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Tisztelt Hölgyem és Uram!  
  
Hírlevelünk jelenlegi számában ismertetjük a 
Kúriának a kft. egyedüli tagjának korlátolt 
felelősségének áttörésével kapcsolatban hozott 
ítéletét, továbbá a szerencsejáték törvény 
jelentős módosításait, és az energiapiacok 
átláthatóságának növelése céljából fogadott új 
uniós szabályozást.  
 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Kúria iránymutatása a Kft. egyedüli tagjának 

korlátolt felelősségének áttörésével kapcsolatban 

 

A Kúria egyik 2015. évi ítéletében a Kft. 
egyedüli tagjának korlátolt felelősségének 
áttörésével és az egyedüli tag által folytatott 
hátrányos üzletpolitika - vagyis a társaság 
veszteséget és a hitelezőknek kárt okozó irányító 
tevékenységének - megítélésével kapcsolatban adott 
iránymutatást. 

A jogvita két Kft. között indult vállalkozási 
szerződésből eredő pénzkövetelés tárgyában 2008-
ban, a hitelező jelentős összeget követelt bírósági 
úton az adós kft. egyedüli tagjától. Az alperessel 
szemben később felszámolási eljárás indult, 
vagyonából nem tudta a hitelezőt kielégíteni.  Ezért 
a hitelező 2009-ben jelentős összegű pénztartozást 
követelt bírósági úton az adós egyedüli tagjától.   

A perben az adós Kft. egyedüli tagjával 
szemben az első és a másodfokú bíróság az adós 
teljes és korlátlan felelősséget állapította meg, tehát a 
Kft. egyedüli tagjának korlátolt felelősségének 
áttörésére került sor és az eljáró bíróságok egyben 
marasztalták alperest a követelt összeg 
megfizetésére. A jogerős ítélet szerint az adós saját 
tőkéje nem érte el az előírt a törvényi minimumot, 
így megállapítható, hogy az egyedüli tag tartósan 
hátrányos üzletpolitikát folytatott, aminek 
következtében jelentős anyagi kárt okozott a 
hitelezőnek, a felperesnek, amiért helytállni tartozik. 

Izabela Kisłow-Bisztrai 
Radca prawny (PL)  

 
mobil.: +48 608 780 923 
mobil: +36 702 034 904 
email: izabela.kislow@bisztrai.com 
 
dr. Bisztrai Gábor 
Ügyvéd (HU) 
 
mobil.: +36 30 372 3813 
email: gabor.bisztrai@bisztrai.com 
 
Bisztrai Ügyvédi Iroda 
Capital Square, III. em., Váci út 76, HU-1133 Budapest 
Lumen Business Centre, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa 
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A Kúria a felülvizsgálta az esetet, és az 
ítéletet teljes egészében megváltoztatta. 

A Kúria szerint hiába volt a saját tőke a 
követelés keletkezése előtti két évben, 2007-2008-ban 
a törvényi minimum alatt, az adós a jogsértést csak 
2009 végétől folytatta. A jogszabályi előírás 

értelmében, ha a társaság egymást követő két 

pénzügyi évben nem rendelkezik a meghatározott 

saját tőkével, a második évi számviteli beszámoló 

elfogadása után 3 hónapig tőkepótlási 

kötelezettsége van, majd azt követően 60 napon 

belül pedig vagy az átalakulásról vagy a jogutód 

nélküli megszűnésről kell döntenie. A jelen 

esetben az alperes Kft. második üzleti beszámolóját 
2009. év közepén fogadták el, így a Kúria szerint a 
további kötelezettségeivel együtt csak 2009 végétől 
állapítható meg a jogsértés. 

A Kúria szerint jelen esetben tehát a Kft. 

korlátlan felelőssége nem állapítható meg, mivel a 

hátrányos üzletpolitika folytatásának kezdete előtt 

már fennállt a kötelezettség, vagyis nincs 

közvetlen ok-okozati összefüggés a tartozás 

létrejötte és a tartósan hátrányos üzletpolitika 

között.  

Az ilyen tartozásért pedig a korlátozott 
felelősségű társaság tagja nem felelhet. 

 
A szerencsejáték szervezésről szóló törvény 

legújabb módosításai 

 

Idén október 1-jén lépnek hatályba a 
szerencsejáték szervezésről szóló törvény legújabb 
módosításai, amelyek változásokat hoznak a 
távszerencsejáték és az online kaszinójáték 
szabályozásában. A törvénymódosítás ugyanis 
elkülöníti a távszerencsejátékot és az online 
kaszinójátékot, és arról külön rendelkezik.  

A 2013 júliusában kihirdetett módosítás 
alapján távszerencsejátékot, ideértve az online 
sportfogadást is kizárólag koncessziós engedély 
birtokában lehet szervezni. Ugyanez a szabályozás 
érvényes az online kaszinójáték szervezésére is. 

Az új módosítás egyértelművé teszi, hogy az 

online kaszinójáték szervezése csak a 

hagyományos kaszinójáték szervezőjét illeti, így az 

adóhatóság az engedélyt a hagyományos 

kaszinójáték időtartamára adja ki, ami a kaszinó 

besorolásától függően legfeljebb 20, vagy 10 évre 

szólhat. A magyar állam mostanáig összesen nyolc 

koncessziós szerződést kötött a hagyományos 
kaszinójáték üzemeltetésére, abból öt kaszinó 
Budapesten, három pedig vidéki városokban 
működhet.  Az online kaszinójáték kizárólag 
magyarországi IP címről kapcsolódó játékos 
számára tehető hozzáférhetővé, a játék 
szervezőjének pedig gondoskodnia kell az IP címek 
törvényi megfelelőségének folyamatos 
ellenőrzéséről. 

A törvénymódosításban szigorították  a 
szerencsejáték-reklámokra vonatkozó szabályozást 
is. A jogszabály megsértésével közzétett 
szerencsejáték tárgyú reklám esetén ugyanis jelentős 
bírsággal egyetemlegesen kell sújtani a reklámozót, 
a reklámszolgáltatót, a reklám közzétevőjét és a 
reklámban szereplő személyt is. 

A törvénymódosítás külön állami 

játékosvédelmi nyilvántartás létrehozásáról is 

rendelkezik, amely az önkizáró, önkorlátozó 

intézkedésekkel érintett, valamint a 
szerencsejátéktól a bíróság által játékfüggőség, 
játékszenvedély miatt eltiltott játékosok adatait 
tartalmazza. A nyilvántartás célja az ilyen játékosok 
szerencsejátékban történő részvételének korlátozása. 

 
Európai uniós adatközlési kötelezettség a 

nagykereskedelmi energiapiacokon kötött 

ügyletekre vonatkozóan 

 

2015 elején az Európai Unió a 
nagykereskedelmi villamosenergia- és a földgázpiac 
résztvevőire - úgymint a szállításirendszer vagy 
átvitelirendszer üzemeltetőkre, tárolással, 
cseppfolyósítással foglalkozó jogalanyokra - 
vonatkozó új adatközlési kötelezettségről 
rendelkezett. A piacok átláthatóságának növelése 
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céljából létrehozott szabályozás szerint a 
nagykereskedelmi energiapiacokon kötött 

ügyleteket és az alapvető adatokat be kell 

jelenteni. Az egyik tagállamban tapasztalható 

villamosenergia- és a földgázpiacon megvalósuló 
visszaélések gyakran befolyásolják a 
nagykereskedelmi árak alakulását az Európai Unió 
többi tagállamában is. Befolyásolják továbbá a 
kiskereskedelmi árakat is, ami mind a fogyasztók, 
mind a kisvállalkozások számára előnytelen. Az új 
szabályozás értelmében a meghatározott ügyleteket 
az Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynökségének (ACER) kell bejelenteni. A fenti, 
adatközléssel kapcsolatos szabályokat a Bizottság 
1348/2014 EU végrehajtási rendelete tartalmazza, 
ami a nagykereskedelmi energiapiacok 
integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011 EU 
parlamenti és tanácsi rendelet (REMIT) 
részletszabályait határozza meg. 

Magyarországon a fenti szabályok 
betartásában a KELER (Közép-európai Energy 
Trading) csoport nyújt segítséget. Az új szabályok 
értelmében bejelentési kötelezettség alá fognak 

tartozni a villamosenergia- vagy földgázellátásra 

vonatkozó szerződések, amennyiben az átadásra az 

Európai Unión belül kerül sor függetlenül attól, 

hogy azonnali vagy határidős ügyletekről van szó. 
Emellett a jelentési kötelezettség kiterjed a tőzsdei 
vagy a brókerplatformon megadott ajánlatokra is. A 
szabályozás értelmében a jelentési kötelezettség 
azokra a végfelhasználókra is vonatkozik, amelyek 
képesek legalább évi 600 gigawattóra (GWh) 
fogyasztására, továbbá kiterjed az Európai Unión 

belüli villamosenergia vagy földgáz szállításáról 

szóló szerződések megkötésére is. 

Az új szabályok 2015. október 7-én (a 
kötelezettség vonatkozik a szervezett kereskedési 
helyeken megkötött ügyletekre, a földgáz átvitelére 
szolgáló berendezések alapvető adataira és a 
villamosenergiára vonatkozó adatokra), és 2016. 
július 4-én lépnek életbe (a jelentési kötelezettség 
vonatkozik a szervezett kereskedési helyeken kívül 
megkötött ügyletekre és az ACER által az 
átvitelirendszer-, szállításirendszer-üzemeltetőitől és 
az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetőitől 
követelt kapcsolódó információkra, továbbá a 
tárolással kapcsolatos alapvető adatok 
bejelentésére). 

Az ügyleteket az Ügynökség által erre a 
célra létrehozott ARIS nevű informatikai rendszeren 
keresztül kell bejelenteni. Az Európai Unió 
tagállamai továbbá kötelesek a fent felsorolt 
kötelezettségek megsértése esetén állami 
szankciókat is bevezetni. 

 
**** 

 
2015. augusztus 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.

 


