
A törvény lehetıvé teszi a társaság társasági szerzıdése módosítását külön 
módosító okirattal és legfıbb szervi határozattal is. Azonban mindkét esetben a 
szerzıdésmódosítás formai követelménye abban azonos, hogy a társasági 
szerzıdés módosítását közokiratba, vagy ellenjegyzett magánokiratba kell 
foglalni 
 
Alkalmazott jogszabályok:  Gt.III. 18. § (1) bekezdése11. § (3) bek. 

 
Gyıri Ítélıtábla Cgf.IV.25.339/2008/2.szám 
 
 
A cégnyilvántartásba bejegyzett I.-H.B. Korlátolt Felelısségő Társaság  
változásbejegyzési kérelmet terjesztett elı az ügyvezetıje meghosszabbított tisztsége, 
valamint könyvvizsgálója meghosszabbított megbízatása cégjegyzékbe bejegyzése 
iránt. A kérelem alapján az elsıfokú bíróság a céget hiánypótlásra hívta fel, abban – 
más mellett – elıírta a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.III.) 
szabályainak megfelelı társasági szerzıdés elfogadását. A cégbíróság a hiánypótlásra 
felhívó végzésben figyelmeztette a céget, hogy a módosított társasági szerzıdést vagy 
minden tagnak alá kell írnia, avagy a szerzıdésmódosítás teljes szövegét a taggyőlési 
jegyzıkönyvbe kell foglalni, azt pedig – a Gt.III. 146. § (2) bekezdésében 
meghatározott aláírókon kívül – ügyvédi ellenjegyzéssel is el kell látni. A hiánypótlás 
teljesítéseként a cég benyújtotta a cégbíróságra a 2008. február 6. napján kelt 
(megismételt) taggyőlés jegyzıkönyvét, ahol a tagok a 2/2008. számú taggyőlési 
határozattal a társasági szerzıdést módosították a Gt.III. szabályai szerint. A taggyőlés 
jegyzıkönyvét a jegyzıkönyvvezetı, valamint a társaság három tagjából jelenlévı két 
tag – úgy is, mint: jegyzıkönyv hitelesítık – írták alá, viszont a társaság jogi 
képviselıje azt nem ellenjegyezte. Mellékelte még a cég az ügyvéd által ellenjegyzett, 
a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerzıdés okiratát is.  
 
Az elsıfokú bíróság fellebbezéssel támadott végzésével a változásbejegyzési kérelmet 
– tartalmilag a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 
2006. évi V. törvény (Ctv.II.) 46. § (6) bekezdése alapján – elutasította. Végzésében 
megállapította, hogy a taggyőlési jegyzıkönyvbe foglalt társasági szerzıdésmódosítást 
a cég nem látta el ügyvédi ellenjegyzéssel a cégbíróság ezirányú kifejezett kitanítása 
ellenére sem. Az elutasítás indokaként határozta meg az elsıfokú bíróság azt is, hogy a 
cég a tevékenységi köreit nem kódolta át a TEAOR ’08-ra a 41/2007. (VIII.29.) IRM 
rendelet szabályai szerint. 
 
A végzés ellen a cég terjesztett elı fellebbezést annak megváltoztatása és az elsıfokú 
bíróság kért változások bejegyzésére kötelezése iránt. Fellebbezésének indokolása 
szerint az elsıfokú bíróság nem jelölte meg vitatott végzésében, hogy melyik 
jogszabály írja elı a taggyőlési jegyzıkönyv ellenjegyzésének kötelezettségét. 
Rámutatott, hogy a Gt.III. 18. § (1) bekezdése lehetıvé teszi a társasági 
szerzıdésmódosítás taggyőlési jegyzıkönyvbe foglalását, viszont a jegyzıkönyvre 
vonatkozó 146. § nem írja elı az ügyvédi ellenjegyzés kötelezettségét.  
 



Kifogásolta, hogy a hiánypótlásra felhívó végzés nem tartalmazott semmilyen elıírást 
a 41/2007. (VIII.29.) IRM rendelet rendelkezéseivel kapcsolatban, így nem állítható, 
hogy a cég a változásbejegyzési eljárás során a hiánypótlási kötelezettségének nem tett 
eleget.  
 
A fellebbezés nem alapos. 
 
A cég fellebbezésében azzal helytállóan érvelt, hogy a Gt.III. 18. § (1) bekezdése – 
azonosan a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény (Gt.II.) 20. § (1) 
bekezdésével – lehetıvé teszi a gazdasági társaság társasági szerzıdése módosítását 
külön módosító okirattal és legfıbb szervi határozattal is. Azonban mindkét esetben a 
szerzıdésmódosítás formai követelménye abban azonos, hogy a társasági szerzıdés 
módosítását közokiratba, vagy ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. Ezt az 
alakszerőségi követelményt ugyan a Gt.III. 18. § (1) bekezdése külön és kifejezetten 
nem mondja ki, csupán azt, hogy a társasági szerzıdés módosítását a gazdasági 
társaság jogtanácsosa is ellenjegyezheti. Viszont ezen utóbbi megengedı szabályból 
következik, hogy egyébként az alapításra irányadó szabályok (Gt.III. 11. § (3) 
bekezdés, Gt.II. 10. § (3) bekezdés) szerint a társasági szerzıdés módosítását is 
közokiratba, avagy (ügyvéd, illetve jogtanácsos által) ellenjegyzett magánokiratba kell 
foglalni (így: BH 2000/553., Fıvárosi Ítélıtábla 10.Cgf.40.396/2005/3., 
10.Cgf.44.929/2004/4.). 
 
Ezért az elsıfokú bíróság – jogszabály megjelölése és részletes indokolás nélkül 
ugyan, de – helyesen hívta fel a céget az ellenjegyzett taggyőlési jegyzıkönyv 
benyújtására, és annak elmaradása folytán helytállóan utasította el a változásbejegyzési 
kérelmet.  
 
A fellebbezés egyébiránt helytállóan mutatott rá, hogy az elsıfokú bíróság 
hiánypótlásra felhívó végzése nem tartalmazott elıírást a 41/2007. (VIII.29.) IRM 
rendelet 4. § (3) bekezdésében meghatározottakra, a TEAOR ’08 tevékenységi körei 
iránti változásbejegyzési kérelem elıterjesztésére. Így a mulasztás következményeivel 
sem volt terhelhetı a cég, annak ellenére, hogy a jogszabály kötelezıen írja elı az át 
nem fordítható tevékenységi körökre a változásbejegyzési kérelem elıterjesztését. A 
fentiek szerint azonban a változásbejegyzési kérelem ettıl függetlenül hiányos volt. 
 
Az ítélıtábla az elsıfokú bíróság végzését a Ctv.II. 32. § (1) bekezdése, a Pp. 259. §-a 
alapján alkalmazandó Pp. 253. § (2) bekezdése alapján hagyta helyben. 
 
 


