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Tisztelt Hölgyem és Uram!  
  
Hírlevelünk jelenlegi számában ismertetjük a 

lánctartozások kialakulásának megelőzésére 

irányuló törvénymódosítást, az amerikai 

FATCA rendelet magyarországi bevezetését, 

valamint a Kúria döntését, amely kimondja az 

uralkodó tag felelősségét az ellenőrzött társaság 

tartozásaiért. 

Reméljük, az alábbiakban összefoglalt legújabb 
jogszabályi változásokkal kapcsolatos tudnivalók 
hozzájárulnak üzletük hatékony és biztonságos 
vezetéséhez. Várjuk Önöket a www.bisztrai.com 
weboldalon is, ahol az üzleti tevékenységük 
folytatásához kapcsolódó jogi kérdésekre adott 
válaszok, fontos tudnivalókat összefoglaló írások 
is elérhetők. 
 
Tisztelettel, 
Izabela Kisłow-Bisztrai 
Radca Prawny (PL) 
 
Dr. Bisztrai Gábor 
Ügyvéd (HU) 
 
 
 
 
 
 

 

 

TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS A KÖRBETARTOZÁSOK 

MEGELŐZÉSÉRE 

 

A 2013. március végén elfogadott törvény egy új 

intézmény, a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) 

felállításával kívánja megakadályozni a lánctartozások 

kialakulását, illetve jövőbeni újratermelődését. 

A TSZSZ a tervezési, építési, kivitelezési szerződések 

teljesítéséből eredő, a törvényben meghatározott 

kérdésekben a megrendelő, a tervező, a kivitelező, vagy az 

alvállalkozó megbízására szakértői véleményt ad, ha a 

teljesítésigazolás kiadására nem került sor, kiadása vitás 

vagy ugyan kiadták, de annak alapján a kifizetés nem 

történt meg. 

Az új intézmény független szervezetként a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik.  

A TSZSZ szerződések teljesítését vizsgálja, szakvéleményt 

vagy kivonatot ad ki arról, hogy a szerződés teljesítése 

megtörtént-e, és amennyiben erre nem, vagy nem a 

szerződésnek megfelelő módon került sor, a teljesítésért 

járó ellenérték megfizetése - adott esetben a szerződést 

biztosító mellékkötelezettség érvényesítése - milyen 

összegben indokolt. 

Amennyiben tehát a TSZSZ véleménye alapján a valamely 

szerződést biztosító mellékkötelezettség étvényesítése 

nem indokolt, úgy a bankgarancia alapján a pénzügyi 

intézmény-, illetve a kezesi megállapodás alapján a kezes 

Izabela Kisłow-Bisztrai 
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a kötelezett helyett fizetést nem teljesíthet, továbbá a 

zálogjogot sem lehet érvényesíteni. 

A TSZSZ nevében a szakvéleményt – saját szakmai 

felelőssége mellett – a szakértői tanács adja. A szakértői 

tanács a szakértői vélemény elkészítéséhez szükséges 

vizsgálatot – építési-, kivitelezési szerződés vizsgálata 

esetén - a kivitelezés helyszínén végzi el. Ha az ingatlan 

birtokosa a vizsgálatot nem teszi lehetővé, a szakértői 

tanács a fél kérelmére kezdeményezheti a helyszíni 

vizsgálatnak a rendőrség közreműködése mellett történő 

megtartását. 

A törvénymódosítás érinti mind a polgári perrendtartás 

(Pp.), mind pedig a polgári törvénykönyv (Ptk.) 

szabályait. 

A Pp. módosítása alapján, a pertárgy értékétől függetlenül 

kiemelt jelentőségű pernek minősülnek a tervezési, építési, 

kivitelezési szerződés teljesítéséből eredő díjkövetelés 

érvényesítése iránt - hatáskörtől függően járásbíróság 

vagy törvényszék előtt - indított olyan perek, amelyekben 

a felperes az érvényesíteni kívánt jog alapjául a TSZSZ 

szakvéleményére hivatkozik. 

Szintén az eljárási szabályokat érinti az a változás, amely 

szerint fél kérelme esetén a bíróságnak kötelező 

elrendelnie az ideiglenes intézkedést olyan összegben, 

amely a TSZSZ szakvéleménye szerint a teljes 

bizonyossággal teljesített munkák szerződés szerinti 

értéke. Ennek célja, hogy a fél mindenképpen hozzájusson 

a teljesített munkák ellenértékéhez. Az ideiglenes 

intézkedést 400 millió forintnál nagyobb összegre nem 

lehet elrendelni. 

A törvénymódosítás a fenti ismertetett új szervezet 

létrehozásán kívül az kereskedelmi ügyletekhez 

kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 

uniós irányelvet is implementálja a haza jogba, amely által 

a Ptk. több fontos szabálya is módosul. 

A fentieknek megfelelően a vállalkozások egymás közötti 

szerződéses viszonyában a késedelmi kamat mértéke a 

referencia-kamatlábnak (jegybanki alapkamat) nem 7, 

hanem 8 százalékponttal növelt mértéke lesz. A 

törvénymódosítás kimondja azt is, hogy amennyiben a 

pénztartozást idegen pénznemben kell teljesíteni, akkor az 

adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott 

alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat mértéke 

az irányadó. 

Módosul a késedelmi kamatszámítás módja is, ugyanis ezt 

követően a késedelmi kamat számításakor a 

késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 

jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes 

idejére. 

További újdonságot jelent, hogy késedelmes teljesítés 

esetén továbbá az adós legalább 40 eurónyi költségtérítés 

megfizetésére is köteles lesz a hitelező behajtási 

költségeinek fedezeteként.  

A törvénymódosítással megnyílik annak lehetősége, hogy 

– gazdálkodó szervezetek közötti szerződések esetén - a 

jogosult megtámadja az olyan szerződési feltételt, amely a 

jóhiszeműség és tisztesség követelményének 

megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a jogosult 

hátrányára 60 napnál hosszabb időtartamban határozza 

meg a pénztartozás teljesítésére nyitva álló határidőt. 

A változások nagy része – így a TSZSZ-re vonatkozó 

szabályok, valamint késedelmes fizetésekkel kapcsolatos 

irányelvet átültető rendelkezések - a megfelelő 

felkészülési idő biztosítása érdekében 2013. július 1-jén 

lépnek hatályba, a TSZSZ szakvéleményére alapított perre 

vonatkozó szabályok pedig - fő szabály szerint - 2013. 

szeptember 1-jén. 

 

A FATCA MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSE 

 

2013. január 17-én nyilvánosságra hozták az eredetileg 

őszre várt, részletszabályokat tartalmazó végleges FATCA 

rendeletet.  

A Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), azaz a 

külföldi számlák adózásával összefüggő 

adatszolgáltatásról szóló amerikai törvény, még 2010-ben 

került elfogadásra, azonban – a megfelelő felkészülési idő 

biztosítása érdekében – egyes lényeges rendelkezései csak 

idén lépnek hatályba. 

Az amerikai jogszabály értelmében az Amerikai Egyesült 

Államok 30%-os forrásadót vet ki minden amerikai 

részvény, értékpapír értékesítéséből származó bevételre és 

egyéb, bizonyos amerikai forrásokból származó 

bevételekre – mint például osztalék, kamat vagy jogdíj -, 



 

 
 

HU 

 

PL www.bisztrai.com 

 

  

KISŁOW  |  BISZTRAI         NEWSLETTER MAGYARORSZÁG 3/2013 
ATTORNEYS & COUNSELORS 

amennyiben azt külföldi pénzügyi intézmények részére 

(Foreign Financial Institution (FFI)) fizetik. 

Az FFI elkerülheti a forrásadó fizetési kötelezettséget, 

amennyiben az szerződést köt az amerikai adóhatósággal 

(IRS), melyben vállalják, hogy az ügyfeleiket azonosítják 

és, hogy az azonosított amerikai ügyfelek számláiról 

rendszeresen jelentést tesznek az amerikai adóhatóságnak. 

A szabályozás célja tehát alapvetően az amerikai adózók 

külföldön tartott - adott esetben eltitkolt - jövedelmeinek 

feltérképezése, az amerikai adóztatás hatékonyságának 

növelése érdekében. 

A folyamat következő lépéseként két modellegyezmény - 

az IGA I. és az IGA II. – került kidolgozásra, amelyek 

alapján már több ország – így például Anglia, Dánia, 

Mexikó, Írország - kétoldalú megállapodásokat írtak alá 

az Egyesült Államokkal. 

Magyarország és az Egyesült Államok között a FATCA 

egyezmény aláírására vonatkozó hivatalos tárgyalások 

tavaly év végén kezdődtek meg. A kormányzati szándék 

az IGA I. megkötésére irányul, mely a hazai pénzintézetek 

vonatkozásában bizonyos szempontból könnyebbséget 

jelentene. 

Az IGA I. modellegyezményt megkötő országok esetében 

ugyanis a hazai pénzintézeteknek nem szükséges egyedi 

megállapodást kötniük az IRS-sel, és nem szükséges 

közvetlenül az amerikai adóhatóság felé teljesíteni a 

jelentéstételi kötelezettségüket az amerikai ügyfelek, 

illetve az adatszolgáltatást megtagadó ügyfelek számlái 

vonatkozásában. Ebben az esetben a jelentéstétel ugyanis a 

NAV-on keresztül fog történni.  

A kétoldalú egyezmény szövegének véglegesítése 

folyamatban van, így az egyezmény aláírására a két fél 

közötti tárgyalási folyamattól függően akár már a nyáron 

sor kerülhet. Az egyezmény végrehajtására vonatkozó 

hazai jogszabályok megjelenése az egyezmény aláírását 

követően, valószínűleg idén ősszel várható. 

A FATCA megfelelésre való felkészülést az idén 

mindenképp meg kell kezdenie a pénzügyi 

intézményeknek, ugyanis a szabályozásnak megfelelő új 

ügyfél-azonosítási folyamatnak 2014. január 1-jén már 

működnie kell, és ezek bevezetése valószínűleg jelentős 

fejlesztéseket igényel. A meglévő számlákra vonatkozó 

átvilágítási folyamatot szintén ezzel a határidővel kell 

megkezdeni, így az ezzel kapcsolatos kötelezettség 

teljesítéséhez is érdemes a szükséges feltételeket 

előkészíteni. 

 
A TAGOK FELELŐSSÉGE A KÚRIA 3/2013. SZÁMÚ 

POLGÁRI ELVI HATÁROZATA ALAPJÁN 

 

A társasági jogban alapelv, hogy a korlátolt felelősségű 

társaság tagja, a részvénytársaság részvényese a társaság 

tartozásaiért nem felel. Vannak azonban olyan esetek, 

amikor – elsősorban a hitelezők védelme érdekében – a 

tagot mégis felelőssé lehet tenni a tőle elkülönült jogi 

személyiségű társaság tartozásaiért. A jogalkotó kivételes 

szabályként, kifejezetten szankciós jelleggel viszi át a 

társaság felelősségét a tagra. A tagi felelősség-átvitel célja 

a gazdasági társaság elkülönült jogi személyisége mögött 

megbújó, valamilyen jogellenes magatartást tanúsító tag 

hitelezőkkel szembeni felelősségének megteremtése. 

A tagok felelősségének két formáját lehet 

megkülönböztetni: egyrészt a felelősség lehet mögöttes, 

amikor a tag a társaság teljes ki nem elégített tartozásaiért 

felel azért, mert valamilyen egyéb, törvényben 

meghatározott tényállási elem bekövetkezése miatt a 

bíróság megállapítja felelősségét. Ilyen eset például az, 

amikor a tag a korlátozott felelősségével visszaél, vagy a 

társaság vagyonával sajátjaként rendelkezik. 

A tag felelősségének másik esete a konszernjogi felelősség. 

A konszernjog azt hivatott szabályozni, hogy egy 

cégcsoport esetében nem minden társaság a saját érdekeit 

tartja szem előtt, hanem a cégcsoport, mint egész érdekei 

megelőzik az egyes társaságok érdekeit. Ilyen lehet 

például, ha a vállalatcsoport az adott ellenőrzött társaság 

vagyonát a vállalatcsoport más társaságába helyezi át, és a 

hitelezők fedezetét ilyen módon elvonja. 

A tag konszernjogi felelősségével kapcsolatosan a 

bíróságnak azt kell vizsgálnia, hogy az uralkodó tag 

folytatott-e olyan tartósan hátrányos üzletpolitikát, 

aminek következtében a társaság jogutód nélküli 

megszűnését követően kielégítetlen hitelezői követelések 

maradtak fenn. 

A határozatában a Kúria kifejtett, hogy az uralkodó tag 

részéről a felelősséget megalapozó jogellenes és felróható 

magatartás abban áll, hogy meghiúsította az ellenőrzött 

társaság tartozásának a megfizetését. Ez esetben a tag 
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felelőssége nem az alapjogviszonyért áll fenn, mint a fent 

említett mögöttes felelősség esetén, hanem kártérítés 

jogcímén. Az uralkodó tag tehát felel, azokért – és csak 

azokért - a tartozásokért, amelyek azért keletkeztek, mert 

a tag tartósan hátrányos üzletpolitikát folytatott. Az előbb 

kifejtettek alapján akár a volt uralkodó tag felelőssége is 

megállapítható, amennyiben a kielégítetlen tartozás az ő 

hátrányos üzletpolitikájának tudható be. 

A Kúria a határozatban hangsúlyozta, hogy nem 

állapítható meg a felelőssége annak, aki ugyan uralkodó 

tagja volt a társaságnak a felszámolás időpontjában, és 

üzletpolitikájának célja a az ellenőrzött társaság gazdasági 

helyzetének javítása, a hitelezők igénye kielégítési 

alapjának növelése volt, de ezen törekvései 

eredménytelenek maradtak. 

A Kúria az egymást követő uralkodó tagok tekintetében 

kimondta, hogy minden tag csak a saját irányításának 

időtartama alatt folytatott tartósan hátrányos 

üzletpolitikájáért tartozik, így azt tagonként külön-külön 

kell meghatározni, s a korlátlan és teljes felelősségük is 

csak az általuk okozott kár mértékéig állapítható meg. 

A Kúria döntése mérföldkövet jelent a magyar társasági 

jogban azáltal, hogy kimondja az uralkodó tag felelősségét 

az ellenőrzött társaság olyan tartozásaiért, amelyek az tag 

tartósan hátrányos üzletpolitikája miatt keletkeztek. 

 
**** 

2013. március/áprillis hó 

Bisztrai Ügyvédi Iroda  
 

A jelen Hírlevélben foglaltak nem minősülnek  jogi 

tanácsadásnak,  és   nem  helyettesíthetik  az  egyedi  tényállás  

alapján történő  konkrét  tanácsadást. Amennyiben további 

információra van szükségük, illetve kérdésük merül fel a 

Hírlevelünkben foglaltakkal kapcsolatban, készséggel állunk 

rendelkezésükre elérhetőségeink bármelyikén. Tájékoztatjuk 

Önöket, hogy amennyiben a jelen publikációt használni 

szeretnék saját céljaikra, a publikáció szerzőit, valamint a 

forrással kapcsolatos információt feltüntetni kötelesek.

 

 


