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I.     A tag kizárása iránti per néhány eljárásjogi kérdéséről/Gt.7.§ (2) bek., 

153.§(2) bek., 50.§ (6) bek., Pp.220. § (2) bek./ 

 

II. A taggyűlésről való távolmaradásra figyelemmel a tag a kizárás 

következményével akkor sem sújtható, amennyiben a taggyűlésen a társaság 

életében mellőzhetetlenül fontos kérdésekben kell dönteni (Gt.49.§ ). 

 

 

Az M.Építőipari Bt.. beltagja a Ms. Befektetési és Építőipari Kft., míg kültagjai a 

felperes és az E. Beteiligungen GmbH. A M.Építőipari Bt.. üzletvezetője a beltag Ms. 

Befektetési és Építőipari Kft., melynek ügyvezetője az alperes, valamint R. E.. Az 

alperes ezentúl tagja a felperesnek.  

 

A M.Építőipari Bt 2003. július 18-i taggyűlése napirendi pontjai között szerepelt a 

kültag felperes kizárására vonatkozó perindításról szóló határozathozatal. A 

taggyűlésen az alperes – mint a Bt. jogi személy üzletvezetőjének ügyvezetője – a 

perindításról szóló határozathozatalt támogatta. Az alperes az említett minőségében a 

M.Építőipari Bt tevékenységéről és gazdasági eredményeiről a felperesnek nem adott 

tájékoztatást.  

 

A felperes 2004. április 28. napjára taggyűlést hívott össze, melynek napirendi pontjai 

között szerepelt az alperessel szembeni kizárási per megindítására vonatkozó 

határozathozatal. Az elsőfokú ítéleti tényállást az ítélőtábla ebben a körben azzal 

egészíti ki, hogy az említett taggyűlésre a meghívót – tértivevényes postai 

küldeményként – a felperes 2004. április 7. napján adta fel, a postai küldeményt az 

alperes a taggyűlés napján – 2004. április 28-án – vette át. Azonban a felperes 

meghatalmazott jogi képviselője 2004. április 16-án személyesen is átadta a 

taggyűlésre szóló meghívót az alperesnek.  

 

Az alperes a taggyűlésen nem jelent meg, a felperes pedig az ugyanaznap megtartott – 

megismételt taggyűlésen – a 01/2004. számú határozatával felhatalmazta ügyvezetőjét 

az alperes kizárására vonatkozó perindításra. A taggyűlési határozatban a perindítás 

indokaként a határozatot hozó tagok hivatkoztak arra, hogy az alperes a M. Bt 

taggyűlésén a felperes kizárására szavazott, illetve nem adott tájékoztatást a 

felperesnek a M. Bt-ben lévő „üzletrészével” kapcsolatban, ezentúl az alperes több 

alkalommal a felperes hitelét rontó nyilatkozatot tett harmadik személyek előtt. A 

határozat hivatkozott arra is, hogy az alperes nem tett eleget pénzbetét befizetési 

kötelezettségének, melyet helyette V. M. tag teljesített, továbbá az alperes nem jelent 

meg a kizárásról határozó taggyűlésen, amelyen a napirendi pontok között szerepelt a 

pótbefizetésről, illetve esetleges törzstőke emelésről szóló határozathozatal is, mely 

távolmaradásával a társaság üzleti céljainak ellehetetlenítését célozta.  
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Keresetében a felperes a 2004. április 28. napján meghozott, kizárási per indítására 

vonatkozó határozathozatal alapján kérte az alperes kizárását a felperesi társaságból. A 

perindításról szóló határozatban megjelölt indokokon kívül kizárás okaként hivatkozott 

arra is, hogy 2004. áprilisában az alperes, valamint a M.Építőipari Bt két német 

tulajdonostársa felkereste a felperes akkori felszámolóját annak érdekében, hogy a 

felperes – a Bt-ben fennálló – tulajdonrészét megszerezhessék.  

 

Az alperes ellenkérelmében ennek a keresetnek az elutasítását kérte.  

 

Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott ítéletével az alperest a felperesi társaság 

tagjai közül kizárta. Kötelezte az alperest 71.000,-Ft perköltség megfizetésére is.  

 

Az elsőfokú bíróság határozatának indokolásában a felek egyező előadása alapján 

állapította meg, hogy az alperes a M.Építőipari Bt taggyűlésén a felperes kizárása 

mellett szavazott. Úgy értékelte, hogy ezzel a magatartásával az alperes a Gt. 49. §. (1) 

bekezdésében foglaltakat megvalósította, azaz a társaság céljának elérését 

nagymértékben veszélyezteti a társaságban való maradása. Az alperes pedig nem 

bizonyította azon védekezését, hogy a felperes elleni felszámolási eljárás – amely a per 

alatt 2004. szeptember 3. napján megszűntetésre került – a M.Építőipari Bt gazdasági 

életben betöltött szerepét negatívan befolyásolta volna. Azt az elsőfokú bíróság nem 

tartotta igazoltnak, hogy az alperes szabályszerűen meghívásra került volna 2004. 

április 28. napján megtartott taggyűlésre, de úgy találta, hogy az alperesnek együtt 

kellett volna működnie a felperes ügyvezetőjével annak érdekében, hogy a 

felszámolási eljárás milyen módon lenne elkerülhető. Egy az együttműködés azonban 

nem következett be, mivel a felperes, a M.Építőipari Bt és az alperes között a viszony 

megromlott. Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint az alperes szándéka arra irányult, 

hogy a felperes kizárásra kerüljön a M. Bt-ből – melyre nézve választott bírósági 

eljárás is volt folyamatban -, mely mindenképpen a felperes céljainak elérését 

veszélyezteti. Az elsőfokú bíróság az alperes üzletrészének átruházására irányuló – az 

elsőfokú eljárás alatt kötött – ajándékozási szerződés semmisségét állapította meg, arra 

figyelemmel, hogy a felperes társasági szerződésének kizáró rendelkezésébe ütközik.  

 

Az ítélet ellen az alperes terjesztett elő fellebbezést az elsőfokú bíróság ítéletének 

megváltoztatása és a keres elutasítása, valamint a felperes perköltségben marasztalása 

iránt. Az alperes fellebbezésének indokolásában előadta, hogy nemcsak a felperes 

tagja, hanem a Ms. Kft. ügyvezetője is, ezért a M.Építőipari Bt üzletvezetését is ellátja 

a Ms. Kft. taggyűlésén meghatározott irányelvek szerint. A M.Építőipari Bt 2003. 

júliusában megtartott taggyűlésén nem mint a felperes tagja vett részt, hanem mint a 

Ms. Kft. ügyvezetője. Ezen minőségében való döntés alapján ítélte a Gt. 49. §. (1) 

bekezdésébe ütközőnek az elsőfokú bíróság a felperesi társaságban maradását az 

alperesnek. Állította, hogy a felperes gazdasági céljának megfelelt volna a M. Bt-ből 

való kizárása, hiszen így az elszámolás során nagy mennyiségű likvid tőkéhez jutott 

volna. Tévesnek tartotta annak elsőfokú ítéleti megállapítását is, hogy meghívás 

ellenére nem vett részt a felperes taggyűlésein. A felperes a 2004. november 2. napján 

megtartott – tagkizárásról döntő – taggyűlésre sem hívta meg, ezért az nem 

szabályszerűen került megtartásra, így a taggyűlésen hozott határozat nem képezheti 



A Győri Ítélőtábla 

Gf.IV.20.229/2005/9.szám 

3 

kizárási eljárás alapját. Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság nem volt figyelemmel a 

tagkizárási perekkel kapcsolatos bírói gyakorlatra, arra, hogy a társaság céljai 

elérésének veszélyeztetése nagymértékű – azaz: jelentős és valós – legyen.  

 

A felperes fellebbezési ellenkérelmében elsődlegesen az álláspontja szerint elkésett 

alperesi fellebbezés elutasítását; másodlagosan az elsőfokú bíróság ítéletének 

helybenhagyását és az alperes másodfokú perköltségben való marasztalását 

indítványozta. 

 

A fellebbezés alapos. 

 

Az ítélőtábla elsődlegesen azt vizsgálta, hogy az alperes fellebbezése határidőn belül 

előterjesztettnek minősül-e.  

 

A Gt. 50. §. (6) bekezdése szerint a kizárási perben hozott határozat elleni fellebbezés 

előterjesztésének határideje 8 nap. A Pp. 220. §. (3) bekezdése szerint a rendelkező 

részt követően az ítéletnek – egyéb mellett – tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy 

a határozat ellen van-e helye fellebbezésnek és azt hol, mennyi idő alatt kell 

benyújtani. 

 

Az elsőfokú bíróság a 2005. április 21. napján megtartott tárgyaláson – az akkor jogi 

képviselő nélkül eljáró alperes jelenlétében – hirdette ki ítéletét. A kihirdetett ítélet 

(Pp. 218. §. (2), (3) bek.) szerint az ítélettel szemben a fellebbezést 8 napon belül lehet 

előterjeszteni. Az írásba foglalt és kézbesített elsőfokú ítéletet az alperes 2005. május 

12. napján vette kézhez, amely a rendelkező részt követően olyan tájékoztatást 

tartalmaz, hogy az ítélet ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet 

fellebbezéssel élni. A jogi képviselőt csak fellebbezési hiánypótlás után igénybe vevő 

alperes az elsőfokú ítélettel szembeni fellebbezését 2005. május 24. napján terjesztette 

elő.  

 

Az említettek szerint az elsőfokú bíróság kihirdetett és kézbesített ítélete a rendelkező 

részt követően eltérő tájékoztatást tartalmazott a fellebbezés benyújtásának 

határidejére és a kézbesített ítélet ilyen tájékoztatása – a Gt. 50. §. (6) bekezdésébe 

ütközően – törvénysértő. Arra a felperes fellebbezési ellenkérelmében helytállóan 

hivatkozott, hogy az alperes a fellebbezés benyújtásával elmulasztotta a benyújtásra 

nyitva álló 8 napos (Gt.50. §. (6) bek.) határidőt, azonban az ítélőtábla álláspontja 

szerint az alperes a fellebbezés benyújtásával mégsem késett el. Ugyanis az egységes 

bírói gyakorlat szerint a bíróság által adott jogorvoslati tájékoztatás hiánya, avagy 

pontatlansága miatt a felet joghátrány nem érheti (BH. 1977/27., Legfelsőbb Bíróság 

Gf.I.33.428/1992., Gfv.X.31.982/2001/17.), amely miatt a mulasztás kimentését célzó 

igazolási kérelmet sem szükséges előterjesztenie.  

 

A fellebbezés érdemét illetően az ítélőtábla a továbbiakban azt vizsgálta, hogy a 

kizárási per megindítására vonatkozó határozathozatal során történt-e jogszabálysértés, 

tehát szabályos eljárás során született-e meg a kizárási határozat. A kizárási 

határozathoz vezető magatartás értékelésére ugyanis csak akkor kerülhet sor, 
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amennyiben a taggyűlési határozat meghozatala során jogszabálysértés nem történt. Az 

elsőfokú bíróság ennek vizsgálatát elmulasztotta, illetve nem tulajdonított semmiféle 

jelentőséget annak, hogy a felperes – az alperes meghívás szabályszerűtlenségét 

kifogásoló védekezésére – semmilyen módon nem igazolta a 2004. április 28-i 

taggyűlés összehívásának szabályszerűségét, így azt, hogy a taggyűlési meghívó 

elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 nap eltelt. (Gt. 153. §. (2) bek.)  

 

Az ítélőtábla ezért a fellebbezési eljárásban részbizonyítást vett fel, melynek során az 

alperes csatolta az iratokhoz a 2004. április 28-i taggyűlésre szóló – alperesnek címzett 

– meghívó tértivevény másolatát, amely szerint a taggyűlési meghívó tértivevényes 

postai küldeményként 2004. április 7. napján került feladásra, az alperes pedig azt a 

taggyűlés napján (2004. április 28-án) vette át.  

 

A Gt. 7. §. (2) bekezdése szerint amennyiben az iratot postán küldték el azt a 

tértivevényen feltűntetett időpontban, ajánlott küldemény esetében pedig – az 

ellenkező bizonyításáig – a feladástól számított 5. munkanapon a belföldi címzetthez 

megérkezettnek kell tekinteni.  

 

Ezen említett törvényhelyből következően a taggyűlési meghívó tértivevényes postai 

küldeményként való elküldésével az alperes szabályszerű meghívása a felperes 2004. 

április 28-i taggyűlésére nem történt meg, ugyanis az alperes csak elkésve, a taggyűlés 

napján értesülhetett abból a taggyűlés tartásáról. Azonban a keresetlevél 

mellékleteként elfekszik az alperes 2004. április 22. napján kelt felpereshez címzett 

levele, amely szerint az alperes az említett taggyűlésre szóló meghívót már kézhez 

vette 2004. április 16. napján, úgy, hogy azt a felperes jogi képviselője közvetlenül is 

kézbesítette a részére.  

 

Az ítélőtábla a Gt. 153. §. (2) bekezdése azon szabályából, hogy a taggyűlésre szóló 

meghívó elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak kell eltelnie és a Gt. 

7. §. (2) bekezdése azon szabályából, hogy az ajánlott küldeményként való feladás 

esetén – ellenbizonyításig – a küldeményt az 5. munkanapon a címzetthez 

megérkezettnek kell tekinteni azt a következtetést vonta le, hogy a jogalkotó is 

elegendőnek minősítette azt, ha a meghívott tag 10 napos időközzel veszi át a 

taggyűlési meghívóban szereplő taggyűlés napja előtt az ajánlott küldeményként 

elküldött taggyűlési meghívót. Ezen 10 napos időközben a meghívott tag kellőképpen  

felkészülhet a taggyűlési meghívóban szereplő napirendi pontokra. Ezért jelen ügyben 

a postai úton és a személyesen is kézbesített – az alperes által igazoltan átvett – 

meghívó esetében is elégségesnek minősül a több mint 10 napos időköz a taggyűlésre 

szóló meghívó tényleges átvétele és a taggyűlés napja között, amely idő alatt az 

alperes a kizárását is kezdeményező napirendi pontokra felkészülhetett. 

 

A kizárásra vonatkozó perindításról határozott taggyűlés szabályszerű összehívásán 

túlmenően további tisztázást igénylő eljárásjogi kérdés volt a fellebbezési eljárásban 

az, hogy a felperes ezen eljárásban a keresetét kiterjesztette-e avagy sem, és a 

kiterjesztett kereset elbírálható volt-e a perben.  
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A felperes által az elsőfokú bíróságon a 2004. május 13. napján előterjesztett 

keresetlevelében a 2004. április 28. napján megtartott taggyűlés 01/2004. (IV.28.) 

számú – kizárási perindításról döntő – határozatára hivatkozással kérte az alperes 

társaságból való kizárását. A 2004. november 8. napján megtartott tárgyaláson (7. tjk.) 

azonban keresetét kiterjesztette és „ezen kereseti kérelme kiegészítését a 

jegyzőkönyvhöz írásban is csatolta”. Utóbb a felperes beadványában (11/F/1) a 2004. 

november 8. napján kelt, 7/F/1 szám alatt csatolt beadványát önálló keresetlevélnek 

minősítette, melyet „a bíróság együttesen kezelt, a két kérelmet egyesítette.” 

 

Ezen eljárásjogi kérdés tekintetében az ítélőtábla arra a megállapításra jutott, hogy a 

felperes által benyújtott 2004. november 8. napján kelt beadvány eljárásjogi 

szempontból nem minősült önálló keresetlevélnek. A keresetlevelet ugyanis – a Pp. 93. 

§-a és a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. IM rendelet 23. §. (1) 

bekezdéséből következően – nem a bírósági tárgyaláson az eljáró bírónak kell átadni, 

hanem a bírósági irodán, avagy azt a bírósági gyűjtőszekrénybe kell bedobni. Ezentúl a 

felperes érvelésével szemben az elsőfokú bíróság a kiterjesztett kereset egyesítéséről 

(Pp. 149. §. (2) bek.) sem hozott határozatot.  

 

Ezért a 2004. november 8. napján kelt felperesi beadvány (melyben a felperes a 2004. 

november 2. napján megtartott taggyűlésen meghozott kizárási határozat alapján 

indítana kizárási pert az alperes ellen) – a felperesi képviselő tárgyalási jegyzőkönyvbe 

foglalt nyilatkozatával egyezően – csak keresetkiterjesztésnek (Pp. 146. §. (1) bek.) 

minősül eljárás jogi értelemben. A Gt. 50. §. (2) bekezdése szerint pedig a tag kizárása 

iránti kereset más keresettel nem kapcsolható össze, keresetváltoztatásnak, 

viszontkereset előterjesztésének nincs helye. A felperes az eredetileg előterjesztett 

kereseti tényálláshoz képest más ténybeli indokra a kizárási per folyamán nem térhet 

át. A keresetváltoztatás tilalmára figyelemmel ezért a felperes keresetkiterjesztése nem 

volt elbírálható a perben, azt mellőzni kellett. 

 

A Gt. említett 50. §. (2) bekezdése azt is előírja a kizárási per bírósága számára, hogy 

nem engedheti meg a felperes részére azt sem, hogy az eredetileg előterjesztett kereseti 

tényálláshoz képest más ténybeli indokokra a kizárási per folyamán áttérjen. Ezen 

törvényi rendelkezésből az is fakad, hogy nem lehetséges a kizárási keresetet olyan 

okokra, tényekre hivatkozással előterjeszteni, amelyek nem szerepeltek a perindításról 

döntő társasági határozatban, avagy a kizárási per megindításáról döntő taggyűlés – 

határozathozatalt megelőző – jegyzőkönyvében. Ha ugyanis a peres eljárás során sem 

lehetséges újabb tényekkel bővíteni a tag terhére felhozottakat, nincs mód arra a 

kizárásról szóló határozatot követően az eljárást megindító keresetlevélben sem. A 

kizárási indítványról ugyanis a taggyűlés dönt, a perindítás alapjául pedig csak olyan, a 

keresetindításról döntő társasági határozat meghozataláig bekövetkezett ok vagy 

magatartás szolgálhat, amelyre tekintettel az érintett tag társaságban maradása a 

társaság jövőbeni működésére, céljainak elérésére nagymértékű veszélyt jelentene. 

(BH. 2005/183. szám alatt közzétett eseti döntés, Fővárosi Ítélőtábla 

Gf.40.069/2005/6.szám alatti határozat) 
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Ezért a fellebbezési eljárásban nem volt vizsgálható a keresetlevélben előadott – de a 

perindításról szóló határozatban nem szereplő – az a körülmény, hogy az alperes 2004. 

április hónapban felkereste a felperes volt felszámolóját a felperest a M. Bt-ből 

megillető vagyoni illetőség megszerzése érdekében. 

 

Ilyen előzményeket követően az ítélőtábla azt vizsgálta, hogy a 2004. április 28. 

napján kelt, perindításról szóló határozatban megjelölt okok alapján minden kétséget 

kizáróan megállapítható-e, hogy az alperes magatartása indokolttá teszi-e – 

figyelemmel a Gt. 49. §. (1) bekezdésében foglaltakra – a felperesi társaságból való 

kizárását. Ennek vizsgálata során az ítélőtáblának elsődlegesen azt kellett szem előtt 

tartania, hogy a tag kizárása a tag akarata ellenére történik, amely a tulajdonosi jogok 

jelentős korlátozását jelenti, ezért arra csak kivételesen és a törvényben meghatározott 

ok bizonyos fennállta esetén kerülhet sor. E tekintetben a bizonyítási kötelezettség (Pp. 

164. §. (1) bek.) a kizárási ok fennálltát állító társaságot terheli. 

 

A M.Építőipari Bt taggyűlésén a felperesi kültag kizárására vonatkozó indítvány 

alperes által való elfogadásával kapcsolatban megállapítható, hogy a M.Építőipari Bt 

üzletvezetését a betéti társaság jogi személy beltagja – a Ms. Kft. – látja el a saját 

szervezeti képviseletére jogosult természetes személy – azaz: az alperes és R. E. – 

útján. (Gt. 86. §. (3) bek.) A Ms. Kft-ben mind az alperes, mind R. E. ügyvezető 

képviseleti joga önálló. Az alperes tehát a M. Betéti Társaság 2003. július 18. napján 

megtartott taggyűlésén a Ms. Kft. egyik ügyvezetőjeként – mint a jogi személy beltag 

szervezeti képviselője – szavazott a felperes kizárásáról. A képviselő cselekményeire 

és jognyilatkozataira a Gt. 9. §. (2) bekezdése alapján alkalmazandó Ptk. 219. §. (2) 

bekezdése azt a rendelkezést tartalmazza, hogy azok által a képviselt személy válik 

jogosítottá, illetőleg kötelezetté. Ebből következően a M.Építőipari Bt. taggyűlésén 

leadott szavazat a képviselt jogi személy beltagot kötelezi, illetve terheli, nem pedig a 

jogi személy szervezeti képviselőjét, az ügyvezetőt. Az említettekből az a 

következtetés szűrhető le, hogy amennyiben a felperes azt sérelmezi, hogy a 

M.Építőipari Bt beltagja a felperes kizárására szavazott a betéti társaság taggyűlésén, 

erre hivatkozással a jogi személy beltaggal szemben érvényesítheti igényét, nem pedig 

annak képviselőjével – az alperessel – szemben.  

 

Ezentúl megállapítható az is, hogy az alperes sajátos többes – tagsági és vezető 

tisztségviselői – jogviszonyban áll a M.Építőipari Bt-vel. A felperes tagjaként – 

közvetve – tulajdonolja a betéti társaságot, míg a betéti társaság beltagjának 

üzletvezetőjeként a betéti társasági, illetve a korlátolt felelősségű társasági érdekek 

elsődlegességének figyelembevételével, fokozott gondossággal (Gt. 29. §. (1) bek.) 

kell a képviselt társaságok határozatainak meghozatala során eljárnia. Az ezen 

törvényi követelményeknek megfelelő eljárása során – mely a peres eljárás során 

megkérdőjelezésre nem került – döntött olyan módon a felvetett napirendi pontokra 

való határozathozatal során, hogy a képviselt társaságok érdekében az áll, hogy a 

felperes a Ms. Betéti Társaságból kizárásra kerüljön. 

 

A felperes kizárásáról való szavazás során a tagsági és vezető tisztségviselői 

jogviszonyban is álló alperes bármely – felperes kizárásának támogatására, illetve 
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elvetésére vonatkozó – döntése esetén kitehette volna magát a sérelmet szenvedett 

ellenérdekű cég kizárási határozatának.  

 

A felperes kizárásáról való szavazással azonosan a M. Bt-vel kapcsolatos tájékoztatás 

adásának elmulasztása sem az alperest terheli közvetlenül, hanem a M. Bt-t képviselő 

jogi személy tagot a Ms. Kft-t. Természetesen az alperes arra való hivatkozása, hogy a 

tájékoztatás elmulasztása R. E. utasítására történt, irreleváns; egyrészt azért, mert az 

alperes a Ms. Kft-ben önálló képviseleti joggal rendelkezett, így a másik ügyvezető (R. 

E.) közreműködése nem volt szükséges az intézkedéseihez; másrészt pedig azért, mert 

R. E. részbeni tulajdonosként sem utasíthatta. (Gt. 22. §. (2) bek.) Azonban a többes 

jogviszonyban álló és a felperesi kültag tájékoztatását nem vitásan elmulasztó – e 

tekintetben vezető tisztségviselőként eljáró – alperes kizárását mégsem alapozza meg a 

tájékoztatás elmaradása, emiatt ugyanis a társaságban maradása a társaság céljának 

elérését nagymértékben nem veszélyezteti. A tájékoztatás elmaradása miatt pedig a 

felperes a M. Építőipari Bt-t képviselő jogi személy beltaghoz fordulhat írásban (Gt. 

27. §. (2) bek.), annak eredménytelensége esetén pedig tagsági jogainak sérelmére 

hivatkozással törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet (Ctv. 50. §. (1) 

bekezdés d. pont). 

 

A Gt. korlátolt felelősségű társaságokra is irányadó általános szabálya (18. §. (2) bek.) 

szerint a taggyűlésen a Kft. minden tagja jogosult részt venni. Ezen szabályból 

következően a tagoknak csak joga, viszont nem kötelessége a legfőbb szerv, a 

taggyűlés működésében részt venniük. Ebből következően a taggyűlésről való 

távolmaradásra figyelemmel a tag a kizárás következményével akkor sem sújtható, 

amennyiben a taggyűlésen a társaság életében mellőzhetetlenül fontos kérdésekben 

kell dönteni. Jelen esetben arra is figyelemmel kell lenni, hogy a felperes 2001. 

szeptember 26. napján kelt, iratokhoz csatolt társasági szerződése II/9. pontja a 

pótbefizetés elrendelésére az egyhangú határozathozatalt írja elő. Ezért a 

pótbefizetésről való döntést napirendi pontként kitűző taggyűlésről való távolmaradás 

egyben a határozati javaslat – passzív – elutasítását is jelenti. A perindításról szóló 

határozathozatalban és a keresetlevélben hivatkozott törzstőke emeléssel kapcsolatos 

döntés pedig a taggyűlési meghívó napirendi pontjai között nem is szerepelt.  

 

Az alperessel szemben felhozott további kizárási indokok – így: a felperesre sérelmet 

jelentő kifejezések használata, illetve a pénzbetét befizetésének elmaradása – a 

felperes bizonyítási kötelezettsége ellenére bizonyítást nem nyert a peres eljárás során, 

ezért az ezen indokokra vonatkozó bizonyítás sikertelenségének következményeit a 

felperes tartozik viselni (Pp. 3. §. (3) bek.). Megjegyzi továbbá az ítélőtábla, hogy a 

felperes által állítottan az alperes helyett megfizetett pénzbetétet nem a felperes, 

hanem a betétbefizetéshez pénzt szolgáltató V. M. felperesi tag igényelheti az 

alperestől és a megfizetés elmaradásának következményei is csak a kettőjük 

jogviszonyában állhatna be.  

 

Mivel a felperes által felhozott kizárási indokok alapján nem állapítható meg az, hogy 

az alperesnek a felperesi korlátolt felelősségű társaságban való maradása 

nagymértékben veszélyezteti a társaság érdekeit, ezért az ítélőtábla az elsőfokú bíróság 
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ítéletét a Pp. 253. §. (2) bekezdése alapján megváltoztatta és a felperes tagkizárás iránti 

keresetét elutasította. 

 


