
TÁRSADALMI SZERVEZET HATÁROZATÁNAK MEGTÁMADÁSA – 

KERESETI KÉRELEMHEZ KÖTÖTTSÉG 

 

I. A társadalmi szervezetek – és így: a köztestületnek minősülő gazdasági kamara 

– határozatai felülvizsgálata esetén a kereseti kérelemhez kötöttség elvét 

szigorúan kell értelmezni.  

II. A gazdasági kamara önkormányzó, autonóm, a többségi elven működő 

szervezet. A többségi akarattal meghozott határozat attól nem tekinthető joggal 

való visszaélésnek, hogy a határozat a kisebbségben maradt tagok számára 

kedvezőtlen, sérelmes /1999:CXXI. tv.(Gkt.) 3. §, 15. §, 18. §, 36. §, Pp. 3. §, 215. §  

1959:IV. tv. (Ptk.) 5. §/ 

 

 

 

Az alperes a 2012. július 9. napján megtartott küldöttgyűlésén a 3/2012. (07.09.) 

számú határozatával a gazdasági kamara elnökévé dr. J.T.-t választotta. Ezt követően a 

küldöttgyűlés – az eredeti 67 küldött létszámról 36 küldöttre csökkent létszámmal – a 

4/2012. (07.09.) számú határozatával a 3/2012. (07.09.) határozatát hatályon kívül 

helyezte és döntött az elnökválasztás megismétléséről. Az 5/2012. (07.09.) 

küldöttgyűlési határozatával a gazdasági kamara elnökévé J. J.-t választotta meg. A 

törvényszék a 2012. november 10. napján kelt végzésével a kamara új elnökeként J. J.-

t a nyilvántartásba bejegyezte. Az ügyész keresetére a Tatabányai Törvényszék a 2013. 

május 15. napján kelt 4.P.21.498/2012/9. számú ítéletével a 4-15/2012. (07.09.) 

küldöttgyűlési határozatokat megsemmisítette és elrendelte, hogy a gazdasági kamara 

alperes 90 napon belül az ezen határozatokkal érintett kérdésekben hozzon új 

határozatot. Az alperes gazdasági kamara fellebbezése folytán eljáró Győri Ítélőtábla a 

2014. február 19. napján kelt Pf.III.20.187/2013/9. szám alatti ítéletével az elsőfokú 

ítéletet helybenhagyja.  

 

Az alperes elnöke J.J. 2013. szeptember 28-án 2013. október 7. napjára összehívta az 

alperes küldöttgyűlését. Napirendi pontként (1.) az alapszabály módosítását, (2.) a 

választási szabályzat módosítását, (3.) a választás lebonyolítására létrehozott szervek 

tagjainak megválasztását és (4.) „egyebek” megtárgyalását tűzte. A meghívóhoz 

mellékelt alapszabály módosítás tervezete szerint az alapszabály választott 

tisztségviselő visszahívására vonatkozó 135. pontját az előterjesztő úgy kívánta 

módosítani, hogy „a kamara elnökét és más választott tisztségviselőjét a küldöttgyűlés 

a jelenlévők szavazatának többségével visszahívhatja. A küldötteket az adott tagozat 

tagjai 10%-ának kezdeményezésére a kamara alelnöke által összehívott tagozati ülés a 

jelenlévők szavazatának többségével hívhatja vissza.” Az alapszabály módosítani 

kívánt 135. pontjának szövege szerint „a visszahívásra – az érintett megválasztó szerv 

írásbeli, indokolt határozata útján – akkor van lehetőség, ha a választott tisztségviselő 

– feladatának ellátása során nem megfelelően járt el, és az neki felróható, – ránézve 

összeférhetetlenség vagy kizáró ok merült fel és tisztségéről ennek ellenére nem 

mondott le.” Az előterjesztő az alapszabály tisztségviselők és testületi tagok 

választására vonatkozó 152. pontja 2. bekezdését úgy javasolta módosítani, hogy az 

elnökségi tagok, bizottsági tagok, országos küldöttek és pótküldöttek, valamit a 
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tisztségviselők jelölése és választása tárgyában összehívott küldöttgyűlést „a választási 

bizottság elnöke hívja össze és vezeti le”. Ezzel összefüggően az alapszabály 

küldöttgyűlés összehívására egyébként vonatkozó 61. pontjának 2. mondatát úgy 

javasolta módosítani, hogy „a küldöttgyűlést – ha az alapszabály másként nem 

rendelkezik – a napirendek megjelölésével az elnök hívja össze”.  A meghívóhoz 

szintén mellékelt választási szabályzat módosításának tervezete szerint a szabályzat 

2.§ (1) bekezdés a/ pontjából törlésre kerül az a mondat, hogy „abban az esetben, ha a 

(66 főnyi) küldöttek száma 55 főre csökken, akkor az éves soron következő munkaterv 

szerinti küldöttgyűlésen a megüresedett küldötti helyekre újakat kell választani”.  

 

A 2013. október 7. napján megtartott határozatképes küldöttgyűlés a 2/2013. (10.07.) 

KGy. határozattal az alapszabály módosítását, az előterjesztéstől részben – a küldöttek 

visszahívására vonatkozó tagozati ülés összehívójának személyére vonatkozó – eltérő 

tartalommal elfogadta. A 3/2013. (10.07.) KGy. határozattal a küldöttgyűlés elfogadta 

a választási szabályzat módosítását. A 4/2013. (10.07.) KGy. határozattal a 

küldöttgyűlés a választás lebonyolítására létrehozott szervek tagjait egyhangúlag 

elfogadta. 

 

2014. februárban a bíróság nyilvántartásába bejegyzett J.J. elnök elhunyt, míg a 2014. 

március 26. napján megtartott küldöttgyűlésen a 2012. július 9. napján megválasztott 

dr. J.T.-t a küldöttgyűlés az elnöki tisztségből visszahívta és elnökké dr. Sz.L.-t 

választotta meg. Dr. Sz.L.-t a törvényszék a társadalmi szervezetek nyilvántartásába 

2014. április 1. napján bejegyezte. Az ügyész fellebbezése folytán eljáró Győri 

Ítélőtábla a 2014. szeptember 3. napján kelt Pkf.III.25.444/2014/4. szám alatti 

végzésével a bejegyző végzést helybenhagyta.  

 

A felperes a 2013. október 27. napján kelt, október 28. napján postára adott levelében 

az alperes ellenőrző bizottságának bejelentette a kamara alapszabályt – és választási 

szabályzatot módosító küldöttgyűlési határozatai [2-3/2013. (10.07.) KGy. határozat] 

jogellenességét. Az alapszabály 135. pontja tisztségviselők visszahívására vonatkozó 

módosított szabálya jogellenességét amiatt állította, hogy az az előzményi 

P.21.498/2012. szám alatti perben hozott – nem jogerős – ítélet kijátszására irányul, 

arra, hogy a jogszerűen megválasztott dr. J.T. elnököt a küldöttgyűlés minden 

indokolás nélkül vissza tudja hívni. Megítélése szerint „ez a joggal való visszaélés 

tipikus esete, Magyarország jogrendjének és igazságszolgáltatásának teljes figyelmen 

kívül hagyása”. Véleménye szerint az alapszabály 152. pontja 2. bekezdése 

módosítására is azért került sor, hogy dr. J.T-.nak, a kamara elnökének ne legyen 

módja a küldöttgyűlés összehívására. A választási szabályzat módosítását azért tartotta 

jogsértőnek, mert az azt a célt szolgálja, hogy ne változhasson meg a jelenlegi arány a 

küldöttgyűlésen belül. Az alperes ellenőrző bizottsága a perindítás előtti bejelentésre a 

2013. november 28. napján kelt írásbeli választ adta, a felperes azonban – annak 

bevárása nélkül – ugyanaznap keresetet terjesztett elő a bíróságon a 2013. október 7. 

napján megtartott küldöttgyűlés alapszabályt – és választási szabályzatot módosító, 

valamint a választás lebonyolítására létrehozott szervek tagjainak megválasztására 

vonatkozó határozatai [a 2-4/2013. (10.07.) KGy. határozatok] felülvizsgálata és 

megsemmisítése iránt. Keresetlevelében a támadott küldöttgyűlési határozatok 
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felülvizsgálatának okaként az ellenőrző bizottsághoz intézett bejelentésében kifejtett 

érveket hozta fel. Az elsőfokú bíróság hiánypótlásra felhívására mindezeket azzal 

egészítette ki, hogy az alapszabály módosítása és a választási szabályzat módosítása 

súlyosan sérti a jogbiztonságot és az alapszabály 6., 7., 59. és 60. pontját.  

 

Az alperes ellenkérelmében elsődlegesen a Pp.130.§ (1) bekezdés h/ pontjára és 157.§ 

a/ pontjára hivatkozással a per megszüntetését kérte. Álláspontja szerint a gazdasági 

kamara határozata felülvizsgálata iránti pert a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi 

CXXI. törvény (Gkt.) 36.§ (4) bekezdése szerint csak az ellenőrző bizottság 

állásfoglalása bevárása után lehet előterjeszteni. Érdemi védekezése szerint a 

tisztségviselők indokolás nélküli visszahívása alapszabályi szabályozása nem ütközik 

jogszabályba. A 2014. március 15. napjától hatályos, a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (új Ptk.) 3:25.§-a (2) bekezdése a vezető tisztségviselő bármikori, 

indokolás nélküli visszahívását teszi általános szabállyá. A gazdasági kamarák 

esetében a Gkt.17.§ (2) bekezdése c/ pontja, 33.§ (2) bekezdése szintén lehetővé teszi 

a kamara elnöke visszahívását azzal, hogy a 16.§ (1) bekezdés l/ pontja alapján a 

visszahívás módját az alapszabályban kell meghatározni. A 2/2013. (10.07.) KGy. 

határozattal szintén módosított alapszabály 152. pontja csak a tisztújító küldöttgyűlés 

esetében változtatta meg a küldöttgyűlés összehívója személyét. Az alapszabály 61. 

pontja alapján küldöttgyűlést – egyéb esetekben – változatlanul az elnök hívja össze. A 

módosítás gyakorlati indoka az, hogy a tisztségviselők választásának szervezése és 

levezetése korábban is a választási bizottság hatáskörébe tartozott, így annak elnöke 

van olyan helyzetben, hogy a küldöttgyűlés optimális időpontját is meg tudja 

határozni. A 3/2013. (10.07.) KGy. határozattal eldöntött – a kieső küldöttek pótlására 

vonatkozó – választási szabályzat módosítása összhangban áll a Gkt.30.§ (1) 

bekezdésével, amely szerint a küldöttek számának lecsökkenése esetén az újabb 

küldötteket nem a küldöttgyűlés, hanem a tagozatok választhatják meg.  

 

Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel részben támadott ítéletével a 3/2013. (10.07.) KGy. 

határozatot, valamint a 2/2013. KGy. határozat alapszabály 135., 152. pontját 

módosító rendelkezéseit hatályon kívül helyezte, míg a keresetet ezen túlmenően 

elutasította. Határozata indokolásában elsődlegesen az alperes Pp.130.§ (1) bekezdés 

h/ pontjára és 157.§ a/ pontjára alapított kérelmét amiatt utasította el, mert a felperes 

keresetlevelét a bíróságra az ellenőrző bizottságnak írt bejelentés feladását követő 30. 

napon nyújtotta be, így az nem minősült időelőttinek. A per során becsatolt ellenőrző 

bizottsági válaszból kiderült, hogy az ellenőrző bizottság a bejelentésről állást foglalt 

és a bejelentésben foglaltakat elvetette. Emiatt a törvényszék megítélése szerint a 

Pp.2.§ (1) bekezdésében foglaltakkal az állt összhangban, ha a keresetet érdemben 

tárgyalja.  

 

A keresettel támadott határozatok érdemi felülvizsgálata során a bíróság kiemelte, 

hogy a Gkt.36.§ (1) bekezdése szerint a vizsgálat arra irányulhat, hogy az alperes 

határozatai a Gkt. rendelkezéseibe, más jogszabályba, a kamara alapszabályába, vagy 

más önkormányzati szabályzatába ütközik-e. A törvényszék kiemelte, hogy a felperes 

keresetében kifejezetten nem jelölte meg, hogy a küldöttgyűlés által meghozott 

határozatok a Gkt. vagy más jogszabály mely rendelkezésébe, az alapszabály, vagy 
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más önkormányzati szabályzat mely kikötésébe ütközik. Csak arra tért ki a felperes, 

hogy az alapszabály módosítás a korábbi jogerős ítélet kijátszására irányul, 

jogbiztonságot, valamint az alperes alapszabálya egyes szakaszait sérti. Mivel a 

kereset nem részletezte, hogy a támadott határozatok mennyiben és milyen okból 

ütköznek az alapszabály 6., 7., 59. és 60. pontjaiba, ezért a bíróság elvetette a kereset 

erre való hivatkozását. Ugyanakkor a törvényszék rámutatott, hogy a támadott 

határozatok meghozatalakor az alperes gazdasági kamarára irányadó, a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) 65.§-a szerint a gazdasági 

kamara köztestület, amelynek működése során a régi Ptk. egyes szabályait – így a 4.§ 

szerinti jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelő eljárást és az 5.§ 

szerinti joggal való visszaélés tilalmát is – alkalmazni kell. A törvényszék megítélése 

szerint a felperes keresetében tartalmilag a küldöttgyűlés rendeltetésellenes 

joggyakorlására, a korábbi ítélet kijátszására hivatkozott. Így a perben azt kellett 

vizsgálni, hogy a támadott küldöttgyűlési határozatok nem ütköznek-e a régi Ptk. 

rendeltetésszerű joggyakorlást, jóhiszemű és tisztességes eljárást előíró szabályaiba. 

Az alapszabály tisztségviselők visszahívására vonatkozó 135. pontja esetében a 

bíróság elvetette az alperes azon védekezést, hogy a Gkt. lehetővé teszi az elnök 

indokolás nélküli visszahívását. Kiemelte, hogy a régi Ptk. 5.§-a alapján azt kellett 

vizsgálni, hogy a törvény betűjének megfelelő joggyakorlás a jog társadalmi 

rendeltetésével összeférő célra irányul-e. Megítélése szerint az alapszabály ezen pontja 

módosításával kapcsolatos védekezésében az alperes maga sem vitatta, hogy az 

intézkedés célja kifejezetten dr. J.T. elnök visszahívása feltételeinek megteremtése 

volt. A törvényszék megállapította, hogy Magyarországon a törvényi szabályozás 

azzal a „jogrendi erővel irányadó” sajátossággal rendelkezik, hogy jogi személyek 

esetében először a szervezetet kell meghatározni, majd ezt követően kerül sor a 

megadott tisztségekre a tisztségviselők megválasztására. Emiatt nem lehetséges, hogy 

a jogi személy a megválasztott tisztségviselőhöz szabja annak jogköreit és hatásköreit. 

Ezekre figyelemmel a 2/2013. (10.07.) KGy. határozat alapszabály 135. pontját 

módosító rendelkezését nem azért találta jogsértőnek, mert ilyen módosítást a Gkt. 

nem tenne lehetővé, hanem azért, mert annak meghozatalára kifejezetten azért került 

sor, hogy az elnöki tisztségre jogszerűen megválasztott személy visszahívható legyen. 

Ugyanezen küldöttgyűlési határozat alapszabály 152. pontját módosító rendelkezését 

is a rendeltetésellenes joggyakorlás tilalmára vonatkozó törvényi szabályok (régi 

Ptk.4-5.§) alapján tartotta jogsértőnek. Kifejtette, hogy amennyiben a küldöttgyűlést a 

tisztújítás érdekében a választási bizottság elnöke hívhatja össze, az lehetőséget 

biztosít a választási bizottság elnökének, hogy olyan időpontra tegye, amely a 

küldöttek többségének nem alkalmas, de az elnök visszahívását igénylő kisebbségnek 

már igen. A 2/2013. (10.07.) KGy. határozat alapszabály 152. pontját módosító része, 

valamint a 3/2013. (10.07.) KGy. határozat választási szabályzatot módosító 

rendelkezése esetében a törvényszék azt is jogsértőnek találta, hogy az előterjesztés 

ezekkel kapcsolatban semmilyen indokolást nem tartalmazott. A választási szabályzat 

módosítására vonatkozó határozatot a törvényszék akkor tartotta volna a demokratikus 

működés követelményével összeegyeztethetőnek, amennyiben a küldöttgyűlés a 

szabályzat 2.§ (1) bekezdés a/ pontját úgy pontosítja, hogy kiegészíti a küldöttek 

száma 55 főre csökkenése esetére azzal a rendelkezéssel, hogy a megüresedett küldötti 

helyekre a tagozatokban kell újakat választani.  
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Elsődlegesen az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezése és a per megszüntetése, míg 

másodlagosan az elsőfokú ítélet részbeni megváltoztatása és a kereset teljes elutasítása 

iránt az alperes terjesztett elő fellebbezést. Jogorvoslati kérelmében elsődlegesen a 

törvényszék ítélete iratellenesnek tekintett, illetve pontatlan megállapításait korrigálta. 

Kiemelte, hogy ellenkérelmében – helyesen – arra hivatkozott, hogy a törvényszék 

korábbi ítélete nem tartalmaz olyat, hogy dr. J.T. lesz örökké a kamara elnöke, ne 

lenne visszahívható, és olyat sem, hogy az alapszabály ne lenne módosítható. 

Kiemelte, hogy a perben támadott küldöttgyűlési határozatok meghozatalakor a 

kamara nyilvántartásba bejegyzett elnöke nem dr. J.T. volt, és nem volt olyan jogerős 

bírósági határozat, amely alapján dr. J.T.t kellett volna a kamara elnökének tekinteni. 

A Gkt.36.§ (1) bekezdésére hivatkozással kiemelte, hogy a kamarai határozat 

megtámadására irányuló keresetnek ahhoz, hogy érdemi tárgyalásra alkalmas legyen, 

tartalmaznia kell, hogy a határozat mely norma mely rendelkezésébe ütközik. Ilyen 

hivatkozást a felperes keresete nem tartalmazott, ezért a törvényszéknek a keresetet el 

kellett volna utasítania. A törvényszék a Pp.215.§-ában foglaltak ellenére a kereseten 

túlterjeszkedett, ítéletét a régi Ptk.4-5.§-ára alapította, amelyre a jogi képviselővel 

rendelkező felperes egy alkalommal sem hivatkozott. Az elsőfokú ítélet érdemét 

illetően rámutatott, hogy a törvényhozó lehetővé tette a tisztségviselő indokolás 

nélküli visszahívását, azt a társasági jog – analóg módon alkalmazható – magyarázata 

a szervezet és a vezető tisztségviselő közötti bizalmi viszony szükségességével 

indokolja. A küldöttgyűlésnek ezért alanyi joga volt a visszahívás indokolás nélküli 

szabályozására. Vitatta, hogy a küldöttgyűlés arra tekintettel kívánta volna visszahívni 

dr. J.T. elnököt, mert a korábbi bírósági ítéletből „következők szerint érvényesen” 

megválasztásra került. A visszahívás helyesen utóbb azért történt, mert ez a személy a 

küldöttek többségének bizalmát nem élvezi. Az alapszabály 152. pontja módosítása 

esetében vitatta a törvényszék ítélete indokolásának azt a részét, hogy a választási 

bizottság elnöke képes lenne meghatározni olyan optimális időpontot a küldöttgyűlés 

összehívására, amely csak a küldöttek kisebbségének megfelelő. Úgy ítélte meg, hogy 

ez a lehetőség a bíróságon kívül nagy valószínűséggel senkinek nem jutott eszébe az 

alapszabály módosítása megfogalmazásakor. Helyesen a tisztújító küldöttgyűlés 

optimális időpontja meghatározása azért szükséges, mert a választásokat megelőzően 

fel kell mérni azt, hogy kiket akarnak a küldöttek jelöltnek, majd pedig az alapszabály 

152. pontja szerint a tisztségviselőkre a jelölő bizottság tesz javaslatot. Ez több-

kevesebb időt vesz igénybe, amit a választási bizottság elnöke tud koordinálni. A 

folyamat befejezésekor tűzheti ki a tisztújító küldöttgyűlés időpontját. Vitatta azt is, 

hogy dr. J.T. elnöki tisztségéből visszahívásához a küldöttek kisebbségére lett volna 

szükség. Valójában a küldöttgyűlésen jelenlévő 34 küldöttből 33 szavazta meg a 

visszahívást. A 3/2013. (10.07.) határozat hatályon kívül helyezése esetében nem tette 

vitássá, hogy a választási szabályzat 2.§ (1) bekezdése olyan módon is módosítható lett 

volna, ahogy a törvényszék ítéletében leírta. Ugyanakkor rámutatott, hogy a perben a 

bíróság feladata az, hogy megvizsgálja, a határozatban megvalósult módosítás 

jogszabályszerű-e. Hivatkozott arra is, hogy a küldöttek létszámának tagozatokban 

kiegészítése nem áll kapcsolatban az elnök visszahívásával.  

 

A felperes fellebbezési ellenkérelmet nem terjesztett elő.  
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Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét a fellebbezési kérelem korlátai között 

(Pp.253.§ (3) bekezdés) bírálta felül és megállapította, hogy a keresetnek részben 

helytadó ítélet megváltoztatása iránti fellebbezés alapos.  

 

Az elsőfokú bíróság a per megszüntetése iránti kérelmet a helyesen megállapított 

tények alapján helytálló érdemi jogkövetkeztetéssel utasította el. 

 

A Gkt.36.§ (2) bekezdése – perelőfeltételként – a gazdasági kamara önkormányzati 

határozata bírósági felülvizsgálata előtti per megindítása előtt a tag részére kötelező 

egyeztetést ír elő. Amennyiben a tag a kamarai határozatban általa észlelt jogsértést a 

kamara ellenőrző bizottságának nem jelenti be – a Gkt.36.§ (2) bekezdése II. mondata 

szerint – elveszti a jogát, hogy a határozat felülvizsgálata iránt a bírósághoz forduljon.  

 

A Gkt.36.§ (4) bekezdése szerint a tagnak a kamarai határozat felülvizsgálata iránti 

keresetlevelet az ellenőrző bizottság állásfoglalásától, avagy az ellenőrző bizottság 

állásfoglalása elkészítésére nyitvaálló 30 napos határidő (Gkt.36.§ (3) bekezdés) 

eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül kell benyújtani a bírósághoz. 

 

A perbeli esetben a felperes a perindítást megelőző kötelező egyeztetésre vonatkozó 

törvényi előírásnak (Gkt.36.§ (2) bekezdés) eleget tett, a jogsértésre vonatkozó 2013. 

október 27. napján kelt bejelentését – a keresetlevélhez csatolt feladókönyv-másolat 

szerint – 2013. október 28-án az alperes ellenőrző bizottságának feladta. Ez a postai 

küldemény legkorábban 2013. október 29-én érkezhetett meg az ellenőrző 

bizottsághoz, így az annak állásfoglalására nyitvaálló 30 napos határidő (Gkt.36.§ (3) 

bekezdés) 2013. november 28-án járt le. Eddig a napig igazoltan a felpereshez az 

ellenőrző bizottság állásfoglalása nem érkezett meg, ezért a felperes ugyanezen a 

napon a határozatok felülvizsgálata iránti keresetét a bírósághoz benyújthatta.  

 

Az alperes per megszüntetés iránti kérelme alapjaként hivatkozott Pp.130.§ (1) 

bekezdés h/ pontja a külön jogszabályban, a keresetindításra megállapított határidő 

elmulasztása esetére írja elő a Pp.157.§ a/ pontján keresztül a per megszüntetését. A 

perbeli esetben a felperes nem vitásan megtartotta a perindításra nyitvaálló törvényi 

határidőt, így a Pp.251.§ (1) bekezdése szerint a másodfokú eljárásban sem volt helye 

a per megszüntetésének. 

 

A kamarai határozatok felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtására a törvényi 

határidőt anyagi jogi jogszabály (Gkt.36.§ (4) bekezdés) tartalmazza. A 36.§ (5) 

bekezdése a keresetindításra nyitvaálló határidő elmulasztásához kifejezetten nem fűzi 

a jogvesztés súlyos következményét (4/2003. PJE VI. pont), viszont a határidő 

elmulasztásának kimentésére az igazolást kizárja. (Gkt.36.§ (5) bekezdés) Ezért ez a 

keresetindítási határidő – a már említett 4/2003. PJE VI. pontjában kifejtettek szerint – 

elévülési jellegű anyagi jogi határidő. A bírói gyakorlat az ilyen jellegű, 

keresetindításra nyitvaálló törvényi határidőket – azonosan a társasági - illetve 

társasházi határozatok felülvizsgálata iránti perekkel – úgy értelmezi, hogy azon belül 

nem csupán a keresetlevelet kell a bíróságon benyújtani, hanem szükséges a támadott 
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határozat felülvizsgálatának alapjául szolgáló valamennyi okot - és indokot is 

megjelölni. Ezért a keresetindításra nyitvaálló törvényi határidőn túl előterjesztett 

jogszabály (alapszabály, más szervezeti szabályzat) sértést megalapozó indokok a 

testületi határozatok felülvizsgálatánál figyelmen kívül maradnak (Fővárosi Ítélőtábla 

16.Gf.40.583/2010/4. szám, Győri Ítélőtábla Pf.II.20.146/2014/4. szám)  

 

Ezt a gyakorlati tételt a gazdasági kamarai határozatok felülvizsgálata iránti perekben 

a perindítást megelőző kötelező egyeztetésre (Gkt.36.§ (2) bekezdés) figyelemmel 

eltéréssel kell alkalmazni. A 36.§ (2) bekezdése ugyanis a jogsértés ellenőrző 

bizottságnak bejelentése elmulasztásához – a kamarai határozat bírósági felülvizsgálat 

iránti  -  alanyi jog  elvesztése szigorú következményét fűzi. Ebből következően a 

kamarai tag a felülvizsgálat iránti keresetlevelében csak azokat a jogsértéseket és a 

felülvizsgálat alapjául szolgáló okokat, körülményeket jelölheti meg, amelyeket már 

az ellenőrző bizottsághoz címzett bejelentése is tartalmazott. A bíróság felülvizsgálata 

értelemszerűen csak azokra a jogsértésekre irányulhat, amelyeket a kamarai tag 

felperes az ellenőrző bizottságnak bejelentett, és azokban az ellenőrző bizottság az 

állásfoglalását kialakította, avagy annak kialakítását elmulasztotta. 

 

A perbeli esetben a törvényi határidőn belül előterjesztett keresetlevél – azonosan az 

ellenőrző bizottságnak tett bejelentéssel – a jogsértés – és így: a felülvizsgálat okaként 

– a korábbi nem jogerős bírósági ítélet (Tatabányai Törvényszék P.21.498/2012.) 

kijátszását mint „a joggal való visszaélés tipikus esetét” jelölte meg, amely 

„Magyarország jogrendjének és igazságszolgáltatásának” teljes figyelmen kívül 

hagyása.  

 

A kérelemhez kötöttség elve (Pp.3.§ (2) bekezdés, 215.§) alapján tehát a keresettel 

támadott határozatok felülvizsgálatának kereteit a felperes által megjelölt azon 

jogsértés és az annak alátámasztásául  - az ellenőrző bizottsághoz címzett 

bejelentésben, és a keresetlevélben -  megjelölt tények, körülmények jelölték ki. A 

bírói gyakorlat szerint a társadalmi szervezetek – és így: a köztestületnek minősülő 

gazdasági kamara (régi Ptk.65.§ (2) bekezdés) – határozatai felülvizsgálata esetén az 

önkormányzatiság elvén (Gkt.3.§ (2) bekezdés) és a nagyfokú autonómián (Gkt.15.§) 

alapuló működés miatt a kereseti kérelemhez kötöttség elvét szigorúan kell értelmezni.  

 

Ezekre figyelemmel a bíróság felülvizsgálatánál figyelmen kívül kellett hagyni az 

ellenőrző bizottsághoz címzett bejelentésben nem szereplő, a választás lebonyolítására 

létrehozott szervek tagjainak megválasztását kifogásoló (4/2013. (10.07.) KGy. 

határozat) kereseti kérelmet, illetve a törvényszék hiánypótlásra felhívó végzésére 

előadott felülvizsgálati okokat, - az indokolással egyébiránt el nem látott - alapszabály 

6., 7., 59. és 60. pontjának sérelmére hivatkozást. Az elsőfokú bíróság ezért ezt az 

említett kereseti kérelmet – és felülvizsgálati okokat  szükségtelenül vizsgálta 

érdemben, alaptalannak találva azokat.  

 

Másfelől az alperes a fellebbezésében csak részben hivatkozott alappal a kérelemhez 

kötöttség elve elsőfokú bíróság általi megsértésére. Ugyanis a már említettek szerint a 

felperes perindítást megelőző bejelentését és keresetét is döntően arra alapította, hogy 
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az alperes küldöttgyűlése a támadott határozatokat joggal való visszaéléssel hozta. 

Emiatt az elsőfokú bíróság ítéletében nem eljárásjogi szabálysértéssel, hanem az 

eljárásjog említett szabálya szem előtt tartásával vizsgálta, hogy az alperes a 

határozatait joggal való visszaéléssel (régi Ptk.5.§ (1) bekezdés) hozta-e meg. A 

kereseti kérelem korlátait ugyanakkor figyelmen kívül hagyta a törvényszék akkor, 

amikor a felperes által a bejelentésben, illetve keresetben fel nem hozott jóhiszeműség 

– és tisztesség alapelvi követelményei (régi Ptk.4.§ (1) bekezdés) megtartását is 

vizsgálta. A kérelemhez kötöttség elvéből következően a törvényszék olyan 

körülményre sem alapíthatja a kamarai határozatot megsemmisítő ítéletét, amelyre a 

felperes a keresetében (bejelentésében) semmilyen értelemben nem hivatkozott. 

Hivatalból tehát a bíróság nem tehette volna vizsgálat tárgyává, hogy a határozati 

javaslat az alapszabály 152. pontja és a választási szabályzat módosításához kielégítő 

és érdemi indokolással nem szolgált.  

 

Helyesen mutatott rá ugyanakkor az alperes a fellebbezésében arra, hogy az elsőfokú 

bíróság a jogvita érdemét illetően tévesen határozott és a joggal való visszaélés 

tilalmának sérelmére hivatkozva tévesen döntött a 2-3/2013. (10.07.) KGy. 

határozatok megsemmisítéséről.  

 

A már említettek szerint a köztestületnek minősülő gazdasági kamara az 

önkormányzatiság elve alapján (Gkt.3.§ (2) bekezdés), a törvények és a kamara 

alapszabálya keretei között nagyfokú autonómiával működő szervezet. (Gkt.15.§) A 

társulati autonómia a gazdasági kamarák esetében is azt jelenti, hogy az állami szervek 

– így: az ügyészség a törvényességi felügyeleti jogkör gyakorlása (Gkt.28.§), valamint 

a bíróság a kamarai önkormányzati határozatok felülvizsgálata során (Gkt.36.§) – a 

köztestület működésébe, valamint az alapszabály és más belső, önkormányzati 

szabályzat kialakításába csak akkor avatkozhat be, amennyiben az a törvénybe (Gkt.) 

vagy más jogszabály mellőzhetetlen rendelkezésébe ütközik.  

 

A gazdasági kamara – mint bármely más tagsággal rendelkező jogi személy – többségi 

elven működik, amely kitűnik a testületi szervek, így a küldöttgyűlés 

határozatképességi és határozathozatali szabályaiból is. (Gkt.18.§ (3) bekezdés) A 

többségi elven alapuló működés azt jelenti, hogy a testületi szerv által a 

határozathozatalra előírt szabályok szerint meghozott határozat törvényes, függetlenül 

attól, hogy a döntéshozatalnál kisebbségben maradt tagok ezzel a döntéssel nem 

értenek egyet. A többségi elvből így az is következik, hogy a többségi akarattal 

meghozott határozat önmagában nem valósítja meg a „joggal való visszaélést”, hogy a 

határozat a kisebbségben maradt tagok számára kedvezőtlen, sérelmes. A többségi 

elvvel visszaélés korlátjaként az egyes jogi személy típusokat szabályozó törvények 

kisebbségi jogokat szabályoznak, illetve a jogi személy szervezetébe ellenőrző 

testületeket építenek. Így a Gkt.18.§ (1) bekezdése lehetővé teszi a küldöttek legalább 

1/5-e részére a küldöttgyűlés összehívásának kezdeményezését az ok és a cél 

megjelölésével. Ezen túl a törvény (Gkt.22-23.§) kötelezően ellenőrző bizottságot állít 

fel a gazdasági kamara tevékenysége, gazdálkodása ellenőrzésére.  
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A gazdasági kamara elnöke a Gkt.21.§ (1) bekezdése alapján a kamara törvényes 

képviselője, aki a küldöttgyűlés többségi határozatával visszahívható. (Gkt.16.§ (1) 

bekezdés l/ pont, 17.§ (2) bekezdés c/ pont) 

 

A fellebbezésben helytállóan hivatkozottak szerint a kamara törvényes képviseletét 

ellátó vezető tisztségviselő és a kamara többségi tagsága között bizalmi viszonynak 

kell fennállnia, amelynek megingása esetén a küldötteket megilleti az elnök 

visszahívásának joga. Az alapszabály 135. pontja ilyen irányú módosítása – a 

bármikori, indokolás nélküli visszahívás szervezeti szabályzatba foglalása – nem 

ütközik jogszabályba.  

 

A törvényszék tévesen tulajdonított jelentőséget – a keresettel egyezően – annak, hogy 

a bíróság korábbi ítélete (a Tatabányai Törvényszék 2013. május 15. napján kelt 

P.21.498/2012/9. szám alatti határozata) megsemmisítette az ügyész keresetére a dr. 

J.T.t 2012. július 9-én elnökké választó 3/2012. (07.09.)KGy. határozatot hatályon 

kívül helyező 4/2012. (07.09.)  KGy. határozatot. A már kifejtettek szerint a gazdasági 

kamara küldötteinek többsége jogszerűen és ezért joggal való visszaélés nélkül 

határozhatott úgy, hogy az elnök indokolás nélküli visszahívását rögzíti 

alapszabályában. A gazdasági kamara többségi elven alapuló autonóm szabályozási 

akaratából következően annak sincs jelentősége, hogy esetlegesen – de az alperes által 

el nem ismerten – erre az alapszabály módosításra a tagság többségét elvesztő dr. J.T. 

visszahívása érdekében került sor. A tagok többsége ugyanis a jogszabályok keretei 

között szabadon dönthet nemcsak a vezető tisztségviselők személyéről, hanem a 

megválasztása és visszahívása módjáról is. (Gkt.16.§ (1) bekezdés l/ pont)  

 

Ugyanezen indokokra figyelemmel a küldöttgyűlés a Gkt.18.§ (2) bekezdése korlátai 

között szabadon dönthetett az alapszabály 152. pontja módosításával arról is, hogy a 

tisztújító küldöttgyűlést a választási bizottság elnöke hívja össze. Megjegyzi az 

ítélőtábla, hogy a tagság bizalmát elvesztett elnök az erről döntő küldöttgyűlés 

összehívása megtagadásával időlegesen megakadályozhatja tisztsége megszűnését. Az 

alperes alapszabálya 152. pontjának 2/2013. (10.07.) KGy. határozattal elfogadott 

módosítása mindezt kizárja. 

 

Végül az ítélőtábla egyetértett a fellebbezéssel a 3/2013. (10.07.) KGy. határozat 

esetében is, mivel a választási szabályzat módosítása a kieső küldöttek pótlására 

vonatkozó eljárást összhangba hozta a Gkt.30.§ (1) bekezdésével. A korábbi 

szabályozás ugyanis ezen törvényhely ellenében nem a tagozatok, hanem a 

küldöttgyűlés hatáskörébe utalta az újabb küldöttek megválasztását. Megjegyzi az 

ítélőtábla, hogy a bíróságnak a határozat felülvizsgálata iránti perben csupán a 

támadott határozatok jogszerűségét kell vizsgálnia és nem feladata törvényesnek 

minősülő szervezeti szabályok ítéletben megfogalmazása. Emiatt az elsőfokú bíróság 

határozata indokolásában (12. oldal 1. bekezdés) szükségtelenül jelölt meg 

kielégítőnek tekintett szabályszöveget.  
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Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp.256/A.§ (1) bekezdés f/ pontja alapján 

tárgyaláson kívül bírálta felül és az ítélet fellebbezett részét a Pp.253.§ (2) bekezdése 

alapján megváltoztatva a felperes keresetét teljes egészében elutasította.  
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