
A törvényi rendelkezés – szemben a korábban hatályos szabályozásával – 
lehetıvé teszi, hogy a betéti társaság jogi személy beltagja az üzletvezetés és 
képviselet ellátására ne csak a szervezeti képviselıjét, hanem bármely más – akár 
meghatalmazott – személyt is kijelöljön.  
Nem ütközik a törvénybe az sem, ha a jogi személy beltag az üzletvezetés 
ellátására a szervezeti képviselıjét és azon kívüli más személyt is kijelöl. 
 
Alkalmazott jogszabályok: .. Gt. (III.) 108. § (3) bekezdés,  94. § (3) bekezdése,  9. § 

(1) bekezdésébe 

 

 Gyıri Ítélıtábla Cgf.IV.25.062/2007/3. szám 
 
A J. H. Haszongépjármőalkatrész Gyártó Bt. egyedüli beltagja a J. W. International 

Beteiligungsverwaltung GmbH., kültagja a J.-W. GmbH., a beltag bejegyzett, 

képviseletre jogosult képviselıje D. Sch.  

 

A cég 2006. október 9. napján a 2006. szeptember 6-án bekövetkezett változások 

cégjegyzékbe való bejegyzése iránt terjesztett elı változásbejegyzési kérelmet, 

melyben – egyebek mellett – kérte a cégjegyzék 13. rovatába a jogi személy beltag 

által – önálló képviseleti joggal – képviselınek kijelölt dr. R. E. cégjegyzékbe való 

bejegyzését, a beltag ügyvezetıje, D. Sch. – önálló – képviseleti joga fenntartása 

mellett. Az elsıfokú bíróság hiánypótlásra felhívó végzésében – más mellett – 

kifejtette, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi V. tv. (Gt. III.) 94. § (3) 

bekezdése alapján a társaság jogi személy tagja az üzletvezetést vagy a saját szervezeti 

képviselıje, vagy az általa kijelölt személy útján látja el, arra viszont nem ad 

lehetıséget az említett törvényhely, hogy szervezeti képviselı és kijelölt személy is 

eljárjon a beltag nevében. Erre figyelemmel felhívta a céget ebben a kérdésben új tagi 

határozat hozatalára, valamint ismételt változásbejegyzési kérelem benyújtására. A cég 

a hiánypótlásra felhívásra ismételt változásbejegyzési kérelmet nem terjesztett elı, 

viszont kifejtette azon jogi álláspontját, hogy a Gt. III. 94. § (3) bekezdése nem zárja 

ki, hogy a jog személy beltag képviseletében a kijelölt természetes személy mellett a 

szervezeti képviselı is eljárjon.  

 

Az elsıfokú bíróság a 44. sorszám alatti végzésével a cégjegyzék 13., 14. rovatát 

érintı – egyéb – változásokat a cégjegyzékbe bejegyezte, míg ezt meghaladóan dr. 

R.E. képviseletre jogosult bejegyzése iránti kérelmet elutasította. A végzés elutasító 

rendelkezése indokolásában az elsıfokú bíróság a Gt. III. 94. § (3) bekezdése alapján 

megállapította, hogy a jogszabály rendelkezésébıl az következik, miszerint a betéti 

társaság jogi személy (bel) tagját vagy a szervezeti képviseletére jogosult személy, 

vagy a jogi személy által kijelölt természetes személy képviselheti. A törvény pedig 

nem ad felhatalmazást arra, hogy a tagok a társasági szerzıdésben ettıl eltérıen 

rendelkezzenek.  

 

A végzés ellen a cég terjesztett elı fellebbezést az elsıfokú bíróság végzése elutasító 

rendelkezése megváltoztatása és az elsıfokú bíróság változás bejegyzésére kötelezése 

iránt. Fellebbezése indokolásában kifejtette, hogy a beltag szervezeti képviselıje és a 



beltag által meghatalmazott képviselı egyidejő kijelölése nem ütközik a Gt. III. 

rendelkezéseibe, mert a Gt. III. 9. § (1) bekezdése szerint olyan társasági szerzıdési 

rendelkezésrıl van szó, amelyrıl a törvény nem szól, így ezen többletszabály 

alkalmazása nem minısül a Gt. III. rendelkezései megsértésének. Rámutatott, hogy a 

Gt. III. 94. § (3) bekezdése nem rendelkezik arról, hogy amennyiben a jogi személy 

beltag természetes személyt jelölt ki az üzletvezetésre, akkor a szervezeti képviselıje 

már ne lenne jogosult a társaság képviseletére. A cég álláspontja szerint a képviseleti 

jog ilyen szabályozása nem ütközik a Gt. III. 9. § (1) bekezdésébe, az nem ellentétes a 

társasági jog alapelveivel és a társasági forma szabályozási céljával.  

 

A fellebbezés alapos. 

 

A gazdasági társaságokról szóló 2006. július 1. napjától hatályos 2006. évi IV. tv. (Gt. 

III.) 108. § (3) bekezdés alapján alkalmazandó 94. § (3) bekezdése szerint a társaság 

jogi személy tagja az üzletvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja el. 

Ez a törvényi rendelkezés – szemben a korábban hatályos, a gazdasági társaságokról 

szóló 1997. évi CXLIV. tv. (Gt. II.) 86. § (3) bekezdése szabályozásával – lehetıvé 

teszi, hogy a betéti társaság jogi személy beltagja az üzletvezetés és képviselet 

ellátására ne csak a szervezeti képviselıjét, hanem bármely más – akár 

meghatalmazott – személyt is kijelöljön.  

 

Az ítélıtábla álláspontja szerint a Gt. III. 94. § (3) bekezdése a kijelölhetı személyek 

számát nem korlátozza, hiszen a Gt. II. hatálya alatt is eljárhatott a jogi személy tag 

képviseletében több képviselı, például, ha a jogi személy beltagnak – akár önálló 

képviseleti joggal felruházott – több szervezeti képviselıje volt. A kijelölhetı 

természetes személyek számának korlátlanságán túl – és ebbıl is következıen – a Gt. 

III. 94. § (3) bekezdése olyan szabályt sem tartalmaz, hogy a jogi személy tag vagy 

csak a szervezeti képviselıjét (képviselıit), vagy csak egyéb természetes személyeket 

jelölhet ki az üzletvezetésre, képviseletre. Az nem kétséges, hogy a többször említett 

törvényhely – külön diszpozitív szabállyal – kifejezetten nem engedi meg, hogy a jogi 

személy tag szervezeti képviselıjét és más személyt is kijelöljön, de ennek azért nincs 

jelentısége, mert a törvény egyáltalán nem szól arról, hogy a jogi személy tag az 

üzletvezetés ellátására a szervezeti képviselıjét, avagy más személyt, illetve 

esetlegesen több ilyen személyt jelölhet ki. 

 

Ezért a fellebbezés helytálló abban a vonatkozásban, hogy a Gt. III. 94. §-a (3) 

bekezdésének kifejezett rendelkezése hiányában nem ütközik sem ezen törvényhelybe, 

sem a Gt. III. 9. § (1) bekezdésébe, ha a jogi személy beltag az üzletvezetés ellátására 

a szervezeti képviselıjét és azon kívüli más személyt is kijelöl. Nem áll ellentétben 

ugyanis a társasági jog általános rendeltetésével (a társasági jogi alapelvekkel), sem 

pedig a betéti társaságra vonatkozó szabályozási célokkal, hogy a jogi személy beltag 

a betéti társaság képviseletére több személyt jelöljön ki, melyek közül egyik ( netán 

több) a szervezeti képviselıje, míg a másik ( vagy több ) ezen kívüli – meghatalmazott 

– személy. 

 



Erre figyelemmel az ítélıtábla az elsıfokú bíróság végzésének megfellebbezett részét 

a Ctv. II. 32. § (1) bekezdése, a Pp. 259. §-a alapján alkalmazandó Pp. 253. § (2) 

bekezdése alapján megváltoztatta, és elrendelte a 39. sorszám alatti változásbejegyzési 

kérelemben megjelölt további változások cégjegyzékbe való bejegyzését.  

 

 


