
 
 
A megismételt taggyőlés idıpontjának feltüntetése a meghívóban – a társasági 
szerzıdéssel ellentétesen - elmaradt ugyan, ez azonban nem eredményezheti az 
alaptaggyőlésen meghozott határozatok jogellenességét 
 
Alkalmazott jogszabályok: 1997. évi CXLIV. törvény (régi Gt.) 153. § (5) bek., 47.§ (1) 

bek. 

 

Gyıri Ítélıtábla Pf.IV.20.234/2008/3.szám 
 
Az elsıfokú bíróság a fellebbezéssel támadott ítéletével a felperes keresetének helyt 
adott és az alperes 2007. július 31. napján tartott taggyőlésen meghozott 2/2007. 
(VII.31.), 3/2007. (VII.31.), 4/2007. (VII.31.), 6/2007. (VII.31.), 9/2007. (VII.31.) 
számú határozatait hatályon kívül helyezte, az alperest pedig perköltség fizetésére 
kötelezte.  
Határozata indokolásában megállapította, hogy a társaság jegyzett tıkéje 4.000.000,- 
Ft, Cs. E. 1.900.000,- Ft, D.A. 1.900.000,- Ft, dr. Sz.Á. 100.000,- Ft és Sz.P. 100.000,- 
Ft törzsbetéttel rendelkezik. A társaság önálló cégjegyzési joggal rendelkezı 
ügyvezetıi Cs.E.-né és dr. Sz.Á.voltak. A társasági szerzıdés szerint a taggyőlés akkor 
határozatképes, ha azon a törzstıke legalább 3/4-e, vagy a leadható szavazatok 
legalább 75 %-a képviselve van. Ha a taggyőlés nem volt határozatképes, az emiatt 
megismételt taggyőlés akkor határozatképes, ha azon a törzstıke legalább fele, vagy a 
leadható szavazatok többsége képviselve van. A taggyőlési meghívóban minden 
esetben – feltételesen – fel kell tőntetni a határozatképtelenség esetén megismételt 
taggyőlés idıpontját, amely az eredeti taggyőlés idıpontjától számított 3 napnál 
korábbi és 15 napnál késıbbi idıpont nem lehet.  
 
Cs.E.-né ügyvezetı 2007. július 31-ére taggyőlést hívott össze. A meghívó nem 
tartalmazta a határozatképtelenség esetén megismételt taggyőlés idıpontjának 
feltüntetését. A taggyőlésen a felperes és Sz.P. nem jelentek meg, Cs.E. pedig D. A.-t 
is képviselte. A taggyőlésen elfogadták a napirendet (1.számú határozat), pontosították 
a 2007. június 21-i társasági szerzıdést (2.számú határozat), visszavonták a július 10-i 
taggyőlés határozatait (3.számú határozat), visszahívták a két ügyvezetıt és két újat 
választottak (4.számú határozat), elhatározták a kizárási per megindítását dr. Sz. Á. és 
Sz.P. ellen (5.számú határozat), elhatározták a cég mőködésének átvilágítását (6.számú 
határozat), két napirendi pontra vonatkozó döntést elhalasztottak (7. és 8. számú 
határozat), majd elfogadták a társasági szerzıdés módosítását (9.számú határozat). 
 
Az elsıfokú bíróság D.A. tag  Cs.E. tag részére adott meghatalmazását 
szabályszerőnek ítélte, a taggyőlési meghívó szabályszerőtlenségével kapcsolatos 
felperesi kereseti kérelmet azonban alaposnak találta. E tekintetben kifejtette, hogy a 
társasági szerzıdés szerint a megismételt taggyőlés idıpontját minden esetben fel kell 
tőntetni a meghívóban. A 2007. július 31-i napjára szóló meghívó ennek a 
rendelkezésnek azonban nem felel meg, a taggyőlés összehívása nem volt 
szabályszerő. A társasági szerzıdés szabályozása kötelezı, nincs helye tehát olyan 



értelmezésnek, mely szerint a meghívó hiányossága csak akkor lehet releváns, ha a 
taggyőlés nem határozatképes. 
 
Az alperes fellebbezésében az elsıfokú ítélet megváltoztatását, a felperesi kereset 
elutasítását kérte. Kifejtette, hogy a megismételt taggyőlés idıpontjának feltüntetése 
elmaradt ugyan, ez azonban nem eredményezheti az alaptaggyőlésen meghozott 
határozatok jogellenességét, csak azzal a következménnyel jár, hogy a társaság az elsı 
taggyőlés határozatképtelensége esetén nem tarthat megismételt taggyőlést, újabb 
taggyőlés összehívására lett volna szükség, csak újra összehívott, nem pedig 
megismételt taggyőlésen hozhatott volna szabályszerően határozatot. Mindez azonban 
az alaptaggyőlés megtartásának szabályszerőségét nem befolyásolja, ha annak egyéb 
feltételei adottak.  
 
A felperes fellebbezési ellenkérelmet nem terjesztett elı. 
 
A fellebbezés az alábbiak szerint alapos. 
 
Az elsıfokú bíróság helyes tényállást állapított meg, de abból helytelen 
következtetésre jutott. A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 
(régi Gt.) 153. § (5) bekezdése szerint a határozatképtelenség miatt megismételt 
taggyőlés összehívása az eredeti taggyőlés meghívójában megjelölt feltételekkel is 
történhet.  
E jogszabályi rendelkezés alapján, ezzel összhangban teremt lehetıséget a megismételt 
taggyőlés eredeti meghívóban történı összehívására a társasági szerzıdésnek a 
megismételt taggyőlés összehívására vonatkozó szabálya. A 2007. július 31. napjára 
összehívott (eredeti) taggyőlés határozatképes volt, így megismételt taggyőlés 
esetleges összehívása nem volt indokolt, ilyenre nem is került sor. Az alperes helyesen 
hivatkozott arra, hogy a taggyőlési meghívó tartalmazta a kötelezı elemeket, a 
megismételt taggyőlés idıpontjára vonatkozó tájékoztatás elmaradása az elsı 
taggyőlés szabályszerőségét nem érintette. Ennek akkor lett volna jelentısége, ha a 
keresettel támadott határozatokat nem az összehívott eredeti, hanem a megismételt 
taggyőlésen hozták volna meg. 
 
A fentiekre tekintettel az ítélıtábla a megyei bíróság ítéletét a Pp. 253. §(2) bekezdés 
második fordulata alapján megváltoztatta, a felperes keresetét elutasította.  


