
 
 

A TÁRSASÁG ÁTALAKULÁSA – A BEOLVADÓ TÁRSASÁG VALAMENNYI 
TAGJÁNAK „KIVÁLÁSA”   
 
A be- és összeolvadással való átalakulásnál a társasági vagyon átszállásán van a 
hangsúly, nem pedig a korábbi tagság egy újabb társaságban való egyesítésén. 
A beolvadással való átalakulásnak nem feltétele, hogy a beolvadást elhatározó tagok – 
egyenként – az átvevı társaság tagjai legyenek , a törvény azt sem zárja ki, hogy a 
beolvadó társaság valamennyi tagja úgy határozzon, hogy nem kíván belépni a jogutód 
gazdasági társaságba (Gt.III.67.§ /3/ bekezdés, 70.§ /1/ bekezdés, 81.§ /1/ bekezdése, 
71.§ /2/ bekezdés). 
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A T-K. Kereskedelmi Kft. négy tagja közül az egyik a  G. B. K. Kft. 
Jogi képviselıjük útján  a T.-K.Kft.  a G.B.K. Kft-be való beolvadása folytán történı 
megszőnésére figyelemmel a cégjegyzékbıl való törlése, míg a G.B.K Kft.  a T-K. 
Kft. beolvadására tekintettel  az átalakulás bejegyzése iránti kérelmet nyújtott be az 
elsıfokú bíróságra. Kérelmükhöz mellékelték – egyebek mellett – a beolvadó és az 
átvevı társaságok – külön-külön megtartott – taggyőlései jegyzıkönyveit az 
átalakulásról való kétszeri döntésrıl. A beolvadó és az átvevı társaságnál is 
taggyőlésen határoztak a társasági szerzıdések módosításáról, a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (Gt.III.) szabályainak megfelelıen, az átalakulás, 
illetve az átalakulási vagyonmérleg-tervezet fordulónapját 2006. szeptember 30. 
napjában határozták meg, illetve megbízták a társaságok vezetı tisztségviselıiket az 
egyesülési szerzıdés tervezetének elkészítésével. Az átvevı társaság valamennyi tagja 
úgy nyilatkozott, hogy az átalakulás folytán létrejövı jogutód társaságban tagként részt 
kíván venni, míg a beolvadó társaság valamennyi tagja úgy nyilatkozott, hogy nem 
kíván tagja lenni a jogutód gazdasági társaságnak, ezért a Gt.III.74.§ /3/ bekezdése 
alapján elszámolást igényelnek, megbízzák a társaság képviselıit az elszámolási 
tervezet elkészítésével.  
Az átvevı társaság a 2006. november 13. napján megtartott taggyőlésén az átalakulás 
elhatározása mellett meghatározta a jogutód gazdasági társaság jegyzett tıkéjébıl a 
tagokat megilletı hányadot, elfogadták az átvevı társaság záró, illetve nyitó 
vagyonmérleg és vagyonleltár-tervezetét, továbbá a jogutód társaság egységes 
szerkezetbe foglalt módosított társasági szerzıdését. A beolvadó társaság 2006. 
november 13. napján megtartott taggyőlésén az ügyvezetı tájékoztatta – az átalakuló 
társaságba belépni nem kívánó tagokat – az elszámolás tervezetérıl, arról, hogy a 
beolvadó társaság saját tıkéje negatív, így a kiváló tagokat vagyonkiadás nem illeti 
meg. A kérelmekhez a cégek mellékelték a 2006. november 13. napján elfogadott 
egyesülési szerzıdés, valamint az egységes szerkezetbe foglalt társasági szerzıdés 
okiratát is.  
 



Az elsıfokú bíróság az átalakulás, illetve törlés bejegyzése iránti kérelem alapján 
hiánypótlást rendelt el, melyben – egyrészt – elıírta a Gt.III.74.§-ára utalással a 
jogutód társaságba részt venni nem kívánó tagokkal történı elszámoláshoz okirat 
benyújtását; másrészt megállapította, hogy fogalmilag kizárt a beolvadás abban az 
esetben, ha a beolvadó társaságnak nem marad tagja. Ezért rámutatott arra, ha az 
átalakulásban egyik tag sem kíván részt venni, abban az esetben a megszőnés más 
módját kell választani.  
 
A hiánypótlásra felhívó végzésre a kérelmezık – jogi képviselı útján – kifejtették, 
hogy a beolvadó társaság taggyőlésén a Gt.III.74.§ /3/ bekezdése alapján határozatot 
hozott arról, hogy a társaság negatív saját tıkéjére figyelemmel a kiváló tagok részére 
vagyonkiadásra nem kerül sor. Hivatkozott a benyújtott vagyonmérleg-tervezetre, 
amelybıl kitőnıen a beolvadó társaság saját tıkéje -22.000.000.- Ft, ezért a jogszabály 
szerint vagyonkiadásra nem kerülhet sor. Ezen túl idézte a Gt.III.67.§ /1/, /3/-/4/ 
bekezdéseit, melyekbıl azt a következtetést vonta le, hogy a beolvadás során jogi 
személyek egyesítésérıl van szó, melyre a jogszabály nem zárja ki azt, hogy a 
beolvadó társaság tagjai tagsági jogviszonyukat megszüntessék.  
 
Az elsıfokú bíróság fellebbezéssel támadott végzésével az átalakulás bejegyzése iránti 
kérelmeket elutasította. Határozata indokolásában elsıdlegesen azt állapította meg, 
hogy a kérelmezık átalakulására a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. tv. 
(Gt.II.) rendelkezéseit kell alkalmazni, mivel az érintett társaságok egyike sem 
módosította társasági szerzıdését, az átalakulást megelızıen a Gt.III. szabályainak 
megfelelıen. Az elsıfokú bíróság a Gt.II.121.§ /1/ bekezdése és 62.§ /3/ bekezdése 
szabályaira utalással úgy foglalt állást, hogy a korlátolt felelısségő társaság erısen 
kötıdik a tagok személyéhez, ezért is kizártnak találta azt, hogy az átalakuló társaság 
taggyőlésén valamennyi tag határozzon az átalakulásról, viszont az átalakulás folytán 
létrejövı társaságban egyik se kívánjon részt venni.  
 
A végzés ellen a beolvadó és az átvevı társaság terjesztett elı fellebbezést, annak 
megváltoztatása és a kért változások cégjegyzékbe való bejegyzése iránt. A 
fellebbezésében azt kifogásolták, hogy az elsıfokú bíróság hiánypótlásra felhívó 
végzésében nem írta elı pótlandó hiányként, hogy a cégek csatolják a Gt.III. 
szabályainak megfelelıen módosított társasági szerzıdésüket. Kifejtette, hogy a 
társaságok az átalakulást kifejezetten a Gt.III. szabályai szerint folytatták le, határoztak 
a társasági szerzıdés Gt.III. szabályainak megfelelı módosításáról. Rámutattak, hogy 
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 
tv. (Ctv.II.) 46.§ /3/ bekezdésébıl következıen az átalakulás bejegyzése iránti kérelem 
elutasításának indokául nem szolgálhat a hiánypótlásra felhívó végzésben nem 
szereplı hiányosság.  
 
A fellebbezett ügy érdemét érintıen kifejtették, hogy a Gt.III.67.§ /3/ bekezdése nem 
két, vagy több gazdasági társaság tagjainak egyesülésérıl, hanem gazdasági társaságok 
egyesülésérıl szól. Ugyanez következik a 81.§ /1/ bekezdésébıl is, mely szerint a 
megszőnt, beolvadó gazdasági társaság vagyona száll át az átvevı gazdasági 
társaságra, a törvény pedig nem említi a tagok részvételét. Tiltó szabály hiányában 



tehát a beolvadó társaság tagjai határozhatnak úgy, hogy nem kívánnak az átvevı 
társaság tagjai lenni.  
 
A fellebbezés alapos. 
 
Az átalakulás bejegyzése iránti kérelemhez benyújtott okiratokból megállapítható, 
hogy mind az átalakuló, mind az átvevı társaság taggyőlése 2006. október 18-án 
külön-külön határozott társasági szerzıdésük – a Gt.III. szabályainak megfelelı – 
módosításáról, melyre is figyelemmel az átalakulás során a Gt.III. szabályai szerint 
jártak el. Az elsıfokú bíróság fellebbezéssel támadott végzésében helytállóan 
állapította meg, hogy a szerzıdés módosításról való határozathozatal alapján egységes 
szerkezető, módosított társasági szerzıdés benyújtására nem került sor, ilyet csak az 
átvevı G.B.K Kft. mellékelt, azonban ez a módosított okirat már az átalakulás folytán 
létrejött gazdasági társaság 2006. november 13. napján kelt egységes szerkezető 
társasági szerzıdése. Arra azonban a kérelmezık fellebbezésükben helytállóan 
hivatkoztak, hogy az átalakulás bejegyzése iránti kérelem ezen hiányosságát az 
elsıfokú bíróság a hiánypótlásra felhívó végzésben nem tüntette fel, sıt ebben a 
végzésben az elsıfokú bíróság szintén a Gt.III. szabályaira hivatkozással írt elı 
hiánypótlást. Márpedig a kérelem benyújtásakor hatályos Ctv.II.46.§ /3/ bekezdése 
szerint a hiánypótlásra felhívó végzésben a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem 
valamennyi hiányosságát (hibáját) meg kell jelölni. Amennyiben erre a hiánypótlási 
eljárás során nem került sor, az utóbb észlelt hiányosság a bejegyzési 
(változásbejegyzési) kérelem elutasításának indokaként viszont nem szolgálhat. 
Ezekbıl következıen az elsıfokú bíróság tévedett, amikor úgy értékelte, hogy az 
érintett cégek átalakulására a Gt.II. szabályait kell alkalmazni.  
 
A kérelmezık fellebbezésében felhívott Gt.III.67.§ /3/ bekezdése szerint gazdasági 
társaságok egyesülése esetén két, vagy több gazdasági társaságból egyetlen jogutód 
gazdasági társaság keletkezik. Az egyesülés történhet összeolvadással, vagy 
beolvadással. A 70.§ /1/ bekezdése azt állapítja meg, hogy az átalakulással létrejövı 
gazdasági társaság az átalakult gazdasági társaság általános jogutódja. A jogutód 
gazdasági társaságot illetik meg a jogelıd gazdasági társaság jogai. és terhelik a 
jogelıd gazdasági társaság kötelezettségei, ide értve a munkavállalókkal kötött 
kollektív szerzıdésben foglalt kötelezettségeket is. A 81.§ /1/ bekezdése kimondja, 
hogy beolvadás esetében a beolvadó gazdasági társaság megszőnik, és annak vagyona 
az átvevı gazdasági társaságra, mint jogutódra száll át, amelynek társasági formája 
változatlan marad.  
 
Az idézett törvényi rendelkezésekbıl leszőrhetı, hogy a be- és összeolvadással való 
átalakulásnál a társasági vagyon átszállásán van a hangsúly, nem pedig a korábbi 
tagság egy újabb társaságban való egyesítésén. Ezért, -  mint ahogy szétválásnál, 
illetve kiválásnál az átalakulásnak nem feltétele a tagok személyének megváltozása 
(Legfelsıbb Bíróság Gf.VII.32.127/2000/2.) - , a beolvadással való átalakulásnak sem 
feltétele, hogy a beolvadást elhatározó tagok – egyenként – az átvevı társaság tagjai 
legyenek. A törvény ugyanis nem zárja ki, hogy a beolvadó társaság valamennyi tagja 
úgy határozzon, hogy nem kíván belépni a jogutód gazdasági társaságba (Gt.III.71.§ 
/2/ bek.). 



 
Jelen esetben a T.-K. Kft. tagjai nem kívántak belépni az egyesülés útján létrejövı 
jogutód társaságba, a velük való elszámolás tervezetét a 2006. november 13-i 
taggyőlési jegyzıkönyv tartalmazza, míg a benyújtott mérlegbeszámolókból 
megállapítható, hogy részükre vagyonkiadásnak nincs helye (Gt.III.74.§ /3/ bek.). 
Ezért – az elsıfokú bíróság jogi álláspontjával szemben – az átalakulás bejegyzésének 
és a beolvadó társaság törlésének jogszabályi akadálya nem volt.  
 
Ezekre figyelemmel az ítélıtábla az elsıfokú bíróság végzését a Ctv.II.32.§ /1/ 
bekezdése, a Pp.259.§-a alapján alkalmazandó 253.§ /2/ bekezdése alapján 
megváltoztatta és elrendelte a kért változások cégnyilvántartáson való átvezetését. 
 
 


