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AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG DÖNTÖTT
BELTAGJÁNAK FELLEBBEZÉSI JOGÁRÓL

A

BETÉTI

TÁRSASÁG

Az Alkotmánybíróság új döntést (20/2015 (VI.16.) sz. határozat)
hozott a betéti társaság korlátlanul felelős tagjának jogorvoslati
jogára vonatkozóan. Ez a határozat módosítást jelent a
bíróságoknak ebben a témában eddig alkalmazott joggyakorlatában.
2.

Módosult a versenytörvény
A Parlament elfogadta a 2015. évi LXXVIII. törvényt, amely
módosította a versenytörvényt (1996. évi LVII. törvény). A
módosítás korlátozza a mezőgazdasági tárgyú ügyekre vonatkozó
mentességet és annak alkalmazási körét a nemzeti szintű
megállapodásokra szűkíti. Az európai dimenziójú magatartások
ezentúl már nem lesznek mentesíthetőek.
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1. AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG DÖNTÖTT A
BETÉTI
TÁRSASÁG
BELTAGJÁNAK
FELLEBBEZÉSI JOGÁRÓL
Az Alkotmánybíróság új döntést (20/2015
(VI.16.) sz. határozat) hozott a betéti társaság
korlátlanul felelős tagjának jogorvoslati
jogára vonatkozóan. Ez a határozat
módosítást jelent a bíróságoknak ebben a
témában
eddig
alkalmazott
joggyakorlatában.
A
konkrét
esetben
az
adóhatóság
megállapította a betéti társaság adófizetési
kötelezettségét, amely nem fellebbezett a
határozattal szemben. Ugyanakkor a társaság
beltagjának (amelynek korlátlan mögöttes
felelőssége van a társaság tartozásaiért) nem
volt lehetősége az adóhatósági eljárásban való
részvételre, emiatt pedig nem tudott
fellebbezni a határozattal szemben.
Mindeddig a bíróságok nem engedték meg a
betéti társaság beltagjai számára a
fellebbezést hasonló esetben. A beltag
utólagos jogorvoslata eddig kizárólag polgári
perben volt lehetséges, de nem hatósági
eljárásban. Az Alkotmánybíróság döntése
értelmében mostantól nemcsak bíróság előtti
polgári perben lesz ez lehetséges, hanem
közigazgatási eljárásban is. Mindez nagy
jelentőséggel bír olyan esetekben, ahol a
beltag nem vett részt az alapeljárásban,
miközben az eljárás azzal az eredménnyel járt,
hogy a beltagra is kiterjedően fizetési
kötelezettséget állapított meg: ilyenkor az
eljárást a beltaggal szemben folytatni kell,
akinek így lehetősége lesz jogorvoslattal élni
még akkor is, ha a társaság nem gyakorolta
fellebbezési jogát.
Végül érdekes lenne megtudni, hogy ugyanez
az elv, amely a betéti társaság beltagjára
alkalmazandó, irányadó lesz-e minden olyan
személyre, akinek mögöttes felelőssége áll
fenn, ideértve különösen azokat, akik

kezességet vállaltak harmadik személyek
teljesítéséért. A polgári törvénykönyvnek a
sortartó kezesre vonatkozó rendelkezései
ugyanis nagyon hasonlóak a beltag mögöttes
felelősségére vonatkozó szabályozáshoz.
2. MÓDOSULT A VERSENYTÖRVÉNY
A Parlament elfogadta a 2015. évi LXXVIII.
törvényt,
amely
módosította
a
versenytörvényt (1996. évi LVII. törvény). A
módosítás korlátozza a mezőgazdasági tárgyú
ügyekre vonatkozó mentességet és annak
alkalmazási körét a nemzeti szintű
megállapodásokra szűkíti. Az európai
dimenziójú magatartások ezentúl már nem
lesznek mentesíthetőek.
2012-ben
módosításra
került
a
versenytörvény, amelynek következtében
bizonyos feltételek fennállása esetén a
mezőgazdasági piacot és termékeket érintő
versenykorlátozó
magatartások
mentesíthetőek lettek. Időközben ugyanakkor
az Európai Bizottság figyelmeztette a magyar
kormányt, hogy kész lesz kötelezettségszegési
eljárást indítani Magyarországgal szemben,
amennyiben ez a szabályozás nem kerül
módosításra. A legismertebb ügy, amely ezen
szabályozás alapján mentesítésre került az ún.
„dinnye-kartell”
ügy
volt,
ahol
a
versenyhatóság (GVH) megindította ugyan az
versenyhatósági
vizsgálatot,
de
végül
kénytelen volt azt megszüntetni.
A
Parlament
végül
a
bizottsági
figyelmeztetésre tekintettel elfogadta a
versenytörvény
módosítását,
amelynek
értelmében az európai léptékű tilalmazott
megállapodások és magatartások nem lesznek
többé mentesíthetőek a versenytörvényben
foglalt korlátozások alól. A korábbi
joggyakorlat értelmében európai dimenziójú
egy olyan megállapodás, amely kiterjed
Magyarország teljes területére. A GVH tehát
újból lehetőséget kapott arra, hogy eljárásokat

és vizsgálatokat folytasson le ebben a
szektorban, ahol erre nem került sor 2012 óta.

