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„A Polgári
Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) 2016.
július 1-jén hatályba
lépett módosításának
egyik sarkalatos pontja
a vezető tisztségviselő
felelősségi körének
szabályozása volt. A
törvénykönyv 3:24. §
(2) bekezdése immár
kimondja, hogy a
vezető tisztségviselő e
jogkörében eljárva,
harmadik személynek
okozott károkért csak
akkor felel a jogi
személlyel
egyetemlegesen, ha a
kárt szándékosan
okozta.”

A Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.) 2016.
július 1-jén hatályba lépett
módosításának egyik sarkalatos
pontja a vezető tisztségviselő
felelősségi körének szabályozása
volt. A törvénykönyv 3:24. § (2)
bekezdése immár kimondja, hogy
a
vezető
tisztségviselő
e
jogkörében eljárva, harmadik
személynek okozott károkért
csak akkor felel a jogi személlyel
egyetemlegesen, ha a kárt
szándékosan okozta.

Szintén
ebben
a
törvényszakaszban találhatóak az adós
volt
vezetőjének
felelősségre
vonását
eredményező
megállapítási, marasztalási és
közbenső
mérleget
követően
indítható perek részletszabályai is.
A
Cstv.
alapján
történő
keresetindításnak, valamint az
adós volt vezetője felelőssége
megállapításának, illetve elmarasztalásának azonban az a
feltétele, hogy a felszámolási
eljárás már meginduljon, vagyis a
jogi személy jogutód nélküli
Az új felelősségi szabályok megszűnése folyamatban legyen.
meghozatalával
a
jogalkotó
Polgári Törvénykönyvben
hasonló feltételeket szab az A
felelősségi
szabályok
alkalmazott és a jogi személy foglalt
tagjával
szembeni
kárigény jelentőségét a két jogszabályhely
érvényesítéséhez, mivel utóbbiak közötti különbség adja, ugyanis –
is csak szándékos károkozás a Cstv. szabályaival ellentétben – a
paragrafus
szerinti
esetén felelnek harmadik személy 3:24.
irányában,
a
munkáltatóval, rendelkezés nem kívánja meg a
illetve
a
jogi
személlyel jogi személy jogutód nélküli
megszűnését vagy a felszámolási
egyetemlegesen.
eljárás megindítását a vezető
felelősségének
A vezető tisztségviselő kártérítési tisztségviselő
felelősségét azonban nem csak a megállapításához.
Polgári Törvénykönyv, hanem a
csődeljárásról és a felszámolási
eljárásról szóló 1991. évi XLIX.
törvény (Cstv.) 33/A. paragrafusa is
részletesen tárgyalja.
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Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
foglaltak személyre szabott értelmezésével
kapcsolatban keressék munkatársainkat.
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Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

