
A közgyűlési határozat felülvizsgálata iránt a tagot önállóan megillető 

keresetindítási jog több tag általi gyakorlása nem eredményez egységes 

pertársaságot. 

Alkalmazott jogszabályok: Ptk. 62.§ (6) bekezdés, Pp.51.§ a) pontja  

 

Győri Ítélőtábla Pf.III.20.031/2015/3. szám 

 

Az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott ítéletében a felperesek keresetének helyt 

adott, és az alperes 2014. június 10. napján tartott közgyűlésén meghozott 

1/2014.06.10. számú, a 2014. július 14. napján tartott közgyűlésen meghozott 1-

5/2014.07.14. számú, valamint az alperes fegyelmi bizottságának F.1/2014.07.14. és 

F.2/2014.07.14. számú határozatait megsemmisítette.  

Kötelezte az alperest, hogy fizessen meg I-X.r. felperesek, mint egyetemleges 

jogosultak részére 66.000,- Ft perköltséget. 

 

A határozatának indokolásában megállapította, hogy a felperesek az alperes 

vadásztársaság tagjai.  

Az alperes a 2013. augusztus 12. napján megtartott közgyűlésen meghozta az 

1/2013.08.12. számú határozatot, amelynek pontosan nem meghatározott tartalmát a 

közgyűlés jegyzőkönyve akként rögzíti, hogy „1/2013.08.12. határozat tagsági 

jogviszonya tagdíj nem fizetése miatt megszűnt . 

 

A 2013. augusztus 26. napján megtartott közgyűlésen meghozott 1/2013.08.26. számú 

határozat arról rendelkezett, hogy aki 2013. augusztus 10. napjáig nem fizette meg az 

esedékes tagdíjat, nem tekinthető tagnak . 

 

A 2014. április 29. napján megtartott közgyűlésen meghozott 2/2014.04.29. számú 

határozattal az alperes az I-VIII.r. felperesek kizárásáról döntött. A határozat 

megsemmisítése iránt a Veszprémi Törvényszék előtt 5.P.20.694/2014. szám alatt 

folyamatban volt eljárás azon jogerős egyezséggel zárult, miszerint a felek a 2014. 

április 29. napján megtartott közgyűlésen hozott valamennyi határozatot semmisnek 

tekintik. 

 

A 2014. június 10. napján megtartott közgyűlésen M.G. elnök, R.R. gazdasági vezető, 

valamint a IX.r. és X.r. felperesek jelentek meg. 

A közgyűlés 1/2014.06.10. számú határozatával 8 fő tag felvételéről döntött. A 

2/2014.06.10. számú határozat a tagdíj havi összegét 500,- Ft-ban határozta meg. 

A 2014. június 10. napján megtartott közgyűlésre I-VIII.r. felperesek nem kaptak 

meghívót, az ekkor elfogadott határozatokat az alperes részükre nem küldte meg.  

 

2014. július 14. napján újabb közgyűlés megtartására került sor. Az I-VIII.r. felperesek 

erre meghívót nem kaptak. A IX.r. és X.r. felperesek a meghívót kézhez vették, a 

közgyűlésen azonban nem jelentek meg, azon M.G., R.R. tagok, valamint a társaságba 

belépni kívánó további 9 fő vett részt. 

A 2014. július 14. napján megtartott közgyűlésen elfogadott 1/2014.07.14. számú 

határozattal megtörtént az új tagok név szerinti megerősítése. 



A 2/2014.07.14. számú határozattal megválasztották – az újonnan felvett tagok közül -  

a fegyelmi bizottságot, amely meghozta a IX.r.és X.r. felperesek kizárására vonatkozó 

F.1/2014.07.14. számú,  valamint az I.r.-VIII.r. felpereseket kizáró F.2/2014.07.14. 

számú  fegyelmi határozatokat. 

A 3/2014.07.14. számú határozattal megválasztásra került az alperes titkára.  

A 4/2014.07.14. számú határozattal a közgyűlés jóváhagyta a fegyelmi bizottság 

F.1/2014.07.14. számú határozatát, az 5/2014.07.14. számú határozattal pedig a 

közgyűlés az F.2/2014.07.14. számú fegyelmi határozatot fogadta el.  

 

Az alperes elnöke 2014. július 22-én postai úton megküldte IX.r. és X.r. felperes 

részére a 2014. július 14. napján megtartott közgyűlés jegyzőkönyvét, valamint az       

1-2/2014.06.10. számú és az 1-5/2014.07.14. számú határozatokat. A küldemény az  

IX.r. és X.r. felperesek részére – nyilatkozatuk szerint - 2014. július 24. napján került 

kézbesítésre. Ezt követően az I-VIII.r. felperesek az elfogadott határozatokról IX.r. és 

X.r. felperesektől szereztek tudomást. 

 

A felperesek a bírósághoz 2014. augusztus 01. napján érkezett keresetlevelükben az 

1959. évi IV. törvény (Ptk.) 62. § (6) bekezdése alapján kérték az 1/2014.06.10. számú 

és az 1-5/2014.07.14. számú közgyűlési határozatok, valamint az F.1/2014.07.14., és 

az F.2/2014.07.14. számú fegyelmi bizottsági határozatok megsemmisítését. A 

perköltségre igényt tartottak. 

 

Arra hivatkoztak, hogy a 2014. június 10-i és a 2014. július 14-i közgyűlések 

összehívására az Alapszabály 13. § 3. pontja és 15. § sérelmével került sor. A 

közgyűlések nem voltak határozatképesek, így érvényes határozatok meghozatalára 

sem volt lehetőség.  

A felperesek sérelmezték, hogy a fegyelmi eljárásról értesítést nem kaptak, részükre a 

fegyelmi határozat nem került kézbesítésre. A lefolytatott fegyelmi eljárás sérti az 

Alapszabály 9. § 1. pont a) pontját, a 10. § 1. pontját, valamint a 26. § 1. pontját.  

 

Az alperes a felperesek keresetének elutasítását kérte. Azzal érvelt, hogy az I-VIII.r. 

felperesek a 2014. június 10. napján és 2014. július 14. napján megtartott közgyűlésre 

azért nem kaptak meghívót, mert 2013. augusztus 10. napjától az Alapszabály 10.§ (2) 

bekezdése értelmében már nem tagjai az alperes vadásztársaságnak. Az alperes 

értesítette a felpereseket, hogy tagdíj nem fizetése miatt 2013. augusztus 10. napjától 

őket a tagnyilvántartásból törli, az erre vonatkozó intézőbizottsági határozatot a 

felperesek részére megküldte. 

Hivatkozott az alperes arra is, hogy a tagdíj nem fizetés miatti tagsági viszony 

megszűnés alapját az 1/2013.08.12. számú közgyűlési határozat képezi. 

Álláspontja szerint a 2014. április 29. napján megtartott közgyűlésen az alperes elnöke 

nem fegyelmi jogkört gyakorolt, a 2/2014.04.29. számú határozat nem a tagok 

kizárásáról rendelkezik, csupán a korábbi, a tagok törléséről rendelkező, 1/2013.08.12. 

számú határozatban foglaltak közgyűlés általi tudomásul vételéről szól. 

 



Az elsőfokú bíróság elsőként azt vizsgálta, hogy a felperesek a Ptk 62.§ (6) 

bekezdésében előírt 30 napos jogvesztő határidőn belül terjesztették-e elő a 

keresetüket. 

Az I-VIII.r. felperesek a számukra sérelmes határozatokról csak 2014. július 22. napját 

követően, a IX.r. és X.r. felperesektől szereztek tudomást, tehát a keresetüket 

határidőben indították. 

A IX. és X.r. felperesek azonban a 2014. június 10. napján megtartott közgyűlésen 

jelen voltak, ezért az 1/2014.06.10. számú határozat tekintetében a perindítási határidőt 

elmulasztották.  

Az elsőfokú bíróság azonban úgy foglalt állást, hogy a IX. és X.r. felperesek 

késedelmének jelentősége azért nem volt, mert a felperesek a Pp. 51. § a) pontja 

értelmében vett egységes pertársaságot alkotnak, ezért a kereseti kérelmet határidőben 

előterjesztő I.r.-VIII.r. felperesi pertársak keresetindítása és egyéb perbeli 

cselekményei kihatnak a határidőt elmulasztó IX.r.-X.r. pertársakra is.  

 

Az elsőfokú bíróság döntése meghozatalakor abból a tényből indult ki, hogy az I-

VIII.r. felperesek a 2014. június 10. napján és a 2014. július 14. napján megtartott 

közgyűlésekre nem kaptak meghívót, így azok összehívása nem volt szabályszerű. 

A közgyűlések megtartására az Alapszabály 13-15. §-ai sérelmével került sor, amely 

már önmagában az ekkor meghozott határozatok semmisségét eredményezi. 

 

A törvényszék nem fogadta el az alperes azon védekezését, hogy az I-VIII.r. 

felperesek tagsági viszonya már 2013. augusztus 10. napján – figyelemmel a 

1/2013.08.12. számú határozatban foglaltakra is – az Alapszabály 10.§ 2) pontja 

értelmében tagdíj nem fizetés miatt törléssel megszűnt, ezért a 2014. évi 

közgyűlésekre a meghívásuk szükségtelen volt. 

Az alperes a fenti állítását sem az általa hivatkozott intézőbizottsági  határozattal, sem 

az intézőbizottság felperesek részére megküldött írásbeli értesítésével, sem a 

közgyűlés 1/2013.08.10. számú határozatával alátámasztani nem tudta, a vállalása 

ellenére ezen dokumentumokat nem csatolta (6.jkv. 6.o.1.bek., 5.P.20.902./2014./6-

I.sz .végzés) 

Az alperes a saját, azaz a felperesek tagsági jogviszonyának 2013.augusztus 10-i 

megszűnésére alapított védekezését cáfolta azzal, hogy a 2014. április 29. napján 

megtartott közgyűlésen őket érintően kizáró határozatot hozott. 

Utalt az elsőfokú bíróság arra, hogy a Veszprémi Törvényszék előtt 5.P.20.694/2014. 

számon folyamatban volt eljárás során létrejött jogerős egyezség értelmében az alperes 

2014. április 29. napján megtartott közgyűlésén hozott valamennyi határozat 

semmisnek tekintendő, így a felperesek tagsági viszonyának megszüntetését ezen 

határozatok sem eredményezik. 

 

Az ítélete indokolásában a törvényszék kitért arra, hogy a fegyelmi határozatok 

semmisségének megállapítását az indokolja, hogy az Alapszabály 12. § 1) pontjába 

ütköző módon az alperes vadásztársaság fegyelmi szabályzattal nem rendelkezik, 

ennek hiányában pedig nem állapíthatók meg és nem ellenőrizhetők a felperesek 

esetében a fegyelmi eljárás és az ennek alapján hozott fegyelmi határozatok formai és 

tartalmi követelményei, garanciái. 



 

Az alperes a fellebbezésében az ítélet megváltoztatását és a felperesek keresetének 

elutasítását kérte. 

 

Arra hivatkozott, hogy az elsőfokú bíróság tévesen figyelmen kívül hagyta az 

1/2013.08.12. számú közgyűlési határozatot, amely megerősítette az intézőbizottság 

felperesek tagsági viszonyát törlő határozatát. Az I-VIII.r. felperesek a támadott 

határozatok meghozatalakor nem voltak tagjai  a társaságnak, ezért a közgyűlések 

megtartása a felperesek értesítése hiányában is szabályszerű volt.  

 

Hivatkozott arra is, hogy a IX.r. és X.r. felperesek elmulasztották az 1/2014.06.10. 

számú határozat megtámadására nyitva álló perindítási határidőt, így keresetüket ezen 

határozat tekintetében idézés kibocsátása nélkül el kellett volna utasítani. 

Az álláspontja szerint a felperesek nem alkotnak egységes pertársaságot, ezért a 

törvényszék erre hivatkozással az 1/2014.06.10. számú határozat megtámadására 

rendelkezésre álló határidő IX.r. és X.r. felperesek általi elmulasztását nem hagyhatta 

volna figyelmen kívül. 

Hivatkozott arra is, hogy az elsőfokú bíróság súlyos eljárási szabályt sértett, amikor 

nem vizsgálta kellő alapossággal, hogy az egyes felperesek mikor szereztek tudomást a 

sérelmezett határozatokról, és velük szemben a perindítási határidő mikor kezdődött. 

Az alperes a másodfokú tárgyaláson 2013. 08. 10-én kelt intézőbizottsági 

jegyzőkönyvet csatolt a felperesek tagsági viszonya tagdíj nem fizetése miatt történt 

megszűnése igazolására. 

 

A felperes fellebbezési ellenkérelmében az ítélet helybenhagyását indítványozta.  

 

A fellebbezés részben alapos. 

 

Az elsőfokú bíróság a bizonyítási eljárást a szükséges körben lefolytatta, a 

bizonyítékokat a Pp. 206. §-ában írtaknak megfelelően okszerűen értékelve, helyes 

tényállást állapított meg, amelyből levont jogi következtetései az I-VIII.r. felperesek 

kereseti kérelmei, valamint a IX.r. és X.r. felperesek 1-5/2014.07.14. számú, és az 

F.1/2014.07.14. és az F.2/2014.07.14. számú határozatokat érintő kereseti kérelmei 

vonatkozásában helytállóak. Az ítélőtábla e körben az elsőfokú döntés indokaival is 

egyetért, azt megismételni nem kívánja. 

Tévesen hagyta azonban figyelmen kívül a törvényszék az 1/2014.06. számú 

határozatra vonatkozó perindítási határidő IX.r. és X.r. felperesek általi elmulasztását. 

 

A fellebbezésben előadott érvelésre tekintettel az ítélőtábla elsőként azt emeli ki, hogy 

az abban előadottak alátámasztására az alperes által a másodfokú tárgyaláson csatolt, 

egy 2013. augusztus 10. napján kelt intézőbizottsági jegyzőkönyv bizonyítékként való 

befogadására a Pp. 235. § (1) bekezdése nem ad lehetőséget. 

A felhívott rendelkezés értelmében a fellebbezésben új bizonyíték előadására akkor 

kerülhet sor, ha az az elsőfokú határozat meghozatalát követően jutott a fellebbező fél 

tudomására, illetve ha az elsőfokú határozat jogszabálysértő voltának alátámasztására 

irányul. 



A jelen esetben az alperes már az elsőfokú eljárás során is hivatkozott ezen törlő 

határozatra,  annak csatolását maga is vállalta, erre őt a törvényszék – a fentiekben már 

hivatkozott végzésével – megfelelő határidő kitűzésével és a jogkövetkezményekre 

történő figyelmeztetés mellett felhívta.  

A kifejtettek ellenére becsatolni elmulasztott dokumentum másodfokú eljárásban 

történő figyelembe vételét a Pp. 235.§ (1) bekezdése kizárja. 

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a törvényszék helytállóan állapította meg, 

hogy az alperes nem igazolta a felperesek tagsági jogviszonyának a tagdíjfizetési 

kötelezettség elmulasztása miatt - az Alapszabály 10.§ 2) pontja alapján - törléssel 

történő megszűnését, sem egyéb módon történő megszüntetését. Ezért meghívásuk a 

2014.évi közgyűlésekre nem volt mellőzhető. Az Alapszabály 13.§-15.§ rendelkezései 

sérelmével meghozott 1-5/2014.07.14. számú közgyűlési határozatok, F.1-

2/2014.07.14. számú fegyelmi határozatok és I-VIII.r. felperesek tekintetében az 

1/2014.06.10. számú közgyűlési határozat semmisségét a törvényszék alappal 

állapította meg. Helytállóan fejtette ki az elsőfokú bíróság azt is, hogy a fegyelmi 

szabályzat megalkotásának hiánya az alperes vadásztársaságnál a fegyelmi eljárás 

szabályszerű lefolytatását nem teszi lehetővé, ezért a meghozott fegyelmi határozatok 

jogszabálysértőek. 

 

Az ítélőtábla megállapította, hogy az alperes fellebbezésében kifejtettekkel szemben az 

elsőfokú bíróság valamennyi felperes vonatkozásában vizsgálta a perindítási határidőt, 

és az alábbi kivétellel helyesen állapította meg, hogy keresetüket határidőben 

terjesztették elő.  

A IX. és X.r. felperesek azonban az 1/2014.06.10. számú határozat vonatkozásában a 

perindítási határidőt nem vitatottan elmulasztották. 

Az ítélőtábla osztotta az alperes azon álláspontját, mely szerint a felperesek nem 

alkotnak egységes pertársaságot. A IX.r.-X.r. felperesek által  a közgyűlési határozatok 

megtámadására rendelkezésre álló, jogvesztő keresetindítási határidő elmulasztását 

nem menti ki az I-VIII.r. felperesek határidőben történő keresetindítása . 

 

A Pp. 51. § a) pontjában meghatározott egységes pertársaság valamennyi jogosult 

vagy kötelezett perben állását kívánja meg (kötelező perben állás), ennek hiánya a 

keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítását (Pp. 130. § (1) bekezdés g) pont) 

vagy a per megszüntetését eredményezi. 

A Ptk. 62.§ (6) bekezdésében biztosított keresetindítás joga a vadásztársaság tagjait 

önállóan illeti meg, a felhívott rendelkezés alapján külön-külön is indíthatnak keresetet 

a jogsértő közgyűlési határozat felülvizsgálata iránt, bármelyik tag perindítása nem 

eredményez a Pp.51.§ a) pontja értelmében vett egységes pertársaságot. 

A fenti indokok alapján az ítélőtábla a IX.r. és X.r. felpereseknek az alperes 

1/2014.(06.10.) számú közgyűlési határozatát támadó keresete körében a pert a Pp. 

130. § (1) bekezdés g) pontjára figyelemmel a Pp. 157. § a) pontja alapján 

megszüntette, és ebben a körben az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 251. § (1) bekezdése 

alapján hatályon kívül helyezte, míg ezt meghaladóan az elsőfokú ítéletet a Pp. 253. § 

(2) bekezdés első fordulata alapján helybenhagyta. 


