
Amikor egy betéti társaság-
ból a beltag kilép, mi ügy-
védek általában figyelmez-

tetjük arra, hogy a társaság viselt
dolgaiért még öt évig köteles helyt-
állni. A beltag ugyanis korlátlanul

felel a társaság vagyona
által nem fedezett kötele-
zettségekért, és ez a szi-
gorú törvényi felelôsség
a tagság megszûnését
követôen is fennáll.

A kilépést rögzítô oki-
rat általában tartalmazza,
hogy a beltag elszámolt a
társasággal és a többi
taggal, és egymással

szemben nincs követelésük. Ez a
megállapodás azonban csak „befe-
lé” rendezi a viszonyokat, a társa-
ság hitelezôi a kilépett beltaggal
szemben is érvényesíthetik igé-
nyeiket. A beltagok általában szá-
molnak az öt évig fennálló felelôs-
séggel, mégis elôállhat olyan eset,
ami igencsak meglepi a gyanútlan
volt beltagot.

Ha a beltag úgy lép ki, hogy tu-
datában van annak, hogy a társa-
ságot adótartozás, vagy bármilyen
lejárt követelés terheli, akkor okkal
számíthat rá, hogy a hitelezôk a ki

nem fizetett számlák behajtása ér-
dekében ôt is perelhetik mögöttes
felelôssége alapján. (Ez a felelôs-
ség közkereseti tár-
saság esetében ter-
mészetesen minden
tagot terhel, mivel a kkt.-ben min-
den tag – egyformán – korlátlan fe-
lelôsséggel bír.) A beltagok általá-
ban még azzal is tisztában vannak,
hogy amennyiben az adóhatóság
kilépésük után fedez fel adóhiányt
a cégnél (olyan idôszak után, ami-
kor ôk még tagok voltak), a tarto-
zás ugyancsak behajtható tôlük is.
Nem szükséges tehát, hogy ismer-
jék a követelést vagy annak nagy-
ságát, a jogszabály csak annyit ír
elô, hogy a tartozásnak abban az
idôszakban kellett keletkeznie, ami-
kor a beltag tagsági viszonya fenn-
állt a társaságban.

Ki is „tartozik”?
És itt jöhet a meglepetés! A magyar
társasági törvény (véleményem sze-
rint helytelenül) úgy fogalmaz, hogy

a felelôsség tovább-
élése mindazon – és
ez a fontos szó: –
tartozásokért fenn-
áll, amelyek a tag-
sági jogviszony
megszûnése elôtt
keletkeztek.

Mirôl is van szó?
Vegyük azt, hogy a
beltag tagsági jog-
viszonya alatt a vál-
lalkozás kölcsönt
vesz fel, vagy gép-
jármûvet lízingel.
A beltag kilép, két
év múlva azonban a
cég fizetésképtelen
lesz, és nem tudja
tovább törleszteni a
részleteket. 

A bank perli a cé-
get, és mivel elôre-

látható, hogy a cégvagyon nem fe-
dezi a tartozást, mögöttes felelôsség
alapján a beltagot is perbe vonja.
És perbe vonja a régi, két éve kilé-
pett beltagot is, mivel a „tartozás”,
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Öt év – a rettegés foka?
MEDDIG ÉS MIRE TERJED KI  A BT.

BELTAGJAINAK FELELÔSSÉGE?

Dr. Spielmann Éva

A bt. olyan társasági for-

ma, amelyben a társasá-

gi tartozásokért legalább

egy tag (a beltag) felelôs-

sége korlátlan, és lega-

lább egy másik tag (kül-

tag) felelôssége kizárólag

vagyoni betétje szolgálta-

tására terjed ki, tehát a

társaság tartozásaiért fe-

lelôsséggel nem tartozik.

(Lehetôség van termé-

szetesen – korlátlan

számban – több beltag és

kültag részvételére is.)

A kevésbé elterjedt

közkereseti társaság (kkt.)

minden tagja a fentiek

szerinti „beltagnak” mi-

nôsül, tehát a cég mûkö-

dése során keletkezett

tartozások esetén a vég-

rehajtás nemcsak a cég

vagyonára, hanem az ösz-

szes tag magánvagyoná-

ra is kiterjedhet, mégpe-

dig egyetemlegesen.

Ez a hitelezôket védô

szabály azt jelenti, hogy a

végrehajtást kérô a teljes

végrehajtást rávezetheti

bármelyik tag vagyonára,

azaz nem szükséges ará-

nyosítania vagy a tagok

bármely más körülmé-

nyeire figyelemmel lennie.

Akitôl a hitelezô leggyor-

sabban és leghatéko-

nyabban tudja behajtani a

követelést, az kénytelen

teljes egészében helytáll-

ni a követelésért.

Amennyiben a hitelezô

részérôl a behajtás ered-

ményes, és valamely tag

az egyetemlegesség alap-

ján többet teljesített, mint

amennyire ôt a társasági

szerzôdés kötelezte vol-

na, akkor természetesen
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– Kedves Beltag úr, a mai
napig tartozik az adóhivatal-

nak 8200 forinttal!
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azaz a tartozást keletkeztetô szer-
zôdés a beltag jogviszonya alatt ke-
letkezett.

A „tartozás” jogi értelemben a
szerzôdés megkötésével keletkezik.
Ezen túlmenôen a hitel- és kölcsön-
viszonyok szabályozásánál a Ptk. ki-
fejezetten „adós” és „hitelezô”-ként
említi a feleket, tehát a kölcsön-
szerzôdést tekinthetjük olyan spe-
ciális szerzôdésnek, ahol a szerzô-
dések létrejöttével kapcsolatos
jogelméleti álláspont szó szerint
visszaköszön a hatályos jogsza-
bályban. Ez abból fakad, hogy a hi-
telszerzôdésnél a bank a hitelezett
összeg átadásával teljesít, más kö-
telezettsége nincs, a hitelfelvevô
adós azonban hosszú távú kötele-
zettségre kötelezett: vissza kell fizet-
nie a hitelt.

Lejárttá a tartozás azonban csak
akkor válik, ha az adós késede-
lembe esik, mondjuk nem fizeti
pontosan a részleteket. Egy bér-
leti szerzôdés megkötésével a bér-
lônek ugyancsak „tartozása” kelet-
kezik a bérleti díj megfizetésére.
A másik oldalon a bérbeadó azon-
ban folyamatosan „tartozik” a bér-

lônek, mivel a bérelt dolgokat ren-
delkezésre kell bocsátania.

De vajon ez a különbség számít-e,
amikor a kilépett beltagot felelôssé
kívánjuk tenni a volt cége tartozá-
saiért? Kinek jutna eszébe a volt bel-
tagot perelni például azért, mert a ki-
lépését követô három év múlva a
bérlô cég elkezdi nem fizetni a bér-
leti díjat, vagy mondjuk kárt tesz a
bérleményben, és azt nem téríti meg?
Ki gondolna arra, hogy egy könyve-
lô cég (amely megbízási jogviszony-
ban látja el feladatait) szakmai hibá-
jából eredô kárt az öt éve kilépett
beltagon hajtson be, csak azért, mert
a szolgáltatási szerzôdést még a ki-
lépett beltag idején kötötték?

Játék a szavakkal, de a törvény
szavakból áll. Márpedig egyelôre na-
gyon úgy fest, hogy nincs olyan ér-
telmezési lehetôség, amely alapján
a kilépett beltag mentesülhetne a
teljes felelôsség alól, ha a „tarto-
zás”, illetve az azt keletkeztetô szer-
zôdés az ô idejében köttetett.

Hozzáteszem: az ítélet még nem
jogerôs…

A szerzô a Dr. Spielmann Éva Ügyvédi
Iroda vezetôje. spielmann@spielmann.hu

a végrehajtás alá vont tag

a társasági szerzôdésben

meghatározott arányok

szerinti „igazságos” helyt-

állás érvényesítése érde-

kében felléphet a többi

taggal szemben, és visz-

szakövetelheti tôlük túlfi-

zetését.
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