
A Gt. 104. §. (2) bekezdés a.) pontja értelmében, ha a társaságból valamennyi 

kültag kiválik, a társaság megszűnik, kivéve, ha az utolsó kültag kiválásától 

számított három hónapon belül új kültag belépését a cégbírósághoz bejelentik. 

Nincs jogi jelentősége annak, hogy a korábbi kültag tagsági jogviszonyának 

megszűnése haláleset folytán, vagy egyéb okból következett be E határidő az 

anyagi jogi határidők közé tartozik, számítására a Pp. rendelkezései nem 

irányadók, elmulasztása igazolással nem menthető ki. 
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A Győri Ítélőtábla a dr. G. O. ügyvéd (B., Szt. I. u. 43.) által képviselt N. Sz. B. T. (V., 

E. u. 27./b) cégügyében a Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság 2005. január 5-

én kelt Cg.19-06-000982/30. számú végzése ellen a cég által 31. sorszám alatt 

benyújtott fellebbezés folytán - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi 

 

 

V é g z é s t : 

 

 

Az ítélőtábla az elsőfokú végzést fellebbezett részében helybenhagyja. 

 

Ez ellen a végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

 

 

I N D O K O L Á S : 

 

 

Az elsőfokú bíróság a 2005. január 5-én kelt Cg.19-06-000982/30. számú végzésével a 

cég változásbejegyzési kérelmének részben helyt adva a 2004. június 19-én elhunyt K. 

R. kültagot törölte a cégjegyzékből, majd ezt meghaladó részében a változás 

bejegyzése iránti kérelmet elutasította, és megállapította, hogy a cég 2004. szeptember 

19-én megszűnt. Erre figyelemmel elrendelte a cég végelszámolását, és 

végelszámolóként H. A. közös képviselőt rendelte ki. A végzés indokolása szerint a 

gazdasági társaságokról szóló 1997. CXLIV. évi törvény (a továbbiakban: Gt.) 92. §. 

f.) pontjából és 104. §. (2) bekezdéséből következően megszűnik a betéti társaság 

akkor, ha abból valamennyi kültag kiválik, kivéve, ha az utolsó kültag kiválásától 

számított 3 hónapon belül új kültag belépését a cégbírósághoz bejelentik. A három 

hónapos határidő jogvesztő, elmulasztása igazolással nem menthető ki, a bejelentésnek 

legkésőbb a határidő utolsó napján a cégbírósághoz meg kell érkeznie. Mivel a konkrét 

esetben a társaság egyetlen kültagja 2004. június 19-én elhunyt, és új kültag belépését 

az ezt követő három hónapban a cégbírósághoz nem jelentették be, a cég a törvény 



Cgf.II.25.120/2005/2.szám 

 

 

2 

erejénél fogva megszűnt. A 2004. december 13-án előterjesztett változásbejegyzési 

kérelem tehát elkésett. 

 

A végzésnek a változásbejegyzés iránti kérelmet elutasító, a társaság megszűnését 

megállapító és a végelszámolást elrendelő rendelkezésével szemben a cég élt 

fellebbezéssel, és a végzés részbeni megváltoztatásával a változásbejegyzési kérelem 

teljesítését, valamint a társaság megszűnése megállapításának és a végelszámolás 

elrendelésének mellőzését kérte. Fellebbezése indokolásában arra hivatkozott, hogy a 

Gt. 104. §. (2) bekezdésében meghatározott három hónapos határidőt azért lépték túl, 

mert úgy vélték, hogy a kültag halála esetében az új kültag belepéséhez hagyatékátadó 

végzés szükséges. A 2004. június 19-én elhunyt kültag hagyatékát pedig az illetékes 

közjegyző az 1160 Kjö. 269/2004/9. számú végzésével csupán 2004. november 16-án 

adta át kiskorú H. K. örökösnek. A Gt. 104. §. (2) bekezdés a.) pontja szerinti határidő 

pedig nem jogvesztő, így elmulasztása igazolással kimenthető. A hagyatéki eljárás 

elhúzódása pedig olyan külső, a cég hibáján kívül bekövetkezett körülmény, amely a 

mulasztás kimentésére alkalmas lehet.  

 

A fellebbezés nem alapos. 

 

A Gt. 104. §. (2) bekezdés a.) pontjából kitűnően, ha a társaságból valamennyi kültag 

kiválik, a társaság megszűnik, kivéve, ha az utolsó kültag kiválásától számított három 

hónapon belül új kültag belépését a cégbírósághoz bejelentik. 

 

E rendelkezés alkalmazása során nincs jogi jelentősége annak, hogy a korábbi kültag 

tagsági jogviszonyának megszűnése haláleset folytán, vagy egyéb okból következett 

be. Az elhunyt kültag örökösei ugyanis nem válnak a törvény erejénél fogva a cég 

tagjaivá, tagsági viszonyuk a Gt. 101. §. (3) bekezdése folytán alkalmazandó Gt. 96. §-

ából következően a cég tagjaival való megegyezés alapján, a tagként való belépéssel 

jöhet létre. A Gt. 104. §. (2) bekezdés a.) pontja szerinti határidő pedig az anyagi jogi 

határidők közé tartozik, számítására a Pp. rendelkezései nem irányadók, elmulasztása 

igazolással nem menthető ki. 

 

Mindezekből következően a kültagok kiválása esetében, bármely okból kerüljön is erre 

sor, az új kültag belépését az utolsó korábbi kültag kiválásától számított három 

hónapon belül a cégbírósághoz be kell jelenteni. Új kültag belépésének hiányában a 

határidő elteltével a cég a törvény erejénél fogva megszűnik. 

 

A konkrét esetben a csatolt iratokból kitűnően a korábbi kültag halálát követő három 

hónapon belül új kültag belépését nem jelentették be. Így a fellebbező gazdasági 

társaság a Gt. 104. §. (2) bekezdés a.) pontja alapján megszűnt. 

 

Erre figyelemmel az elsőfokú bíróság helyesen döntött az új kültag bejegyzésére 

irányuló, elkésett változásbejegyzési kérelem elutasításáról és a cég megszűnésének 

megállapításáról. 
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A megszűnésre tekintettel a Gt. 104. §. (3) bekezdése alapján helyes volt a 

végelszámoló kirendelése is. 

 

Ezért az ítélőtábla az érdemben helyes elsőfokú végzést – fellebbezett részében – a Pp. 

253. §. (2) bekezdése alapján helybenhagyta. 

  

Győr, 2005. február 28. napján 

 

Dr. Zámbó Tamás sk.     Dr. Farkas Attila sk.   Dr. Hammer Sándor sk. 

     a tanács elnöke         előadó bíró         bíró 


