
Az ún. „üvegzseb törvény” speciális elıírásait a cégnek akkor is be kell tartania, 

ha az önkormányzat többségi befolyása a nem költségvetési szerv alapítón 

keresztül valósul meg. 
 
Alkalmazott jogszabályok: Áht. 95/A. §-a,  Ötv. 80. § (4) bek.  
 

Gyıri Ítélıtábla Cgtf.IV.25.423/2008/2.szám 
 
 
 
 
 
Az E. Ingatlankezelı Kft. egyedüli tagja a S. Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zrt.. 
A cég felügyelı bizottsággal nem rendelkezik. Az egyedüli tag S. Zrt. kéttagú 
társaság; minısített többségő befolyással rendelkezı tagja E. Város Önkormányzata, 
kisebbségi tagja a D. Vagyonkezelı Zrt.  
 
Az elsıfokú bíróság hivatalból indított törvényességi felügyeleti eljárást a céggel 
szemben, elıírva, hogy 30 napon belül a törvényes mőködését állítsa helyre, így 
szervezetét, belsı mőködését alakítsa az Áht. 95/A § rendelkezéseinek megfelelıen, 
figyelemmel az Ötv. 80. § (4) bekezdésére és a Ptk. 685/B. §-ára is.  
 
Az elsıfokú bíróság felhívására a cég írásbeli nyilatkozatot (Ctv. 80.§ (1) bekezdés a.) 
pont) terjesztett elı, melyben vitatta, hogy szervezete, illetve mőködése okot adna a 
törvényességi felügyeleti eljárás megindítására. Érvelése szerint az Áht. 95/A § (1) 
bekezdését a cégre nem lehet alkalmazni, mivel annak egyedüli tagja – a Áht. 87. § (2) 
bekezdésébıl és a 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 12. § (3) bekezdésébıl 
következıen – nem önkormányzati költségvetési szerv. Az Ötv. 80. § (4) bekezdése 
pedig az önkormányzat többségi befolyása alatt álló vállalkozásokra alkalmazandó, 
jelen esetben pedig a cég kizárólagos tulajdonosa nem önkormányzat, hanem a S. Zrt. 
Így az Ötv. 80.§ (4) bekezdését alkalmazni kell a S. Zrt-re, de nem az eljárás alá vont 
cégre. Ugyanakkor a Ptk. 685/B § (1)-(2) bekezdése rendelkezései nem 
alkalmazhatóak a S. Zrt. és a cég viszonyában; valamint E. Város Önkormányzata, a S. 
Zrt. és a cég viszonyában. Ugyanis az egyedüli tag igazgatósága ügyrendje szerint a 
Zrt. kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok esetében az igazgatóság 
hatáskörébe tartozik a tulajdonolt társaságok vezetı tisztségviselıjének, felügyelı 
bizottsági tagjainak kinevezése, illetve visszahívása. Észrevételéhez csatolta az 
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Civilisztikai Kodifikációs Fıosztályának 
tájékoztatását, melyet az IRM a cég jogi képviselıje állásfoglalást kérı levelére írt.  
 
Az elsıfokú bíróság fellebbezéssel támadott végzésével a céget a Ctv. 81. § a.), b.) 
pontja alapján 200.000,-Ft pénzbírsággal sújtotta, egyben ismételten felhívta a 
törvényes mőködés helyreállítására. Határozata indokolásában kifejtette: az Ötv. 6. § 
(6) bekezdés b.) pontja szerint (helyesen: 1. § (6) bekezdés b.) pontja) az 
önkormányzat saját felelısségére vállalkozói tevékenységet folytathat, így gazdasági 
társaságot alapíthat azzal, hogy az Ötv. 78. § (3) bekezdése (helyesen: 80. § (3) 



bekezdése) értelmében ez a tevékenysége feladatai ellátását nem veszélyeztetheti. Az 
elsıfokú bíróság rámutatott, hogy az önkormányzatok saját vállalkozási 
tevékenységüket közpénzbıl folytatják, melynek során – az Áht. 87-91. §-ai szerint – 
nem érvényesül maradéktalanul a gazdálkodás szabadsága. Ez tükrözıdik a 2003. évi 
XXIV. törvénnyel (az ún. „üvegzseb” törvény) megalkotott Áht. 95/A §-ban és az Ötv. 
80. § (4) bekezdésében. Ugyanakkor a Ptk. 685/B. §-a jogalkotói célja a piac 
szabadságát, a verseny tisztaságát veszélyeztetı rejtett irányítás kiküszöbölése volt. Ez 
a törvényhely definiálja a gazdasági társaság többségi befolyását, míg az Áht. 95/A. §-
a és az Ötv. 80. § (4) bekezdése rendelkezései az önkormányzat többségi befolyása 
alatt álló gazdálkodó szervezetekre tartalmaznak szervezeti- és mőködési szabályokat. 
Az eljárás alá vont cég esetében a helyi önkormányzat többségi befolyása az alapítón 
keresztül megállapítható, így a cégre az Áht. 95/A §-át alkalmazni kell.  
 
A végzés ellen a cég terjesztett elı fellebbezést az elsıfokú bíróság végzésének 
megváltoztatása, a törvényességi felügyeleti intézkedés mellızése és a 
cégtörvényességi eljárás megszőntetése iránt. Fellebbezésében változatlanul 
fenntartotta az elsıfokú eljárásban a cégbíróság felhívására elıterjesztett 
nyilatkozatában foglaltakat. Azt azzal egészítette ki, hogy az Áht. 87-91. §-a miniszteri 
indokolásából is kitőnıen az Áht. ezen szabályai költségvetési szervekre vonatkoznak, 
márpedig a cég egyedüli tulajdonosa nem az. Hivatkozott az állásfoglalást kérı 
levelére írt IRM tájékoztatásra, és annak azon lényeges tartalmára, hogy a 2003. évi 
XXIV. törvény 11. §-ához főzött miniszteri indokolás szerint is a jogalkotói szándék a 
költségvetési szervek többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságokra vonatkozó 
szigorúbb szabályozásra irányult. Kifogásolta, hogy az elsıfokú bíróság végzésének 
indokolása nem tartalmazta az IRM tájékoztató mellızésének okát. 
 
A fellebbezés nem alapos. 
 
Az Áht. 95/A. §-ának törvényességi felügyeleti eljárás megindításakor hatályos (1) 
bekezdése szerint az állami, vagy a 87. § (2) bekezdésében említett önkormányzati 
költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezet 
mőködésére vonatkozóan a (2)-(8) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Áht. a 
95/A § (2)-(8) bekezdéseiben – a 95/A § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodó 
szervezetekre – elıírja (más mellett) felügyelı bizottság kötelezı létrehozását, a 
gazdálkodó szervezet és tagja (részvényes) között létrejött szerzıdés, valamint az 
1.000.000,-Ft-ot meghaladó értékő ingyenesen vagyont juttató okirat cégbírósági 
letétbe helyezését; valamint a vezetı tisztségviselık (felügyelı bizottsági tagok, vezetı 
állású munkavállalók) javadalmazására vonatkozó szabályzat alkotását és cégbírósági 
letétbe helyezését.  
 
A fellebbezés annyiban helyesen érvel, hogy a cég egyedüli tagja nem minısül az Áht. 
95/A § (1) bekezdésében és 87. § (2) bekezdésében meghatározott költségvetési 
szervnek, mivel – attól eltérıen – zártkörően mőködı részvénytársaság. Arra viszont a 
fellebbezésében alaptalanul hivatkozott, hogy az Ötv. 80. § (4) bekezdésének utaló és 
a Ptk. 685/B.§-ának értelmezı rendelkezései alapján a céget ne terhelnék az Áht. 95/A 
§ (2)-(8) bekezdéseiben meghatározott kötelezettségek. Az Ötv. 2003. június 9. 



napjától hatályos, a 2003. évi XXIV. törvény 25. § (2) bekezdésével törvénybe iktatott 
80. § (4) bekezdése szerint az önkormányzat többségi befolyás alatt álló vállalkozásra 
– az Ötv. eltérı rendelkezése hiányában – az Áht. 95/A §-ában foglalt rendelkezéseket 
megfelelıen alkalmazni kell. A fellebbezés azon észrevétele szintén helyes, hogy a cég 
egyedüli tagja nem önkormányzat, hanem Zrt., viszont az Ötv. 80. § (4) bekezdése az 
önkormányzat többségi befolyása alatt álló vállalkozásokra hívja fel az Áht. 95/A §-
ának alkalmazását, a többségi befolyás szabályait pedig a Ptk. 685/B. §-a tartalmazza.  
 
A fellebbezés IRM tájékoztatásra hivatkozó érvelése is helyes tartalmilag; ugyanis a 
2003. évi XXIV. törvény 11. §-ához főzött miniszteri indokolásból valóban az állami 
(önkormányzati) költségvetési szervekre vonatkozó szigorúbb szabályozás jogalkotói 
szándéka tőnik ki. Ugyanakkor az Ötv. 80. § (4) bekezdése törvényszövegében ez a 
jogalkotói szándék nem jelentkezik, mivel az arra tekintet nélkül írja elı az Áht. 95/A 
§-ának alkalmazását az önkormányzat többségi befolyása alatt álló vállalkozásokra, 
hogy a többségi befolyás közvetett, avagy közvetlen. Tekintve, hogy a bíróságoknak a 
jogszabályokat, és nem pedig a kötelezı erıvel nem bíró miniszteri indokolást kell 
alkalmazniuk, az elsıfokú bíróság helytállóan hagyta figyelmen kívül az üvegzseb 
törvény miniszteri indokolását, valamint annak IRM magyarázatát.  
 
A Ptk. 685/B § (1) bekezdése szerint a többségi befolyás olyan kapcsolat, amelynek 
révén a befolyással rendelkezı jogi személyben a szavazatok több mint 50 %-ával, 
vagy meghatározó befolyással rendelkezik. A 685/B § (3) bekezdése szerint a 
meghatározó befolyás akkor is fennáll, ha befolyással rendelkezı számára a (2) 
bekezdés szerinti jogosultságok közvetett módon biztosítottak. A szavazatok több mint 
50 %-ával közvetett módon rendelkezés vagy a jogi személyben közvetetten fennálló 
meghatározó befolyás megállapítása során a jogi személyben szavazati joggal 
rendelkezı más jogi személyt (a köztes vállalkozás) megilletı szavazatokat meg kell 
szorozni a befolyással rendelkezınek a köztes vállalkozásban, illetıleg 
vállalkozásokban fennálló szavazatával. Ha a köztes vállalkozásban fennálló 
szavazatok mértéke az 50 %-ot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe 
venni.  
 
Jelen esetben E. Város Önkormányzata – mint befolyással rendelkezı – minısített 
többséget biztosító (a fellebbezéshez csatolt melléklet szerint 99 %-os) befolyással 
rendelkezik a köztes vállalkozás S. Zrt-ben, amely a cég egyedüli tagja. Ezért a helyi 
önkormányzat a Ptk. 685/B §-a (1), (3) bekezdése értelmezı rendelkezése szerint – a 
köztes vállalkozáson keresztül – közvetett módon rendelkezik többségi befolyásnak 
minısülı meghatározó befolyással az eljárás alá volt E. Ingatlankezelı Kft-ben.  
 
Így az Ötv. 80. § (4) bekezdése utaló szabálya folytán az Áht. 95/A §-a kötelezettségei 
alkalmazandók a cégre is. Ezért az elsıfokú bíróság a kötelezettség teljesítésére 
felhívó végzés eredménytelensége folytán jogszerően alkalmazott törvényességi 
intézkedést a céggel szemben. 
 
Az ítélıtábla az elsıfokú bíróság végzését a Ctv. 72. § (2) bekezdése, a Pp. 259. §-a 
alapján alkalmazandó 253. § (2) bekezdése alapján hagyta helyben. 



 


