
Az a körülmény, hogy az üzletrész árverési értékesítését követően a vevő jelentkezésének 

hiányában a társaság előtt nem ismertek a új tag bejegyzéséhez szükséges adatok, nem 

mentesíti a céget a változásbejegyzési eljárást megindítsa alól (a kérelemben az adatközlés 

teljességének akadályát feltüntetve).  

Ebben az estben, ha az iratküldése során a végrehajtó sem küldi meg a cégbíróságnak az 

árverési vevő valamennyi, a változásbejegyzési kérelem teljesítéséhez szükséges személyes 

adatát, a cégbíróságnak a hiányzó adatokat a végrehajtótól kell bekérnie. 

 

Alkalmazott jogszabályok: Vht. 132.§ (3) bekezdése,  132/E. § (8) bekezdése  

 

 

A Győri Ítélőtábla Cgtf.IV.25.632/2019/2.szám 

 

 

 

A 2015.március 11-én alapított, a cégnyilvántartásba 2015.március 13-án bejegyzett társaság 

alapító okiratának 9.3.b pontja szerint az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a 

taggyűlés beleegyezése nem szükséges. 

 

Az eljáró önálló bírósági végrehajtó a cégbíróságnak megküldte azt az ingóárverési 

jegyzőkönyvet, amely szerint S.H.E. tag üzletrésze végrehajtási eljárásban K.D. vevő részére 

értékesítésre került. A cégbíróság a 2019. július 3-án kelt és a társaság részére 2019.július 11-

én kézbesített végzésével felhívta a céget, hogy az árverés miatti tagváltozást jogi képviselő 

útján haladéktalanul jelentse be a cégbíróság részére. A végzés tartalmazta, hogy amennyiben 

a cég annak határidőn belül nem tesz eleget, a cégbíróság újabb figyelmeztetés nélkül 

pénzbírságot fog kiszabni a társasággal szemben. 

 

A felhívás eredménytelenségét követően a cégbíróság a 2019.szeptember 4.napján kelt 

végzésével a 2006.évi V.tv. (Ctv.) 74.§ (1) bekezdés c) pontja alapján a céget 100.000 forint 

pénzbírsággal sújtotta, valamint 100.000 forint felügyeleti illeték megfizetésére kötelezte. A 

felügyeleti illeték megfizetéséről az elsőfokú bíróság az 1990.évi XCIII.tv. (Itv.) 65. §-a alapján 

rendelkezett. 

A végzés indokolása tartalmazta, hogy a cég a cégbíróság felhívása ellenére a törvényes 

működését nem állította helyre annak ellenére, hogy a felhívás számára 2019.július 11-én 

kézbesítésre került. 

 

Az elsőfokú végzés ellen a társaság terjesztett elő fellebbezést, amelyben annak 

megváltoztatását, a vele szemben kiszabott pénzbírság mellőzését, a törvényességi felügyeleti 

eljárás megszüntetését kérte a Pp. 389. §-a, 383. § (2) bekezdése és 369. § (3) bekezdés a) pontja 

alapján. Arra hivatkozott, hogy az árverési vevő a társaságnál nem jelentkezett, személyes 

adatai a társaság számára nem ismertek és azok a végrehajtási jegyzőkönyvből sem állapíthatók 

meg. A cég mindössze a végrehajtási vevő nevét és személyi igazolványának számát ismeri, 

ilyen adatok birtokában pedig nincs lehetősége a változásbejegyzési eljárás megindítására. 

Ebből következően nem állapítható meg a társaság vonatkozásában a Ctv. 74. § (1) bekezdés c) 

pontjának megsértése sem, különös tekintettel arra, hogy a vevőnek a társasági szerződésben 

való feltüntetéshez szükséges adatai is hiányoznak. Hangsúlyozta, hogy a társaság mindvégig 

a jogszabályoknak megfelelően járt el, vele szemben a Ctv. 81. §  (1) bekezdés b) pontja szerinti 

szankció nem alkalmazható. 

 

A fellebbezés az alábbiak szerint nem alapos. 



 

Az 1994.évi LIII.tv. (Vht.) 132. § (3) bekezdéséből következően a végrehajtó küldi meg az 

árverési jegyzőkönyv másolatát az üzletrész tulajdonosában bekövetkezett változás bejegyzése 

végett a gazdálkodó szervezetnek és a cégbíróságnak. A Ctv. 33. § (1) bekezdése úgy 

rendelkezik, hogy a cég adatainak a cégjegyzékbe történő bejegyzése – ha törvény eltérően nem 

rendelkezik – kérelemre történik. A (2) bekezdés szerint a cégbejegyzésre, illetőleg 

változásbejegyzésre irányuló kérelmet a cég képviselője jogi képviselő útján köteles 

előterjeszteni. A változásbejegyzési kötelezettség a Ctv. 50. § (5) bekezdése szerinti 30 napos 

határidőn belül terheli a céget azzal, hogy a Ctv. 50.§  (4) bekezdése alapján ezt a kötelezettséget 

nem érinti az sem, ha a korábbi változásbejegyzési kérelmet a cégbíróság visszautasította. A 

Vht. idézett szabálya eltérő törvényi rendelkezés hiányában nem érinti a társaságnak a Ctv.-be 

foglalt, a változásbejegyzési eljárás megindítására vonatkozó kötelezettségét.  A 2013.évi V.tv. 

(Ptk.) 3:167. § (6) bekezdéséből és (8) bekezdéséből következően az üzletrész átruházása 

esetében vizsgálandó az is, hogy a társasági szerződés a 3:167.§ (6) bekezdése alapján az 

üzletrész kívülálló személyre történő átruházását a társaság beleegyezéséhez köti-e. (Fővárosi 

Ítélőtábla 16.Cgtf.43.122/2017/2.). A Ptk. hivatkozott rendelkezésének, valamint a Vht.132.§-

ának összevetéséből is az következik, hogy a változásbejegyzési kérelem előterjesztése az 

üzletrész árverésen történő értékesítése esetén is a táraság kötelezettsége. 

 

Amennyiben a társaság üzletrészét árverési vevő szerzi meg, és a társaság alapító okiratából 

egyértelműen megállapítható, hogy a Ptk. 3:167. § (6) bekezdése szerinti beleegyezés nem 

feltétele az üzletrész megszerzésének, a társaságnak nincs törvényes lehetősége arra, hogy a 

változásbejegyzési eljárás megindítására vonatkozó kötelezettségét ne teljesítse. Az 

tényszerűen megállapítható, hogy a társaság részére megküldött árverési jegyzőkönyv a 

vevőnek a változásbejegyzési eljárásban a cégbíróság felé közlendő személyes adatait nem 

tartalmazza. Ez a hiányosság a változásbejegyzési eljárás megindításának azonban a jelen 

esetben nem képezi akadályát, tekintettel arra, hogy az üzletrész értékesítésére végrehajtási 

eljárásban, elektronikus árverés útján került sor. A Vht.132/E. § (2) bekezdéséből következően 

az árverési vevők elektronikus nyilvántartása tartalmazza a vevő természetes személy 

természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, állampolgárságát, személyes azonosítóját, 

adóazonosító jelét, személyazonosítás céljából bemutatott okmányának típusát és számát, 

valamint törvényes képviselőjének nevét, lakóhelyét és személyazonosítás céljából bemutatott 

okmányának típusát, számát. Ebből következően valamennyi, a változásbejegyzési eljárásban 

szükséges adat az árverési vevők elektronikus nyilvántartásában rendelkezésre áll. Amennyiben 

ezek az adatok a vevő jelentkezésének hiányában a társaság számára nem ismertek, nincs 

akadálya annak, hogy a cég a változásbejegyzési eljárást megindítsa, és a kérelemben az 

adatközlés akadályát feltüntesse. Ha a végrehajtó a Vht. 132.§ (3) bekezdése szerinti iratküldés 

során nem küldi meg a cégbíróságnak az árverési vevő valamennyi, a változásbejegyzési 

kérelem teljesítéséhez szükséges személyes adatát, a cégbíróságnak a hiányzó adatokat a 

végrehajtótól kell bekérnie a Vht.132/E. § (8) bekezdése alapján. 

 

Miután a társaság az őt terhelő kötelezettség ellenére a változásbejegyzési eljárást nem 

kezdeményezte, az elsőfokú bíróság helytállóan sújtotta a céget pénzbírsággal és helytállóan 

kötelezte őt a felügyeleti illeték megfizetésére. 

 

Mindezekre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését a Ctv. 72. § (2) bekezdés 

folytán alkalmazandó Pp. 389.§ és 383. § (2) bekezdése alapján helybenhagyta.  

 

 


