
A tagsági jogok, így a társasági határozat felülvizsgálata iránti perindítási jog fennállta 

szempontjából nem a cégnyilvántartásban feltüntetett állapotnak, a már bejelentett 

tagváltozásnak van jelentősége. 
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A  P.R. Korlátolt Felelősségű Társaság alperes H.Cs. egyedüli tagságával és ügyvezetői 

tisztségével, 3 millió Ft törzstőkével működött. 2018. augusztus 17. napján H.Cs. mint opciós 

eladó és a felperesek mint opciós vevők között opciós szerződés jött létre 10 éves időtartamra, 

amely alatt az I. rendű felperes az alperes gazdasági társaság 1.500.000 forint névértékű-, a II. 

rendű felperes 1.200.000 forint névértékű- míg a III. rendű felperes 300.000 Ft névértékű 

üzletrészét vásárolhatta meg a szerződés mellékletét képező egyoldalú opciós nyilatkozat 

alperes részére megküldésével. A felpereseket megillető vételi jog biztosítására a felek a 

társaság üzletrészére a vevők javára elidegenítési és terhelési tilalmat alapítottak. (2. pont) Az 

opciós szerződésben részes felek kikötötték, (4. pont) hogy az opció tárgya, az üzletrészek 

tulajdonjoga az opciós nyilatkozat kézhez vétele napján száll át a vevőkre. A szerződés 10/c. 

pontja alapján a szerződés alapján elküldött értesítést ajánlott, tértivevényes levél esetén a 

tértivevényen megjelölt napon, illetve amennyiben a küldeményt a címzett "nem vette át"(...), 

akkor a sikertelen kézbesítésnek a tértivevényen megjelölt napján kell kézbesítettnek tekinteni. 

 

Az alperes egyedüli tagja 2018. október 25. napján alapítói határozatot hozott, mellyel a 

társaság törzstőkéjét 3 millió Ft-ról 11.500.000 Ft-ra emelte fel, a tőkeemelés teljesítésére 

jogosultként N.I.-t kijelölve. 2018. október 26. napján a felperesek kiállították és aláírták az 

opciós nyilatkozatot, mellyel a vételi jogukat gyakorolják az alperes gazdasági társaság 

3.000.000 forint névértékű üzletrészére. Az opciós nyilatkozatot ajánlott, tértivevényes postai 

küldeményként küldték meg H.Cs. alperesi ügyvezető részére, a küldeményt a postai 

szolgáltató 2018. november 21. napján a címzett "nem kereste" jelzéssel küldte vissza a 

feladónak. A felperesek  – meghatalmazott jogi képviselőjük útján – 2018. december 14. napján 

változásbejegyzési kérelmet terjesztettek elő a cégbíróságon, melyben az alperes gazdasági 

társaság cégjegyzékéből H.Cs. tagsági jogviszonya törlését és a felperesek tagsági jogviszonya 

bejegyzését kérték. A változásbejegyzési kérelmet a cégbíróság  végzésével a kötelezően előírt 

mellékletek csatolása elmaradása miatt hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül visszautasította. 

 

A felperesek keresetükben az alperes gazdasági társaság tagja 2018. október 25. napján 

meghozott törzstőke felemelésére és a felemelt törzstőke jegyzésére jogosult személye 

kijelölésére vonatkozó A.H.1/2018. alapítói határozat (2018. 10. 25.) felülvizsgálatát és 

hatályon kívül helyezését kérték. Kifejtett érvelésük szerint a támadott alapítói határozat a 

2018. augusztus 17. napján kelt részükre üzletrész vételi jogot engedélyező alapítói határozattal 

ellentétes, szerződésszegő határozat. A felperesek a 2018. október 26. napján kelt opciós 

nyilatkozat megküldésével az alperes gazdasági társaság tagjává - , így a határozat 

megtámadására a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3: 35. §-a alapján 

jogosulttá váltak. 

 

Az alperes ellenkérelmében elsődlegesen az eljárás a miatti megszüntetését kérte, mert a pert 

nem a jogszabályban erre feljogosított személy indította meg. (A Polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 240. § (1) bekezdése a) pontja, 176. §-a (1) bekezdése g) pontja) 

A cégnyilvántartás adatai szerint ugyanis a felperesek nem az alperes bejegyzett tagjai és a 

kereseti előadásuk alapján az alapítói határozat 2018. október 25-i meghozatalakor sem voltak 
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azok. A jogi személy határozatai hatályon kívül helyezése iránti per indítására a Ptk. 3: 35. § 

szerint a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, illetve a felügyelő bizottság tagja 

jogosult. Másodlagosan a kereset érdemi elutasítását is kérte, mivel megítélése szerint a 

támadott határozat nem ütközik jogszabályba, avagy a létesítő okiratba. 

 

Az elsőfokú bíróság fellebbezett végzésével az eljárást a Pp. 240. § (1) bekezdés a) pontja, 176. 

§ (1) bekezdése g) pontja alapján megszüntette. A bíróság egyetértett az alperes a 

permegszüntetés iránti ellenkérelmével, azzal, hogy a felperesek a Ptk. 3: 35. § szerinti per 

megindítására nem rendelkeznek jogosultsággal. A tag bejegyzése iránti kérelmüket a 

cégbíróság visszautasította és a cégkivonat szerint nem az alperes gazdasági társaság tagjai.  

 

A végzés hatályon kívül helyezése (Pp. 381. §) és az elsőfokú bíróság új határozat hozatalára 

utasítása iránt a felperesek terjesztettek elő fellebbezést. Fellebbezésükben a végzés anyagi jogi 

felülbírálatát (Pp. 369. § (3) bekezdése c) pontja) kérték. A fellebbezés elbírálását az ítélőtábla 

által kitűzött tárgyaláson kérték. Perorvoslati kérelmük indokolásában kifejtették, hogy 2018. 

október 26. napján az opciós nyilatkozatot kiállították, amely a 2018. augusztus 17. napján kelt 

opciós szerződés szerint 2018. november 21. napján kézbesítettnek minősült. Ezzel a 

felperesek az alperes gazdasági társaság tagjává váltak. A keresetükkel támadott, 2018. október 

25. napján kelt alapítói határozattal az alperes gazdasági társaság üzletrészeinek egy része – az 

elidegenítési és terhelési tilalomra tekintet nélkül – értékesítésre került az opciós vevőkön 

kívülálló  személy részére. A törvényszék eljárást megszüntető végzése amiatt jogszabálysértő, 

mert az üzletrész tulajdonjoga nem a cégbírósági bejegyzéssel száll át, hanem jelen esetben az 

opciós nyilatkozat az alperes egyedüli tagja és ügyvezetője részére megküldésével. 

Hivatkoztak erre nézve a BDT 2014. 3164 szám alatt közzétett eseti döntésre. Előadták, hogy 

a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság előtt pert indítottak annak megállapítása iránt, hogy 

2018. november 21. napjától megszerezték az alperes gazdasági társaság üzletrészeit. Kérték 

jelen per tárgyalása felfüggesztését a kerületi bíróság előtt folyamatban lévő per jogerős 

befejezéséig.  

 

Az alperes fellebbezésre előterjesztett észrevételeiben az elsőfokú végzés helybenhagyását és 

a felperesek másodfokú perköltségben marasztalását kérte. Egyetértett a törvényszék azon 

megítélésével, hogy a felperesek a Ptk. 3: 35. § szerinti perindítása nem voltak jogosultak, 

mivel a tagsági jogviszonyuk nem szerepelt a cégnyilvántartásban. Kiemelte a Ptk. 3: 169. § 

(2) bekezdését, amely szerint az üzletrész átruházása folytán bekövetkezett változás a 

társasággal szemben annak bejelentésétől hatályos. A felperesek az opciós nyilatkozatot 2018 

október hó 26. napján állították ki, az alperes részére pedig 2018. november 21. napján 

kézbesítették. Így a fellebbezésben hivatkozott a BDT 2014. 3164 szám alatti eseti döntés 

szerint sem illették meg a vitatott alapítói határozat 2018. október 25. napján meghozatalakor 

a felpereseket a tagsági jogok. Megjegyezte, hogy az opciós szerződés 3. pontja értelmében az 

opció gyakorlásához az opciós nyilatkozat elküldése mellett a vételár megfizetése is szükséges, 

melyre a mai napig nem került sor. Lényeges eljárási szabálysértés hiányában a Pp. 381. §-a 

nem alkalmazható.  

 

* * * 

 

A végzés elleni fellebbezésről az ítélőtábla Pp. 391. § (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül 

határozott és megállapította, hogy a fellebbezés nem alapos. 

 

A felperesek fellebbezésében gyakorolni kért felülbírálati jogkör (az anyagi felülbírálat) és a 

határozott fellebbezési kérelem (hatályon kívül helyezés) {Pp. 371. § (1) bekezdése, b), c) 
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pontjai} között nem volt összhang. Ha ugyanis a keresetlevél visszautasítása (eljárás 

megszüntetése) feltételei nem állnak fenn és a keresetlevél perfelvételre alkalmas, a másodfokú 

bíróság az elsőfokú bíróság keresetlevelet visszautasító (eljárást megszüntető) végzését 

megváltoztatja és a keresetlevél visszautasítását (eljárás megszüntetését) mellőzi. Ha a fél a 

keresetlevelet visszautasító (eljárást megszüntető) végzése elleni fellebbezésében kizárólag 

hatályon kívül helyezést kér, azt a Pp. 110. § (3) bekezdésében megjelenő "tartalom szerinti 

elbírálás elve" alapján úgy kell értelmezni, hogy ha a fél a fellebbezésében helyesen, az alapul 

szolgáló indokok kifejtésével megjelöli a másodfokú bíróságtól gyakorolni kért felülbírálati 

jogkört, de a határozott kérelme nem megváltoztatására, hanem hatályon kívül helyezésére 

irányul és a fellebbezés tartalma ellentmondásos, nincs akadálya annak, hogy a másodfokú 

bíróság a fellebbezés egyértelmű céljának megfelelően megváltoztatásról döntsön. Erre 

figyelemmel a felperesek  hatályon kívül helyezést kérő fellebbezése elbírálható volt, mivel 

abban a fellebbező felek kétségen kívül az elsőfokú végzés megváltoztatását és az eljárás 

megszüntetése mellőzését kérték, mivel álláspontjuk szerint a keresetlevél a perfelvételre 

alkalmas. 

 

A felperesek perlési jogosultsága, aktív perbeli legitimációja megítélésénél a törvényszék 

helytállóan alkalmazta a Ptk. 3: 35. §-át. A törvényhely jelen ügyben alkalmazandó 

rendelkezései szerint a jogi személy tagja, (...) a jogi személy vezető tisztségviselője és 

felügyelő bizottsági tagja kérheti a bíróságtól a tagok vagy az alapítók és a jogi személy szervei 

által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő 

okiratba ütközik.  

 

A Ptké. 10/A § (1) bekezdése I. mondata szerint a Ptk. 3: 35. §-a alkalmazásában a jogi személy 

szervei által hozott határozat ellen a Ptk. hatálybalépését követően is csak az a tag vagy alapító 

kérheti a bíróságtól a határozat hatályon kívül helyezését, aki a határozathozatal során szavazati 

joggal rendelkezett, vagy a határozathozatal tekintetében alapítói jogokat gyakorolhatott. 

 

A törvényszék által is vizsgált és a fellebbezési eljárásban is eldöntendő jogkérdés az volt, hogy 

a felperesek a keresettel támadott 2018. október 25. napján kelt alapítói határozat 

meghozatalakor az alperes gazdasági társaság tagjának minősültek-e, és így jogosultak voltak 

az egyedüli tag határozata bírósági felülvizsgálata iránti kereset előterjesztésére. (A Kúria Gfv. 

VII. 30.006/2019/4; Gfv. VII. 30.099/2019/8. határozata) 

 

Az nem volt kétséges, hogy a felperesek tagsági jogviszonyát az alperesi gazdasági társaság 

üzletrészére vonatkozó opciós joguk gyakorlását követően a cégbíróság nem jegyezte be az 

alperes cégjegyzékébe, így a cégnyilvántartás nem tüntette fel a tagsági jogviszonyukat. 

 

 Azonban jelen ügyben nem ennek, az elsőfokú bíróság által is vizsgált ténynek, hanem annak 

volt jelentősége, hogy az üzletrész átruházása folytán bekövetkezett tagváltozást az opciós 

szerződés alapján szerző felek mikor jelentették be az alperes társaságnak, illetve 

ügyvezetőjének. A Ptk. 3: 169. § (2) bekezdése ugyanis úgy rendelkezik, hogy az üzletrész 

átruházása folytán bekövetkezett tagváltozás a társasággal szemben annak bejelentésétől 

hatályos; az üzletrész új jogosultját a társasággal szemben a nyilvántartásba vételtől függetlenül 

a bejelentéstől illetik meg a tagsági jogviszonyból eredő jogosultságok, és terhelik a tagsággal 

járó kötelezettségek. A törvény tehát a tagsági jogok, így a  társasági határozat felülvizsgálata 

iránti perindítási jog fennállta szempontjából nem a cégnyilvántartásban feltüntetett állapotnak, 

hanem a tagváltozás bejelentésének tulajdonít jelentőséget, és ez a szabályozás egybehangzó a 

fellebbezésben hivatkozott bírósági határozatban (BDT 2014. 3164.) elfoglalt állásponttal. 
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A konkrét esetben a felperesek a kétfokú eljárásban arra maguk sem hivatkoztak, hogy az 

opciós joguk gyakorlását a keresettel vitatott alapítói határozat meghozatalát (2018. október 

25.) megelőzően jelentették volna be az alperes ügyvezetőjének. A kereset és az ahhoz csatolt 

postai küldemény másolata szerint erre 2018. november 21. napján került csak sor. Ezért 

kétségtelen, hogy a  felperesek a 2018. október 25 napján kelt alapítói határozat időpontjában 

tagsági jogokat nem gyakorolhattak, így arra nézve perindítási joggal sem rendelkeznek. 

 

Ezekre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését a Pp. 389. § alapján 

alkalmazandó 383. § (2) bekezdése alapján helybenhagyta. 

 

 


