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A Győri Ítélőtábla a dr. F. Á. ügyvéd  által képviselt L. Kereskedelmi és Szolgáltató 

Rt. kérelmezőnek alaptőke leszállítása iránti törvényességi felügyeleti eljárásban a 

Zala Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 2004. december 8. napján kelt Cgt. 20-

04/000311/4. sorszám alatti végzésével szemben a cég által 5. sorszám alatt 

előterjesztett fellebbezés folytán – tárgyaláson kívül – meghozta a következő 

 

v é g z é s t : 

 

Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. 

 

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

 

 

I N D O K O L Á S : 

 

A cég az alaptőke leszállítására irányuló eljárás lefolytatása iránti kérelmében előadta, 

hogy a részvénytársaság saját tőkéje tőkevesztés következtében az alaptőke 

egyharmadát meghaladó mértékben csökkent, ezért kérte, hogy a cég eddigi 

104.000.000,-Ft összegű jegyzett tőkéjét a cégbíróság 84.000.000,-Ft összeggel 

leszállítva 20.000.000,-Ft jegyzett tőkében állapítsa meg, amely teljes egészében a 

részvényesek pénzbeli hozzájárulásából áll. A cég kérelméhez közgyűlési 

jegyzőkönyveket csatolt, így – egyebek mellett – a 2004. szeptember 3. napján 

megtartott közgyűlés jegyzőkönyvét, melyből kitűnően a cég vezérigazgatója 

tájékoztatta a részvényeseket, hogy az évközi mérleg elkészült, és „a mérleg 

ismeretében a társaságnak lehetősége van társasági formaváltás nélkül a jegyzett tőke 

leszállítására, mert a társaság saját tőkéje meghaladja a részvénytársaságokra 

vonatkozó törvényi minimum szintet.” A közgyűlés a jegyzőkönyv szerint meghozta 

az 1/2004. (IX.3.) határozatát, mely szerint a részvényesek támogatják a társaság 

jegyzett tőkéjének a leszállítását. A társaság jegyzett tőkéjét a részvényesek 

20.000.000,-Ft-ban határozzák meg. 

 

Kérelem alapján az elsőfokú bíróság felhívta a kérelmezőt – egyebek mellett – a 

társaság közbenső mérlegének (melyből kitűnik a 20.000.000,-Ft-os saját tőke 

megléte) és az arra vonatkozó felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentés 

csatolására, valamint a törvényben (Gt. 259. §. (2) bek.) előírt tartami kellékekre 

vonatkozó nyilatkozattételre. A bíróság felhívására a kérelmező bejelentette, hogy a 

felhívó végzésben foglaltaknak nem tud eleget tenni.  

 

Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott végzésével a cég alaptőke leszállításra 

irányuló eljárás lefolytatásának elrendelésére irányuló kérelmét elutasította. 

Végzésének indokolása szerint – a kérelemre kiadott végzésben foglaltak nem 

teljesítése folytán – a cégbíróságnak nem álltak rendelkezésére azok az iratok, amelyek 
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alapján az alaptőke leszállítására vonatkozóan rendelkezni tudott volna. (Gt. 258. §. 

(1) bek.) 

 

A végzés ellen a cég terjesztett elő fellebbezést, az elsőfokú bíróság végzésének 

megváltoztatása és az alaptőke leszállítására irányuló határozat meghozatala iránt. 

Fellebbezése indokaként előadta, hogy az elsőfokú bíróság végzése álláspontja szerint 

megalapozatlan, ugyanis a Gt. 258. §. (1) bekezdése csak a cégbíróság végzésének 

tartalmára írja elő a Gt. 259. §. (2) bekezdésének alkalmazását. Az alaptőke 

leszállítására irányuló eljárás lefolytatásának elrendelésére irányuló kérelem kötelező 

tartalmi eleme csak az alaptőke leszállítására vonatkozó összegek megjelölése és az 

azt alátámasztó okiratok csatolása, más kötelező tartalmi elem nincs. Állította, hogy az 

alaptőke kötelező leszállítására irányuló társasági döntésnek nem feltétele a 

könyvvizsgáló vagy a felügyelő bizottság tagjainak nyilatkozata. Rámutatott, hogy a 

változás bejegyzése iránti eljárásban nem vizsgálható a társaság saját tőkéjének 

állapota, az csak törvényességi felügyeleti eljárásban tehető meg. 

 

A fellebbezés nem alapos. 

 

Tévesen hivatkozik a fellebbezés arra, hogy a Gt. 258. §. (1) bekezdése szerint az 

alaptőke leszállítására irányuló speciális törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása 

elrendelésének csak az a törvényi feltétele, hogy a kérelmező azt az összeget 

megjelölje, amellyel az alaptőke csökken és mellékelje ezen közléséhez az azt 

alátámasztó okiratokat. Ugyanis a Gt. 258. §. (1) bekezdése a bíróság határozata 

kötelező tartalmi elemeként írja elő a Gt. 259. §. (2) bekezdésében meghatározottakat, 

amelyek csak úgy válhatnak a cégbíróság határozata tartalmi elemévé, amennyiben 

azokra a kérelmező nyilatkozik, illetve nyilatkozatának alátámasztására azokra nézve 

okiratokat csatol.  

 

Ezen túl a kérelmező – a fellebbezésében a kérelem kötelező tartalmi elemének 

tekintett – az alaptőke kötelező leszállítását indokoló, azt alátámasztó okiratokat sem 

csatolta kérelméhez. A kérelmező ugyanis az alaptőke leszállítását tőkevesztésre (Gt. 

243. §. (1) bek. a.) pont) hivatkozással kérte, annak ténye pedig a csatolt – fent említett 

– közgyűlési jegyzőkönyvekből nem, hanem csak közbenső mérlegből (a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény 21. §-a) lett volna ellenőrizhető, akárcsak az, hogy nem áll-

e fenn a Gt. 243. §. (1) bekezdés b.) pont szerinti tőkevesztés, - amely esetén-  az 

alaptőke leszállítására irányuló eljárás lefolytatásának elrendelésére értelemszerűen 

nem kerülhet sor, hanem a társaság tartozik az átalakulásáról, avagy a jogutód nélküli 

megszűnéséről határozni. 

 

Figyelemmel arra, hogy a cég kérelmét 2004. szeptember 16. napján nyújtotta be az 

elsőfokú bírósághoz indokolt volt megkövetelni a közbenső mérleg csatolását, ugyanis 

– a kérelmezői nyilatkozatra figyelemmel – a 2003. éves beszámoló nem bizonyosan 

tükrözte a cég valós vagyoni, pénzügyi helyzetét. Ezen túl az elsőfokú bíróság – 

figyelemmel a Gt. 32. §. (3) bekezdésének és a Gt. 42. §. (1) bekezdésének mellőzést 

nem tűrő szabályaira – helytállóan járt el akkor, amikor a kérelmezőt felhívta a 
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közbenső mérlegre vonatkozó felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentés 

csatolására. 

 

Abban is téves a fellebbezés, hogy az elsőfokú bíróság a változásbejegyzési eljárásban 

vizsgálta volna a kérelmező társaság saját tőkéjének állapotát, ugyanis a Gt. 258. §-a 

szerinti eljárás speciális törvényességi felügyeleti eljárás, melynek lefolytatását 

követően kerülhet sor az esetleges változás bejegyzésére (Gt. 262. §.). 

 

Ezekre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését a Pp. 259. §-a alapján 

alkalmazandó Pp. 253. §. (2) bekezdése alapján helybenhagyta.  

 

 

Győr, 2005. április 8. napján 

 

 

 

Dr. Zámbó Tamás                       Dr. Ferenczy Tamás              Dr. Maurer Ádám          

a tanács elnöke                                   előadó bíró                                       bíró   

 

 

 

 

 

Cgtf. 2. sorszám alatti beadvány egyéb (felszámolási) ügyhöz csatolandó 


