
 

1. Kérem olvassa el az alábbi jogestet és válaszoljon a feltett kérdésekre. 

 

[1] Az alperes alapítója és egyedüli tagja egy önkormányzat. Az alperes alapító 

okiratának 10.1. pontja szerint a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag 

írásban határoz, és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. A 10.2. 

pont szerint a legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja. 

[2] Az önkormányzat hároméves időtartamra, 2019. június 24-ig a felperest választotta 

az alperes ügyvezetőjévé. Az erről szóló 606/2016. (VI. 23.) számú határozat szerint a 

felperes megbízási jogviszony keretében, havi 400 000 Ft megbízási díjért látja el 

feladatát. A felperes és az alperes között 2016. június 24. napján megbízási szerződés 

jött létre. Ennek 4. pontja szerint a megbízott ügyvezető vezető tisztségviselői 

jogviszonyára vonatkozó szabályait az alapító okirat, a társaság alapítójának 

határozatai, valamint a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák. A vezető tisztségviselő e 

minőségében a jogszabályoknak, az alapító okiratban, a megbízási szerződésben, 

valamint a társaság legfőbb szerve határozatában foglaltaknak van alávetve. 

[3] Az önkormányzat 2017. március 7-én azonnali hatállyal, indokolás nélkül 

visszahívta a felperest ügyvezetői tisztségéből a 416/2017. (III. 7.) számú határozatával, 

hivatkozva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

3:25. § (1) bekezdés c) pontjára; a 417/2017. (III. 7.) számú határozatával átadás-átvételi 

eljárásra kötelezte a felperest; a 418/2017. (III. 7.) számú határozatával pedig azonnali 

hatállyal megszüntette a felperes megbízási szerződését, hivatkozva arra, hogy 

visszahívással megszüntették az ügyvezetői tisztségét. A határozatokat közzétették a 

közös önkormányzati hivatal honlapján. Az önkormányzat polgármestere 2017. március 

7-én e-mailben megküldte a határozatokat a felperesnek, és közölte vele, hogy azonnali 

hatállyal visszahívták ügyvezetői jogköréből. A polgármester az ezzel egyidejűleg kelt 

„megbízási szerződés megszüntetése” megnevezésű okiratban azonnali hatállyal 

megszüntette a felperes és az alperes között létrehozott megbízási jogviszonyt, utalva 

az önkormányzat 418/2017. (III. 7.) számú határozatára. 

[4] A felperes keresetében kártérítés vagy kártalanítás címén 11 019 700 Ft 

megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Indokolása szerint a határozott időre kötött 

megbízási szerződés azonnali hatályú, de nem szankciós felmondása miatt az alperes 

köteles megfizetni a felmondással okozott kárt  

 

1. Foglalja össze az ítélet alapjául szolgáló tényállást! 

2. Fogalmazza meg az alperes védekezését!  

3. Hozzon elsőfokú ítéletet, és indokolja azt! 
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