, illetve tartozásállomány mellett kell megítélni azt, hogy az 

uralkodó tag alperes a hitelezői érdekek védelme érdekében a kielégítetlenül maradt hitelezői 

követelések mérséklése érdekében minden általában elvárható intézkedést megtett-e. A 

rendelkezésre álló iratokból megállapíthatóan a 2010-2011. évben az alperes többször 

határozott a nonprofit kft. tőkepótlásáról (2010. június 24-én, 2010. augusztus 19-én, 2010. 

november 28-én és 2011. január 7-én), azonban ezen intézkedések két esetben csak 250 millió 

forintos és 156.940.434 Ft-os „körkompenzációt” jelentettek, mellyel valódi pénzmozgás és 

tőkejuttatás nem járt. A ténylegesen juttatott pénzeszköz (2010. augusztus 19-én 16.059.566 

Ft, 2010. november 28-án 268.855.365 Ft és 2011. január 7. napján átadott 98.839.000 Ft) 

pedig teljes volumenében (383.753.931 Ft) csekélynek minősíthető a teljes tőkevesztéshez és 

kötelezettségállományhoz képest.  

 

Az uralkodó tag alperes üzletpolitikája során a nonprofit kft. adós rentábilis, a veszteségeket 

csökkentő működésére tett intézkedései esetlegesek, eshetőlegesek és a tőkevesztéshez képest 

aránytalanok voltak. Ezek az intézkedések megfeleltek annak az „irányítási koncepciónak”, 

melyet az alperes megyei jogú város korabeli polgármestere, dr. Kálmán András a 

tanúvallomásában (G.40.145/2016/8. szám alatt benyújtott G.40.080/2016/66. tjk. 4. oldal) 

körülírt. Eszerint „nekem, de az én időszakomban az önkormányzatnak nem volt elképzelése 

arról, hogy a kórház veszteséges működését hogyan tudja megoldani”. Az irányítási 

koncepció hiánya és a nonprofit kft. tőkevesztése elkerülésére tett intézkedések csekély 

hatékonysága azzal együtt értékelhető, hogy az említett tanú vallomása szerint „a kórház 

kiadásai nem túl nagy kiadási költségeket jelentettek az önkormányzat teljes költségvetésén 

belül” (66. tjk. 5. oldal utolsó bekezdés). 

 

Az alperes érvelésével szemben a konkrét esetben azért nem alkalmazható az EBH 2013.P.4. 

szám alatt közzétett eseti döntésben kifejtett elv, mert jelen esetben az alperes magatartása 

érdemben nem irányult az ellenőrzött gazdasági társaság helyzetének javítására, az uralkodó 

tag (eshetőlegesen) belenyugodott a tartozásállomány növekedésébe, az adós 

fizetésképtelenségébe. 

 

IV. 

 

Annak a perbeli lényeges kérdésnek a megítélésénél, hogy az uralkodó tag alperest az 

irányított nonprofit kft. működtetése és a rendkívüli tőkevesztést követően a hitelezői érdekek 

figyelembevétele során a törvény alapján terhelte-e tőkepótlási kötelezettség, a Gt. 

törvényszék által is helyesen alkalmazott korabeli 51.§ (1), (3) bekezdése, 143.§ (2), (3) 

bekezdése értelmezésével kellett állást foglalni.  

 

A Gt.51.§ (1) bekezdése valamennyi gazdasági társaság számára írja elő a két egymást követő 

teljes üzleti évben fennálló, a társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét el nem érő 

saját tőke esetén, hogy a második év számviteli törvény szerinti beszámolója elfogadásától 

számított három hónapon belül gondoskodjék a szükséges saját tőke biztosításáról, ennek 

eredménytelensége esetén az átalakulásról, avagy a jogutód nélküli megszűnésről.  

 

A Gt.51.§ (3) bekezdése alapján azonban a korlátolt felelősségű társaság törzstőkéjének 

veszteség folytán való csökkenése jogkövetkezményeire részben eltérő szabályokat kell 

alkalmazni. A korlátolt felelősségű társaságra irányadó Gt.143.§ (2) bekezdése alapján az 

ügyvezető haladéktalanul köteles a taggyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy (a./) a 

társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy (b./) a társaságot 



fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem 

fedezi. A Gt.143.§ (3) bekezdése alapján a tagoknak az összehívott taggyűlésen határozniuk 

kell különösen a pótbefizetés előírásáról, vagy – ha ennek lehetőségét a társasági szerződés 

nem tartalmazza – a törzstőke más módon való biztosításáról, illetve a törzstőke 

leszállításáról, mindezek hiányában a társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, 

illetve jogutód nélküli megszüntetéséről. A határozatokat legkésőbb három hónapon belül 

végre kell hajtani.  

 

A Gt.51.§ (1), (3) bekezdése és a 143.§ (2)-(3) bekezdése egybevetett értelmezése alapján a 

korlátolt felelősségű társaságnak nemcsak két egymást követő üzleti év jegyzett tőkét el nem 

érő (negatív) saját tőke adata esetén, a második év számviteli törvény szerinti beszámolója 

elfogadásától számított három hónapon belül kell gondoskodnia a tőkepótlásról, átalakulásról 

avagy jogutód nélküli megszűnésről. Helyesen a tagokat a Gt.143.§ (3) bekezdései alapján 

már egy üzleti év számviteli beszámolója alapján tapasztalt súlyos tőkevesztés esetén is 

terheli a tőkepótlás, átalakulás, illetve jogutód nélküli megszüntetése kötelezettsége. (a 

Fővárosi Ítélőtábla 14.Cgtf.44.463/2012/2. szám alatti határozata) 

 

Arra ugyan az alperes a fellebbezésében helyesen hivatkozott, hogy a tőkepótlási 

kötelezettség elmulasztása – önmagában – nem alapozza meg a konszernfelelősséget, azonban 

jelen esetben nem erről volt szó. Az alperes a perbeli adatok szerint az adós nonprofit kft. 

működtetése során – kevés kivételtől eltekintve – figyelmen kívül hagyta az uralt társaság 

tőkehiányos állapotát, rendkívüli mértékű kötelezettségállományát, és így az esetlegesen 

kielégítés nélkül maradó hitelezői követelések növekedését.  A törvényszék helytálló 

megítélése szerint az uralt társaság tőkehiányos állapota és a tőkepótlásra vonatkozó uralkodó 

tagi szándék hiányában az alperes akkor járt volna el a hitelezői érdekeket figyelembevevő, 

felelősen gondolkodó társasági tagként, ha már a 2009. évben határoz a Gt.143.§ (3) 

bekezdése alapján az adós jogutód nélküli megszüntetéséről. Ebben az esetben kétségen kívül 

elkerülhette volna a kiegyenlítetlen hitelezői követelések növekedését. 

 

Kellő alap nélkül hivatkozott az alperes a fellebbezésében arra is, hogy a tőkepótlás 

elmaradásának egyedüli következménye a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárása és 

ennek során intézkedése. (A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 76.§, 81.§) Helyesen a törvényességi 

felügyeleti eljárás csak a tőkehiányos állapot rendezése elmulasztásának egyik 

jogkövetkezménye, de ilyen jogkövetkezmény lehet - függetlenül a cégtörvényességi 

eljárástól - a konszernjogi felelősség megállapítása is.  

 

V. 

 

Az alperes uralkodó tag konszernjogi felelőssége megállapításánál a tőkepótlás elmaradása és 

– a hitelezői követelések növekedését megelőző – jogutód nélküli megszüntetésre vonatkozó 

kötelezettség figyelmen kívül hagyásán túlmenően értékelni kellett az uralt tag 

megszüntetésének körülményeit is.  

 

Az alperes helyi önkormányzat 2011. május 12. napján úgy határozott az adós nonprofit kft. 

megszüntetéséről, hogy a nonprofit kft-vel a kórház működtetésére kötött szerződéseket – így 

a vagyonkezelési szerződést is – 2011. június 2. napján felbontotta. A vagyonkezelési 

szerződés felbontásával az alperes az adós által addig kezelt vagyont elvonta és az adós által 

ellátott tevékenységet egy újonnan alapított gazdálkodó szervezet,  a költségvetési szerv (Ptk. 

VI. fejezet 4. cím) útján látta el. Ezzel egy időben a nonprofit kft. adóst terhelő mintegy 1,6 



milliárd forint adósságállományt hátrahagyta a vagyon és eszköz nélküli nonprofit kft. 

adósnál. Az uralkodó tag ezzel az adós nonprofit kft-t „felszámolásba döntötte”, rendkívüli 

mértékű kiegyenlítetlen hitelezői követeléseket hátrahagyva, a tevékenységet a költségvetési 

szervbe átszervezve. Ennek során az alperes az államháztartásról szóló korabeli 1992. évi 

XXXVIII. törvény (Áht.) 100/P.§ (1) bekezdése alapján járt el. Ugyanakkor arra már a 

felperes hivatkozott az elsőfokú eljárás során kellő alappal, hogy az alperes a közfeladat 

ellátására a költségvetési szerv létrehozása során figyelmen kívül hagyta az Áht. 100/P.§ (3) 

bekezdése azon szabályát, mely lehetővé teszi a kötelezettségek tartozás átvállalással 

átruházását. Ez elmaradt, így a Sz.P.Kórház- és Rendelőintézet működtetésére létrehozott 

költségvetési szerv „tisztán”, az évek során felhalmozott hitelezői követeléseket 

kiegyenlítetlenül, az adósnál hátrahagyva kezdte meg a működését. 

 

A nonprofit kft. adós ilyen megszüntetésével és a költségvetési szerv alapításával az uralkodó 

tag alperes lényegében kifejezésre juttatta azt az üzletpolitikáját, amely semmilyen tekintettel 

nem volt a nonprofit kft. gazdaságos működtetésére és a kielégítetlenül maradt hitelezői 

követelések elkerülésére. Az alperes ilyen hanyag mulasztása felróható, hátrányos 

üzletpolitikának minősül és okozati összefüggésben áll az adós felszámolási eljárása során 

kielégítetlen hitelezői tartozásokkal. 

 

Ezekre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp.253.§ (2) bekezdése alapján 

helybenhagyta. 

 

 

Győri Ítélőtábla Gf.II.20.169/2017/3/I. 

 


