
A kültag társaságból való kiválásakor  (halálakor),  a betéti társaság társasági 
szerzıdését még nem módosította az (új) Gt.III.  szabályainak megfelelıen, így a 
társaság mőködésére a (régi) Gt.II. szabályai voltak az irányadóak.  
Ezért az új kültag belépésével kapcsolatos társasági szerzıdésmódosításra, illetve 
a változás bejelentésére még nem volt alkalmazható a Gt.III. bekezdésében 
meghatározott – kedvezıbb – hat hónapos jogvesztı határidı.  
 
Gt.II. 101. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó 92. § f.) ,Gt.II. 104. § (2) bekezdés,  

Gt.III.110. § (1)bekezdés 

 
Gyıri Ítélıtábla Cgf.IV.25.585/2007/2.szám 
 
 
A P.-T. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság cégjegyzékbe bejegyzett egyetlen 
beltagja  A.. I., egyetlen kültagja A.. I.-né. A betéti társaság kültagja – az elsıfokú 
bíróságra a 2007. május 21. napján érkezett hagyatékátadó végzés tanúsága szerint – 
2007. február 16. napján elhunyt. Az elsıfokú bíróság a hivatalból megindított 
törvényességi felügyeleti eljárásban a 2007. május 30. napján kelt Cgt. 2. sorszám 
alatti végzésével tájékoztatta a társaság beltag vezetı tisztségviselıjét, hogy a társaság 
a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény (Gt.II.) 104. § (2) 
bekezdése alapján megszőnt, melyre figyelemmel végelszámolási eljárást kell 
lefolytatni. Felhívta egyben a beltagot arra vonatkozó nyilatkozattételre, hogy vállalja-
e a végelszámolói feladatokat, amennyiben igen, elıírta elfogadó nyilatkozat 
benyújtását. Az elsıfokú bíróság említett végzését a betéti társaság szervezeti 
képviselıje 2007. június 14. napján vette át.  
 
Az elsıfokú bíróságra a 2007. június 15. napján érkezett változásbejegyzési kérelem 
mellékleteként benyújtott jegyzıkönyv szerint a betéti társaság tagjai 2007. május 15. 
napján ülést tartottak, melyen az elhunyt kültag törvényes örököse – A. G. I. – 
bejelentette, hogy a társaságba kültagként belép, melyhez a társaság beltagja a Gt.II. 
96. §-a alapján hozzájárult. Ezt követıen a tagok határoztak a beltag határozatlan 
idıtartamra történı vezetı tisztségviselıvé kijelölésérıl, valamint a társaság társasági 
szerzıdése – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.III.) 
szabályainak megfelelı – módosításáról. A változásbejegyzési kérelemhez benyújtott 
nyomtatványkérelemben a cég kérte a társasági szerzıdés módosításának kelte, a 
tevékenységi kör megváltozása, a képviseletre jogosultság idıtartama cégjegyzékbe 
való bejegyzését; illetve a korábbi kültag törlését és a társaságba belépett új kültag 
bejegyzését.  
 
Az elsıfokú bíróság fellebbezéssel támadott végzésével a cégjegyzékbıl törölte a 
társaság elhunyt kültagját, ezt meghaladóan a változásbejegyzési kérelmet elutasította. 
Ez utóbbi rendelkezés indokaként az elsıfokú bíróság megállapította, hogy a cég a 
Gt.II. 104. § (2) bekezdése alapján megszőnt, a Gt.II. 57. § (1) bekezdése alapján 
végelszámolási eljárást kell lefolytatni, ezért a változásbejegyzési kérelemnek a kültag 
törlésén túl nem lehetett helyt adni. 
 



 

A végzés ellen a cég terjesztett elı fellebbezést az elsıfokú bíróság végzésének 
hatályon kívül helyezése és az elsıfokú bíróság újabb eljárásra és új határozat 
hozatalára utasítása iránt. A cég fellebbezése indokolásában azt sérelmezte, hogy az 
elsıfokú bíróság figyelmen kívül hagyta a 2007. május 30. napján megindult 
cégtörvényességi eljárásban a beltag által a cégbíróság felhívására elıterjesztett 
nyilatkozat tartalmát. Úgy érvelt, hogy a cégtörvényességi eljárásban hozandó döntés 
elıkérdése a változásbejegyzési kérelem alapján meghozandó határozatnak, ezért az 
elsıfokú bíróságnak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.II.) 32. § (1) bekezdése alapján 
alkalmazandó Pp. 152. § (2) bekezdése szerint a változásbejegyzési eljárást fel kellett 
volna függesztenie. Utalt arra, hogy a cégtörvényességi eljárásban az elsıfokú bíróság 
a 2007. június 22. napján kelt Cgt. 4. sorszám alatti végzésével megállapította, hogy a 
betéti társaság jogutód nélkül megszőnt, egyben elrendelte a végelszámolását. 
Azonban az elsıfokú bíróság ezen végzésével szemben a cég fellebbezést terjesztett 
elı, és a cég számára kedvezı jogerıs másodfokú döntés esetén a változásbejegyzési 
kérelemnek is helyt kell adni.  
 
A fellebbezés nem alapos. 
 
A Gt.II.-t hatályon kívül helyezı, 2006. július 1. napjától hatályos Gt.III. 336. § (2) 
bekezdésének 2007. június 16. napjáig hatályos szövege szerint a törvény hatályba 
lépése elıtt a cégjegyzékbe már bejegyzett társaságok legfıbb szervüknek a törvény 
hatályba lépését követı elsı ülésén, de legkésıbb 2007. szeptember 1.-ig kötelesek 
társasági szerzıdésüket a törvény rendelkezéseihez igazítva módosítani és eddig az 
idıpontig azt a cégbíróságra benyújtani. A Gt.III. 336. § (3) bekezdése azt mondja ki, 
hogy a társasági szerzıdés (2) bekezdés szerinti módosításáig, de legkésıbb 2007. 
szeptember 1-ig a már bejegyzett társaságoknak a Gt.II.-t kell alkalmazniuk.  
 
A betéti társaságokra a Gt.II. 101. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó 92. § f.) 
pontja úgy rendelkezik, hogy a tagsági jogviszony a tag halálával is megszőnik. A 
Gt.II. 96. §-a alapján a meghalt tag örököse a társaság tagjaival történt megegyezés 
alapján a társaságba tagként beléphet. Az utóbb idézett rendelkezés alapján tehát az 
elhunyt tag örököse automatikusan nem válik a társaság tagjává, ahhoz a további 
tagokkal való megegyezés – a társasági szerzıdés módosítása – is szükséges.  
 
A Gt.II. 104. § (2) bekezdés a.) pontja pedig úgy rendelkezik, hogy megszőnik a betéti 
társaság, ha abból valamennyi kültag kiválik, kivéve, ha az utolsó kültag kiválásától 
számított három hónapon belül a cégbírósághoz új kültag belépését jelentik be és 
ennek megfelelı társasági szerzıdésmódosítást is benyújtják. 
Az említett jogszabályi rendelkezésekbıl jelen ügyre az a következtetés vonható le, 
hogy a betéti társaság a Gt.II. 104. § (2) bekezdése alapján történı megszőnésének 
elhárításához a cégnek a jogszabályban megállapított – jogvesztı – három hónapos 
határidın belül el kellett készítenie – az új kültag belépésére is kiterjedı – társasági 
szerzıdésmódosítást, valamint azt a cégbírósághoz is be kellett volna jelenteni. Ez 
utóbbira viszont – nem vitásan – nem került sor, mivel a cég a változásbejegyzési 



 

kérelmét csak 2007. június 15. napján terjesztette elı, viszont a kültag – halála folytán 
– 2007. február 16. napján vált ki a betéti társaságból.  
 
A Gt.II. 104. § (2) bekezdésében meghatározott három hónapos határidıvel 
kapcsolatban az ítélıtábla megemlíti, hogy – lévén a Gt. anyagi jogi jogszabály – az 
anyagi jogi határidı, ezért a törvény által elıírt bejelentésnek a határidı lejártáig meg 
kell történnie, a mulasztás igazolásának, avagy a változásbejegyzési kérelem 
elıterjesztésére irányuló – 30 napos – határidı alkalmazásának nincs helye. (IH 
2005/32., Gyıri Ítélıtábla Cgf.IV.25.817/2005/2.szám) 
 
Jelen esetben a kültag társaságból való kiválásakor, 2007. február 16. napján a betéti 
társaság társasági szerzıdését még nem módosította a Gt.III. szabályainak 
megfelelıen, így a társaság mőködésére a Gt.II. szabályai voltak az irányadóak. Ezért 
az új kültag belépésével kapcsolatos társasági szerzıdésmódosításra, illetve a változás 
bejelentésére még nem volt alkalmazható a Gt.III. 110. § (1) bekezdésében 
meghatározott – a társaságok számára nem vitásan kedvezıbb – hat hónapos jogvesztı 
határidı. (Fıvárosi ítélıtábla 16.Cgf.43.513/2007/2., Debreceni Ítélıtábla 
Cgf.III.30.367/2007/2.) Így a társaság megszőnése nem hárítható el oly módon, hogy a 
társasági szerzıdés Gt.III. szabályainak megfelelı – és a Gt.II. 104. § (2) 
bekezdésében meghatározott határidın belüli – módosításával a társaság változás 
bejelentési kötelezettségét a Gt.III. 110. § (1) bekezdése szerinti határidın belül 
teljesíti. 
 
Ezekre figyelemmel az elsıfokú bíróság az elhunyt kültag törlésén túl a 
változásbejegyzési kérelmet helytállóan utasította el, mivel a törvény erejénél fogva 
megszőnt társaság adatváltozás bejegyzése iránti kérelmet nem terjeszthet elı. Így 
szükségtelen volt a változásbejegyzési eljárás fellebbezésben igényelt felfüggesztése 
is. Ezért 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.  
 


