
A törvény a be nem jegyzett társaság törvényes (szervezeti) képviselıinek 
felelısségét szabályozta; az ügyleti képviselık felelısségére ez a rendelkezés nem 
irányadó. 
 
Alkalmazott jogszabályok:  régi Gt.25.§ (1) bek. 

 
Gyıri Ítélıtábla Gf.II.20.268/2008/23. 
 
Az elsıfokú bíróság  ítéletével az alperest 21.280.000.Ft és annak 1997. május 29. 
napjától a kifizetés napjáig járó késedelmi kamatai megfizetésére kötelezte. Ezt 
meghaladó részében a keresetet elutasította. A határozat indokolása szerint a perben 
nem szereplı L.2000 Kft. 1996. március 4-én megbízta az alperest a tulajdonát képezı 
takarmánykukorica értékesítésével. Ennek alapján az alperes az 1996. április 30-án 
megkötött mezıgazdasági termékértékesítési szerzıdéssel 1000 tonna 
takarmánykukorica tulajdonát 19.000. Ft + áfa tonnánkénti vételár ellenében a 
felperesre ruházta. Az így összesen 21.280.000.Ft-ot kitevı vételárat, melybıl a felek 
3.000.000.Ft-ot foglalónak tekintettek, a felperes maradéktalanul megfizette az 
alperesnek, a takarmánykukorica átadására azonban nem került sor. A L. 2000 Kft. 
cégbejegyzés iránti kérelmét az illetékes cégbíróság utóbb, 1997. május 29-én 
jogerısen elutasította. A L. 2000. Kft. és az alperes közötti jogviszony bizománynak, 
vagy megbízásnak minısíthetı. A jelen jogvita eldöntése szempontjából azonban a 
helyes minısítésnek nincs jogi jelentısége. Abban az esetben ugyanis, ha az alperes 
bizományosként kötött szerzıdést a felperessel, úgy az e szerzıdéstípusra vonatkozó 
szabályok szerint köteles vele szemben helytállni. Ha pedig megbízottként járt el, 
akkor a gazdasági társaságokról szóló, korábban hatályban volt, de a jelen esetre 
irányadó 1988. évi VI. törvény (régi Gt.) 25.§ (1) bekezdése alapján felel a L. 2000. 
Kft. nevében vállalt kötelezettségekért. Így, miután a L. 2000. Kft. cégbejegyzési 
kérelmének elutasításával a termékértékesítési szerzıdés teljesítése jogi okból 
lehetetlenné vált, az alperesnek a le nem szállított terménykukorica vételárát a felperes 
részére mindenképpen vissza kell fizetnie. Mivel azonban a szerzıdés teljesítése olyan 
okból vált lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelıs (a cégbejegyzési kérelem 
elutasítása miatt), az átvett foglaló kétszeres visszatérítésére az alperes nem 
kötelezhetı.  
 
Ennek az ítéletnek az ıt marasztaló rendelkezésével szemben az alperes élt 
fellebbezéssel, és elsıdlegesen annak megváltoztatásával a kereset teljes elutasítását, 
másodlagosan pedig hatályon kívül helyezését, és az elsıfokú bíróságnak a per újabb 
tárgyalására és új határozat hozatalára utasítását kérte. Fellebbezése indokolásában 
arra hivatkozott, hogy a régi Gt. 25.§ (1) bekezdése a be nem jegyzett gazdasági 
társaság törvényes képviselıinek felelısségét szabályozza. İ maga viszont nem 
tartozott a L. 2000. Kft. ügyvezetıi közé, hanem csupán polgári jogi szerzıdéses 
kapcsolatban állt a társasággal. A régi Gt. 25.§ (1) bekezdése alapján ezért a 
takarmánykukorica vételárának visszafizetésére nem kötelezhetı. Kiemelte továbbá, 
hogy közte és a L. 2000. Kft. között – a csatolt okiratokból is kitőnıen – megbízási 
szerzıdés jött létre. Az ennek alapján általa megbízottként megkötött mezıgazdasági 
termékértékesítési szerzıdésbıl eredı kötelezettségek ezért nem ıt, hanem megbízóját 



terhelik. A vételár visszafizetésére irányuló igényét így a felperes a jelen esetben 
helyesen nem vele, hanem a cégnyilvántartásba be nem jegyzett L. 2000. Kft. 
ügyvezetıjével szemben érvényesítheti. A mezıgazdasági termékértékesítési 
szerzıdésben egyébként a takarmánykukorica leszállításával fajlagos szolgáltatás 
nyújtására vállaltak kötelezettséget, így a teljesítés lehetetlenné válása be sem 
következhetett. 
 
A felperes fellebbezési ellenkérelme az elsıfokú ítélet fellebbezett részének 
helybenhagyására irányult.   
 
Elırebocsátja az ítélıtábla, hogy az elsıfokú ítéletnek a keresetet az ott írt marasztalási 
összeget meghaladó részében elutasító rendelkezése fellebbezés hiányában elsı fokon 
jogerıre emelkedett. A jelen másodfokú határozat az elsıfokú ítélet e rendelkezését 
nem érinti; az ítélıtábla az elsıfokú bíróság ítéletét a Pp.253.§ (3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelıen, a fellebbezési kérelem és ellenkérelem korlátai között 
bírálta felül. 
 
A fellebbezés alapos.  
 
Az elsıfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg, az abból levont jogi 
következtetése azonban nem helytálló. 
 
A képviseletnek többféle alakzata van, a képviselı eljárása ugyanis törvényen, 
illetıleg hatósági rendelkezésen, jogügyleten, vagy jogi személy alapszabályán, 
illetıleg szervezeti szabályzatán egyaránt alapulhat.  
 
A régi Gt.25.§ (1) bekezdése ezek közül a be nem jegyzett társaság törvényes 
(szervezeti) képviselıinek felelısségét szabályozza; az ügyleti képviselık 
felelısségére ez a rendelkezés nem irányadó. 
 
Az alperes pedig nem vitásan nem tartozott a L. 2000. Kft. ügyvezetıi közé, hanem 
csupán polgári jogi szerzıdéses kapcsolatban állt a társasággal. Ezért a régi Gt.25.§ (1) 
bekezdése alapján a vételár visszafizetésére semmilyen esetben sem kötelezhetı.  
 
Ebbıl következıen a jogvita eldöntése során – az elsıfokú bíróság téves álláspontjától 
eltérıen – annak volt döntı jelentısége, hogy az alperes saját nevében, vagy a Kft. 
megbízottjaként kötött-e szerzıdést a felperessel.  
 
E vonatkozásban az elsıfokú eljárás során, valamint az elızményi perekben 
egymásnak ellentmondó adatok keletkeztek. A L.2000. Kft. és az alperes ugyanis a 
társaság takarmánykukoricájának értékesítése érdekében 1996. március 4-én megbízási 
szerzıdést kötöttek egymással, és az alperes önmagát a felperessel 1996. április 30-án 
megkötött szerzıdésben is a  Kft. megbízottjának tüntette fel. Emellett a felperestıl 
átvett teljes vételárral a Kft. utasításának megfelelıen rendelkezett. A 
takarmánykukorica vételáráról ugyanakkor a számlát a saját nevében állította ki, és a 
kitárolásra is ı, nem pedig közvetlenül a felperes kapott engedélyt a L.2000. Kft-tıl.  



 
Ezeket az ellentmondásos bizonyítékokat, miután azok a Fıvárosi Bíróság elıtt 
G.75.953/1998. szám alatt folyamatban volt egyik elızményi perben is rendelkezésre 
álltak, már a Legfelsıbb Bíróság is értékelte másodfokú bíróságként a 
Pf.VII.25.635/1999/6. számú, felülvizsgálati bíróságként pedig a 
Pfv.X.20.949/2001/10. számú ítéleteiben, és – döntıen arra figyelemmel, hogy az 
alperes a felperestıl átvett teljes vételárral a Kft. utasításának megfelelıen 
rendelkezett, és önmagát a mezıgazdasági termékértékesítési szerzıdésben is 
megbízottnak tüntette fel – úgy foglalt állást, hogy az alperes nem a saját nevében, 
hanem a  Kft. Ptk. 474.§-a szerinti megbízottjaként szerzıdött a felperessel.  
 
További egyértelmő bizonyíték pedig e körben nem keletkezett. Az alperes ugyanis a  
Kft. ügyvezetıjével szemben folyamatban volt büntetıeljárás során, illetve a jelen 
perben egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tett (a büntetıeljárás során tett 
vallomás már a Legfelsıbb Bíróság is ismeretes volt). L. Zs. ügyvezetınek az elsıfokú 
eljárás során elhangzott tanúvallomása pedig a jogviszony helyes minısítése 
szempontjából értékelhetı adatokat nem tartalmaz. A tényállás további tisztázása 
végett az ítélıtábla által a másodfokú eljárás során foganatosított újabb bizonyítás 
szintén nem vezetett eredményre.  
 
Olyan újabb peradat tehát, melynek alapján a bizonyítékoknak a Legfelsıbb 
Bíróságétól eltérı értékelésére kerülhetett volna sor, nem keletkezett. Ezért az 
ítélıtábla a rendelkezésre álló adatok alapján csak azt állapíthatta meg, hogy a L. 2000. 
Kft. és az alperes között a Ptk.474.§-a szerinti megbízási szerzıdés jött létre, és így az 
1996. április 30-ai mezıgazdasági termékértékesítési szerzıdést az alperes a 
felperessel nem saját nevében, hanem a  Kft. megbízottjaként kötötte meg. 
 
A megbízott cselekménye által pedig a Ptk.219.§ (2) bekezdésébıl következıen a 
megbízó válik jogosítottá, illetıleg kötelezetté. Az alperes marasztalását ezért a 
felperes – jogviszony hiányában – alappal nem követelheti, hanem ehelyett a régi 
Gt.25.§ (1) bekezdésére is figyelemmel a L.2000. Kft. törvényes képviselıjével 
szemben érvényesítheti igényét (ha ennek feltételei egyébként fennállnak). 
 
Mindezek alapján az ítélıtábla az elsıfokú ítélet fellebbezett részét a Pp.253.§ (2) 
bekezdése alapján megváltoztatta. 
 


