
I.A kérelmező iratbetekintési és felvilágosítás adási kérelme elutasítására sem a 

részvénytársaság közgyűlése, sem pedig igazgatósága nem hozott határozatot, így 

nincs olyan döntés, amelynek felülvizsgálata - perben -  bíróság előtt eredménnyel 

lenne kérhető. 

 

II. Az iratbetekintési jog biztosítására irányuló törvényességi felügyeleti eljárás olyan 

kontradiktórius eljárás, ahol alkalmazásra kerülnek a Polgári Perrendtartás 

legalapvetőbb bizonyítási szabályai is, így az üzleti titokra hivatkozó félnek állításait – 

az eljárás jellege által lehetővé tett mértékben – bizonyítania kell. 

 

Győri Ítélőtábla Cgtf.IV.25.716/2005/2. szám 

 

 

Alkalmazott jogszabályok: Gt.47.§ , Ctv.51.§ (6) bek., Ctv.49.§ (1) bek., Pp.164.§ (1) 

bek. 

 

 

 

 

 

 

A nyilvánosan működő kérelmezett részvénytársaságban a kérelmező – előadása 

szerint – részvényes. Törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása iránti kérelmében a 

Gt.27.§ /2/ bekezdésére hivatkozással kérte az iratbetekintési joga biztosítására 

kötelezni a céget, ezen belül igényelte azoknak a szerződéseknek a megtekintését, 

melyeket a kérelmezett cég és az „rt. fő tulajdonosának vállalatcsoportjához tartozó 

társaságok között álltak, vagy állnak fenn, és hatályban voltak a 2003. október 15. és 

2004. március 31. napja közötti időszak bármelyik napján.”  

Kérelmének kiegészítésében 8 pontban jelölte meg azokat a szerződéseket, amelyekbe 

„különösképpen” be kíván tekinteni. Kérelmének indokaként azt adta elő, hogy a 

megtekinteni kért szerződéseken keresztül a kérelmezett a 2004. évben több milliárd 

forintot fizetett ki a H. csoporthoz tartozó vállalatoknak, mellyel párhuzamosan a 

részvénytársaság adózás előtti eredménye a 2004. évben 2 milliárd forinttal csökkent 

az előző évhez viszonyítva az árbevétel növekedése ellenére. Utalt a kérelmező arra is, 

hogy a kérelmezett részvénytársaság többszöri írásos és szóbeli megkeresés ellenére 

megtagadta az igényelt iratbetekintést. Ilyen elutasító választ tartalmazott a 

kérelmezett igazgatósága elnökének 2004. január 13. és 2004. február 3. napján kelt 

levele is.  

 

A kérelmezett kérelemre előterjesztett nyilatkozatában a törvényességi felügyeleti 

eljárás lefolytatása iránti kérelem elutasítását kérte. Elsődlegesen arra hivatkozott, 

hogy a kérelem elkésett, mivel elmulasztotta a Ctv.51.§ /2/ bekezdésében 

meghatározott 30 napos határidőt. Kifejtette, hogy a kérelem elbírálására a 

cégbíróságnak – a BH. 2005/26. szám alatt közzétett eseti döntés szerint – nincs 

hatásköre. Érdemben sem tartotta alaposnak a kérelmet, ugyanis a betekinteni kért 

iratok a cég belső működésére vonatkozó üzleti titkot tartalmaznak, amelyek nem 



  

tartoznak a nyilvánosságra, azokat az igazgatóság megőrizni tartozik. Végül utalt arra 

is, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) hatálya alá tartozik a 

részvénytársaság, ezért információnyújtási, rendes és rendkívüli tájékoztatási 

kötelezettségüknek a Tpt.52-54.§-a alapján tesznek eleget. 

 

Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott végzésében a törvényességi felügyeleti 

eljárás lefolytatása iránti kérelmet elutasította. Határozatának indokolásában a 

Ctv.51.§ /6/ bekezdésére hivatkozással kifejtette, hogy jelen esetben nincs helye 

törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatásának. A kérelmezett részvénytársaság 

igazgatóságának elnöke ugyanis a kérelmező felvilágosítás kérésére úgy nyilatkozott, 

hogy a kért iratok nem tartoznak a nyilvánosság számára hozzáférhető dokumentáció 

körébe. Ebből pedig az következik, hogy a megtekinteni kért iratokat a 

részvénytársaság igazgatósága üzleti titokként kezeli. Utalt a Fővárosi Ítélőtábla 

Cgf.44.456/2004. szám alatti ügyében hozott határozatára (közzétéve: BH.2005/26.), 

amely szerint a tanulmányozni kért iratok üzleti titokká minősítése a társaság szerve 

határozatának minősül, melynek felülvizsgálatát a Gt.47.§ /1/ bekezdés alapján lehet 

kérni, azonban törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatásának nincs helye. 

 

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

megváltoztatása és a kérelmezett iratbetekintésre kötelezése iránt. Fellebbezése 

indokolásában tévesnek tartotta az elsőfokú bíróság azon álláspontját, hogy a Ctv.51.§ 

/6/ bekezdés alapján nincs helye törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatásának, 

hanem társasági határozat bírósági felülvizsgálatát lehet kérni a Gt.47.§ /1/ bekezdése 

alapján. Ugyanis a kérelmezett társaság igazgatóságának elnöke az iratbetekintési 

kérelemmel kapcsolatban határozatot nem hozott, nyilatkozata sem formailag, sem 

pedig tartalmilag nem minősül „üzleti titkot definiáló” közgyűlési, vagy igazgatósági 

határozatnak. Fellebbezésében rámutatott, hogy a kérelmezett nem indokolta a 

vélelmezett üzleti titokká nyilvánítást. A többségi taggal kötött szerződés üzleti titokká 

nyilvánítása pedig sérti a tagi egyenlőség elvét, és a tagokat hátrányosan különbözteti 

meg. A részvényes pedig az esetlegesen megszerzett adatokat, tényt, üzleti titokként 

tartozik kezelni. 

 

A kérelmezett fellebbezésre előterjesztett észrevételében az elsőfokú bíróság 

végzésének helybenhagyását indítványozta. 

 

A fellebbezés részben alapos. 

 

A Gt.27.§ /1/ bekezdése szerint a vezető tisztségviselők kötelesek az üzleti titkot 

megőrizni. A 27.§ /2/ bekezdése előírja, hogy a vezető tisztségviselők kötelesek a 

tagok (részvényesek) kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti 

könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Ha e kérelemnek nem tesznek 

eleget, az érdekelt tag kérelmére a cégbíróság kötelezi a gazdasági társaságot a 

felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására. A 27.§ /3/ bekezdése úgy 

rendelkezik, hogy a tagok (részvényesek) /2/ bekezdés szerinti joggyakorlása nem 

sértheti a gazdasági társaság üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait.  

 



  

A Gt.227-228.§-ai szabályainak megfelelően a nyilvánosan működő részvénytársaság 

részvényese – a közgyűlésen való részvétel mellett – a közgyűlésen felvilágosítást 

kérhet, illetve észrevételt is tehet. 

 

A bírói gyakorlat (pl. BH.2005/26., Fővárosi Ítélőtábla 16.Cgf.44.281/2004/2.) ezen 

törvényi rendelkezésekből azt állapította meg, hogy az iratbetekintés alapvető tagi, 

részvényesi jogosultság, amelytől a tag, illetve részvényes önmagában az üzleti titokra 

hivatkozással nem zárható el, különös tekintettel arra is, hogy az iratbetekintés a 

társaság törvényes működése, az ügyvezetés törvényes működése ellenőrzésének is 

eszköze. A vezető tisztségviselők üzleti titok megóvására vonatkozó kötelezettsége 

elsődlegesen a társaság külső jogviszonyaiban érvényesülő szabály. A tagok 

(részvényesek) a saját tulajdonukban lévő társaságtól, annak vezető tisztségviselőitől 

kellő alappal igényelhetik ugyanis, hogy a tagsági jogaik gyakorlásához szükséges 

iratokat és információkat bocsássák rendelkezésükre. Természetesen a tag 

(részvényes) a felvilágosítás kérésére, iratbetekintésre vonatkozó jog gyakorlása során 

megismert tényt, információt és adatot szintén üzleti titokként (Ptk.81.§ /1/-/2/ bek.) 

tartozik megőrizni úgy, hogy ahhoz a tagokon (részvényeseken) kívüli illetéktelen 

nyilvánosság ne férjen hozzá. Amennyiben a társaság tagja (részvényese) az említett 

tagsági jogai gyakorlása folytán birtokába jutott adatokkal, információkkal visszaél és 

a társaság üzleti titkait megsérti, annak következményei személyiségi jogi polgári 

perben vonhatóak le.  

 

Jelen eljárásbeli esetben az elsőfokú bíróság a Ctv.51.§ /6/ bekezdésére hivatkozással 

tartotta kizártnak az iratbetekintési jog sérelme miatti speciális törvényességi eljárás 

lefolytatását, mivel az iratbetekintést elutasító – az igazgatóság elnökétől származó -

nyilatkozatot rendes bíróság előtt megtámadható társasági határozatnak (Gt.47.§) 

tekintette. Az ítélőtábla – jelen tényállás mellett – nem ért egyet a BH.2005/26. szám 

alatt közzétett bírósági határozatra utaló elsőfokú bírósági állásponttal. Egyrészt azért, 

mert a kérelmező iratbetekintési és felvilágosítás adási kérelme elutasítására sem a 

részvénytársaság közgyűlése, sem pedig igazgatósága nem hozott határozatot, így 

nincs olyan döntés, amelynek felülvizsgálata bíróság előtt eredménnyel lenne kérhető. 

Másrészt az eddigi eljárás során a kérelmezett részvénytársaság semmivel nem 

igazolta, támasztotta alá – de még csak nem is valószínűsítette – azt az állítását, hogy a 

kérelemben megjelölt szerződésekben szereplő adatok, információk kérelmezőnek 

való kiadása azzal jár, hogy azok a versenytársak birtokába kerülnek (Legfelsőbb 

Bíróság Cgf.II.32.286/2001/2. szám). Márpedig az iratbetekintési jog biztosítására 

irányuló törvényességi felügyeleti eljárás olyan kontradiktórius eljárás, ahol a Ctv.49.§ 

/1/ bekezdése alapján alkalmazásra kerülnek a Polgári Perrendtartás legalapvetőbb 

bizonyítási szabályai is. Így a tényt állító félnek állításait – az eljárás jellege által 

lehetővé tett mértékben – bizonyítania kell (Pp.164.§ /1/ bek.). Az elsőfokú bíróság – 

eltérő jogi álláspontja folytán – érdemben nem vizsgálta az iratbetekintési jog iránti 

kérelemben, valamint az arra előterjesztett észrevételekben foglaltakat, amely miatt 

szükséges az eljárás megismétlése és új határozat hozatala. Erre figyelemmel az 

ítélőtábla a Ctv.49.§ /1/ bekezdés alapján alkalmazandó Pp.258.§ /1/ bekezdése alapján 

az elsőfokú bíróság végzését hatályon kívül helyezte. 

 



  

A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróság a felek kérelmei érdemi vizsgálata során 

felhívni tartozik a kérelmezettet annak kifejtésére, hogy milyen okból állítja a 

kérelmező iratbetekintése alapján üzleti titkainak megsértését. Nem hagyható 

figyelmen kívül, hogy a kérelmezett kérelemre előterjesztett 6. sorszám alatti 

észrevételéhez olyan okiratokat csatolt (gazdasági tevékenységéről szóló jelentés, 

illetve feljegyzés), melyek részben információkat szolgáltatnak a kérelmezőnek. Az 

iratbetekintési kérelemmel kapcsolatban vizsgálatra szorul egyrészt az, hogy a 

kérelmező egyáltalán részvényese-e a kérelmezettnek, ezt ugyanis kérelme 

benyújtásával egyidejűleg nem igazolta. Másrészt a 2005. április 25. napján kelt 

iratokhoz 4. sorszám alatt érkeztetett kérelem-kiegészítés alapján nem egyértelmű, 

hogy a kérelmező csak az ott (2. oldal) 8 pontban felsorolt szerződésekbe kíván 

betekinteni, avagy egyéb iratokba is. Amennyiben a megjelölt szerződéseken túl a 

kérelmező további okiratokba is be kíván tekinteni, nyilatkoznia kell, hogy azokat 

megfelelő pontossággal eddig miért nem határozta meg. A kérelmezőnek ugyanis 

egyértelműen és kellő részletességgel meg kell jelölnie azokat az okiratokat, 

amelyekbe be kíván tekinteni, ennek hiányában az iratbetekintési kérelem nem 

teljesíthető. 

 


