
Amennyiben a bíróság a cégnév vezérszavát, vagy a rövidített cégnevét 

törvénysértőnek tartja, a hiánypótlás elrendelése körében pontosan meg kell 

határozni a hiánypótlás szükségességének okát. A bejegyzési kérelem adatainak 

hiánypótlási eljárás lefolytatása nélküli átjavítása a bejegyzési kérelem részbeni 

elutasítását jelenti, mellyel szemben fellebbezésnek van helye.  

 

Győri Ítélőtábla Cgf.25.579/2005/2. 

 

Alkalmazott jogszabályok: Ctv.15.§, Ctv. 44.§ (1) és (2) bek., Pp. 224.§ (1) bek. 

 

A cég bejegyzési kérelmében e(...) H. Hulladékhasznosító és Feldolgozó Korlátolt 

Felelősségű Társaság teljes név, e(...) Kft. rövidített név és e(...) idegen nyelvű név 

vezérszava cégjegyzékbe való bejegyzését kérte. A bejegyzési kérelemhez csatolt 

magyar és angol nyelvű alapító okiratban a társaság cégneve vezérszavaként az e(...) 

név került feltüntetésre. Az elsőfokú bíróság hiánypótlásra felhívás nélkül a bejegyzési 

kérelemben a cég teljes nevének, rövidített nevének és idegen nyelvű elnevezésének 

e(...) vezérszava kezdőbetűjét piros tintával nagybetűre javította át és a 3. sorszám 

alatti bejegyző végzésben a cég teljes neveként az E(...) H. Hulladékhasznosító és 

Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaságot rövidített elnevezéseként az E(...) Kft-t, 

valamint az idegen nyelvű elnevezésben az E(...) vezérszót tüntette fel. A bejegyző 

végzés kézbesítését követően fellebbezési határidőn belül a cég kijavítási kérelmet 

terjesztett elő, melyben a cég teljes nevében, rövidített nevében és idegen nyelvű 

elnevezéseiben a vezérszót kis kezdőbetűvel kérte feltüntetni.  

 

Az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott végzésével a kijavítási kérelmet 

elutasította. Határozatának indokolása szerint csak a Pp. 224.§ /1/ bekezdésében 

meghatározott esetekben van helye a határozat kijavításának, azonban az elsőfokú 

bíróság nem véletlenül írta a bejegyző végzésbe nagy kezdőbetűvel a cég vezérszavát, 

ugyanis a magyar nyelv és helyesírás szabályai szerint az új mondatot nagy 

kezdőbetűvel kötelező írni, és nem írható kis kezdőbetűvel a jogi személy 

személyneve sem. Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint ez felel meg a Ctv.15.§-ában 

írtaknak is. Erre figyelemmel a bejegyzési kérelemben a kiskezdőbetűs leírást leírási 

hibaként értékelte, és erre figyelemmel nem rendelt el hiánypótlást.  

 

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

megváltoztatása és kijavítási kérelmének való helyt adás iránt. Fellebbezése 

indokolásában előadta, hogy az egyszemélyes társaság alapítására e(...) kisbetűs 

vezérszóval került sor, és így készült el a társaság alapító okirata is, továbbá a 

bejegyzési kérelemhez benyújtott valamennyi okirat. A társaság alapítója egy külföldi 

vállalatcsoport magyar tagja, amely hulladékhasznosító technológia alkalmazására 

Európa-szerte alapított céget azonos elnevezéssel, a kisbetűs írásmódú e(...) 

vezérszóval. Hivatkozott arra is, hogy vezérszava angol nyelvű kifejezések 

mozaikszava. Rámutatott, hogy a Ctv. 15.§ /5/ bekezdése csak a cégnév vezérszón 

kívüli szavaira írja elő a magyar helyesírás szabályainak figyelembevételét.  

 

A fellebbezés részben alapos. 



  

 

A Ctv. 20.§ /1/ bekezdés alapján alkalmazandó Pp. 234.§ /3/ bekezdése szerint, ha a 

határozat ellen fellebbezésnek helye van, annak bármilyen címen előterjesztett 

megtámadását – a kijavításra és a kiegészítésre irányuló kérelmek kivételével  

(224-226.§) – fellebbezésnek kell tekinteni. Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel 

támadott végzésében helytállóan hivatkozott arra, hogy a Pp. 224.§ /1/ bekezdése 

szerint a határozat kijavításának névcsere, hibás névírás, szám-, vagy számítási hiba, 

vagy más hasonló elírás esetén van helye.  

 

Az elsőfokú bíróság bejegyző végzése – az 5. sorszám alatti végzés indokolásából is 

kitűnően – nem elírás folytán jegyezte be a cégjegyzékbe a cég vezérszavát nagy 

kezdőbetűvel, hanem azért, mert az elsőfokú bíróság a bejegyzési kérelemtől eltérően, 

a vezérszó kezdőbetűjét átjavítva tett eleget a kérelemnek. Mivel a Pp.3.§ /2/ 

bekezdése II. mondata szerint a beadványokat – függetlenül attól, hogy azt jogi 

képviselő terjesztette elő, vagy sem – nem alakszerű megjelölésük, hanem tartalmuk 

szerint kell figyelembe venni, ezért az elsőfokú bíróságnak a bejegyző végzéssel 

szemben nyitva álló, fellebbezési határidőn belül előterjesztett beadványt – annak 

elnevezésétől függetlenül – a változásbejegyzési kérelemnek részben helyt adó végzés 

elleni fellebbezésnek (Ctv. 45.§ /1/ bek.) kellett volna tekinteni. Az ilyen tartalmú 

beadványt az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott végzésével nem utasíthatta 

volna el, hanem azt érdemi elbírálás érdekében a másodfokú bíróságra kellett volna 

felterjesztenie. 

 

A bejegyző végzés elleni fellebbezést érdemben elbírálva az ítélőtábla megállapította, 

hogy az elsőfokú bíróság törvénysértően járt el akkor, amikor hiánypótlási eljárás 

nélkül, hivatalból eljárva a bejegyzési kérelemben megjelölt cégnév vezérszava 

kezdőbetűjét átjavította, és a bejegyzési kérelmet ilyen módon teljesítette. Ugyanis a 

Ctv. 44.§ /2/ bekezdése szerint, ha a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem, valamint 

mellékletei nem felelnek meg a Ctv. 44.§ /1/ bekezdésében írtaknak, azonban a 26.§ 

/2/ bekezdésében meghatározott intézkedés alkalmazására nem került sor, a cégbíróság 

elutasítás terhe mellett hiánypótlásra felhívó végzést ad ki. Abban az esetben pedig, 

amennyiben a bíróság a cégnév vezérszavát, vagy a rövidített cégnevét 

törvénysértőnek tartja, a hiánypótlás elrendelése körében pontosan meg kell határozni 

a hiánypótlás szükségességének okát (BH.2001/289. szám alatt közzétett eseti döntés). 

A bejegyzési kérelem adatainak hiánypótlási eljárás lefolytatása nélküli átjavítása 

lényegében a bejegyzési kérelem részbeni elutasítását jelenti, mellyel szemben 

fellebbezésnek volt helye.  

 

Ezekre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság 5. és 3. sorszám alatti végzéseit a 

Ctv. 20.§ /1/ bekezdése és a Pp. 259.§-a alapján alkalmazandó Pp. 252.§ /2/, /3/ 

bekezdése alapján hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot újabb eljárásra és 

újabb határozat hozatalára utasította.  

 

 A megismételt eljárásban hiánypótlási eljárást kell lefolytatni, a hiánypótlásra felhívó 

végzésben az elsőfokú bíróságnak pontosan meg kell jelölnie, hogy mely jogszabályi 

rendelkezések alapján és milyen okból tartja a Ctv. szabályaiba ütközőnek a bejegyzési 



  

kérelemben megjelölt kisbetűs kezdőbetűjű vezérszót. A felhívás során nem hagyható 

figyelmen kívül a Ctv.15.§ /5/ bekezdésének azon szabálya, mely csak a cégnév 

vezérszón kívüli egyéb szavaira írja elő a magyar helyesírás szabályainak 

alkalmazását. A kérelmezőnek a felhívásra szintén részletesen elő kell adnia, hogy 

milyen okból tartja a cégjegyzékbe bejegyezhetőnek a vezérszóként megjelölt idegen 

nyelvű mozaikszót, az idegen nyelv helyesírásának szabályai szerint. 

 

 


