
I. Amennyiben a kisebbségvédelmi törvényességi felügyeleti kérelem megfelel a törvényi 

feltételeknek, a cégbíróságnak nincs hatásköre az összehívni kért taggyűlés napirendjére 

tűzött kérdések célszerűségének, indokoltságának, avagy jogszerűségének vizsgálatára.  

 

II. Amennyiben a kisebbségi kezdeményezésben megjelölt napirendi pontokkal az 

ügyvezetés a legfőbb szerv ülését már összehívta és a tagok a  kezdeményezésben foglalt 

napirendi pontokról határozatot hoztak, a törvényességi felügyeleti kérelem okafogyottá 

válik 

 

III. a joggal való visszaélés tilalma miatt nincs helye a taggyűlés összehívása ismételt 

kezdeményezésének, ha az adott tárgyban és napirendi pontokkal a taggyűlés a kérelmet 

megelőzően rövid idővel már határozatot hozott.  

 

Alkalmazott jogszabályok : Ptk. 3:103. § (1) bekezdés. 1:5. §. (1) bekezdés 

 

 

A B.-A. Termelő-, Feldolgozó-, Szolgáltató- és Értékesítő Kft. tagja, a kérelmező a 2016. 

május 17. napján érkezett kérelmében a kérelmezett taggyűlése összehívását kezdeményezte. 

Napirendi pontként  

„1.) Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása; 

2.) Döntés üzletrész kívülálló személyre – a H. Kft-re - történő átruházására (ajándékozás, 

adásvétel) vonatkozó beleegyezésről / megtagadásáról (Társasági szerződés 10.9.f. pont); 

3.) Döntés az ügyvezető által kötött 90.203.501,-Ft névértékű saját üzletrész adásvételi 

szerződéshez szükséges beleegyezésről – jóváhagyásáról / annak megtagadásáról (Társasági 

Szerződés 10.9.f., m.) pontok; Pkt.3:188. §. (2); 

4.) Döntés a saját üzletrész elidegenítéséről, átadásáról, bevonásáról (Ptk. 3:175. §. (3) 

bekezdés; 

5.) Határozat a Társaság vagyonelemeinek (ingatlanok, ingó dolgok – különös tekintettel a 

Társaság tulajdonában lévő gépekre, felszerelésekre) elidegenítésének megtiltásáról; 

6.) A 2015.-2016. évben történt ingatlan és ingó értékesítés megtárgyalása, döntés ezzel 

összefüggésben az ügyvezető elleni követelés érvényesítéséről a Társasági Szerződés 10.9.n. 

pontja alapján; 

7.) Határozat a 2., 3. és 6. napirendi ponttal összefüggésben az ügyvezető visszahívásáról, 

visszahívás esetén új ügyvezetők választásáról; 

8.) Határozat üzletrészek felosztásáról (Társasági Szerződés 10.9.h. pont); 

9.) Társasági Szerződés módosítása: 

 - 4. pont: A Társaság tagjai és törzsbetétei – az időközben bekövetkezett 

tulajdonosváltozásokra és a 2., 3., 4., 5., 6. napirendben foglalt döntésre való tekintettel; 

 - 5. pont: Törzstőke és Törzsbetét – összegének változására való tekintettel;  

 - 10.9.m. pont: téves jogszabályhely korrekciója (Ptk. 685. §. (b) pont helyett 8:1 §. (1) 

bekezdés 1. pont); 

 - 10.9.y. pont: döntés esetenként, vagy összesen 1 hónapon belül az 5 millió Ft 

forgalmi értéket meghaladó ingatlanok vagy ingóságok bármely jogcímen történő 

elidegenítéséről; 

 - 11. pont: Ügyvezető.” 

jelölte meg. 

 

Kérelmében előadta, hogy a 2016. április 7. napján kelt, a kérelmezett ügyvezetőjének címzett 

levelében kérte a taggyűlés összehívását, az ügyvezető a levelet 2016. április 11. napján 

átvette, ennek ellenére a taggyűlést nem hívta össze. 



 

A kérelmezett társaság törvényességi felügyeleti kérelemre előterjesztett észrevételeiben 

annak elutasítását kérte. Azzal érvelt, hogy az 5. és a 6. napirendi pont kivételével a 

kérelemben megjelölt napirendi pontokat a társaság a 2016. február 23. napján megtartott 

taggyűlésen már tárgyalta. Ezen túl a társaság írásbeli határozathozatalra bocsátott több 

kérdés szavazását és a kérelmező kérelmére 2016. április 29. napjára taggyűlést hívott össze.  

 

Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel részben támadott végzésével a kérelmezőt feljogosította, 

hogy a végzés jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a kérelmezett taggyűlését 

összehívja, a meghívóban a kérelemben megjelölt 5., 6. napirendi pontokat megjelölve. (5. 

Határozat a társaság vagyonelemeinek {ingatlanok, ingó dolgok, különös tekintettel a társaság 

tulajdonában lévő gépekre, felszerelésekre} elidegenítésének megtiltásáról; 6. a 2015-2016. 

évben történt ingatlan- és ingóértékesítés megtárgyalása, döntés ezzel összefüggésben az 

ügyvezető elleni követelés érvényesítésére a társasági szerződés 10.9.m. pontja alapján). Ezt 

meghaladóan a törvényességi felügyeleti kérelmet elutasította. A kérelmezett társaságot 

25.000,-Ft, míg a kérelmezőt 75.000,-Ft cégbírósági felügyeleti illeték viselésére kötelezte. 

Határozata indokolásában a cégbíróság abból indult ki, hogy a társaság cégjegyzékében 

fellelhető 2016. február 23. napján és 2016. április 29. napján megtartott taggyűlési 

jegyzőkönyvek szerint a taggyűlés összehívására irányuló kezdeményezés napirendi pontjai 

közül a társaság már határozott a 2., 3., 4., 7., 8., 9. napirendi pontokról, csak az 5-6. 

napirendi pontokról nem született határozat. A cégbíróság úgy ítélte meg, hogy a kérelmező 

azon magatartása, hogy egyszer már megtárgyalt taggyűlési napirendi pontok vonatkozásában 

ismételt kérelmet terjeszt elő, ellentétes a Ptk. 1:3. §. (1) bekezdése szerinti jóhiszeműség és 

tisztesség követelményével, az 1:4. §. (1) bekezdés szerinti adott helyzetben elvárható 

magatartás elvével és az 1:5. §. (1) bekezdés szerinti joggal való visszaélés tilalmával. Ezért 

az 5-6. napirendi pontokra vonatkozó kezdeményezés kivételével a cégtörvényességi kérelmet 

elutasította.  

 

Az elsőfokú végzés részbeni megváltoztatása és a törvényességi kérelmének való teljes helyt 

adás iránt a kérelmező terjesztett elő fellebbezést. Kérte egyben, hogy a törvényességi 

felügyeleti illeték teljes összege viselésére a kérelmezettet kötelezze a bíróság. Jogorvoslati 

kérelmében elsődlegesen arra tért ki, hogy a 2015. október 30-án előterjesztett kérelme 

alapján – hasonló napirendi pontok előterjesztésével – a cégbíróság a 2016. január 14. napján 

kelt végzésével felhatalmazta a kérelmezőt a taggyűlés 30 napon belüli összehívására. Bár a 

jogszabály a végzés elleni fellebbezést kizárja, a cégbíróság a végzés ellen fellebbezési jogot 

biztosított. Így a másodfokú eljárás az ítélőtábla előtt a Cgtf.IV.25.290/2016. szám alatt van 

folyamatban. Rámutatott, hogy a Ptk. 3:103. §. (1) bekezdése nem tartalmazza, hogy a 

cégbíróság jogosult lenne a kérelmező által megjelölt napirendi pontokat felülvizsgálni, 

azokat megváltoztatni. A kérelmező a Ptk. 3:103. §. (1) bekezdése törvényi feltételeit betartva 

az ok és cél megjelölésével kérte a taggyűlés összehívását, a szavazatok 5 %-ával rendelkezik. 

Így nincs jelentősége, hogy a 2016. április 29. napján megtartott taggyűlésen az ügyvezető 

választás kérdésében már döntött a taggyűlés. Nincs olyan jogszabály, amely kizárná, hogy a 

2016. április 29-i határozatot követően a társaság ne lenne jogosult az ügyvezetőt visszahívni, 

avagy új ügyvezetőt választani. Az üzletrészek felosztására vonatkozó 8. napirendi pont 

esetében sem értelmezhető az elsőfokú bíróság határozata, hiszen valamely üzletrész 

felosztását követően a kisebbségi tag újra kérheti bármely üzletrész felosztását megtárgyalni. 

A 9. napirendi pont alapján pedig a közhitelesség elvének betartása miatt szükséges a 

társasági szerződés hatályosítása. Vitatta, hogy a kérelmező magatartása joggal való 

visszaélést jelentene, mivel a taggyűlés összehívása – a költségek kérelmező általi előlegezése 

miatt – kárt nem okoz.  



 

A kérelmezett a fellebbezésre előterjesztett észrevételeiben – tartalmilag – az elsőfokú végzés 

fellebbezett része helybenhagyását kérte. Kiemelte, hogy az elmúlt időszakban a társaság 

havonta (2016. 04. 29., 2016. 05. 30., 2016. 06. 20. és 2016. 07. 08. napján) tartott taggyűlést. 

A kérelmezőnek mindegyik taggyűlésen joga lett volna az általa javasolt napirendeket a Ptk. 

3:190. §. (2) bekezdése alapján a taggyűlés napirendi pontjai közé felvetetni. Tájékoztatta a 

bíróságot, hogy az elsőfokú végzésben meghatározott (5., 6.) napirendi pontokat a társaság 

egyik tagja felvenni javasolta a 2016. július 8. napján megtartott taggyűlés napirendjére. A 

taggyűlés a napirendi pontokat megtárgyalta, a jelenlévő kérelmező konkrét javaslatokat a 

napirendi pontok vonatkozásában nem tett, sőt úgy nyilatkozott, hogy azok okafogyottá 

váltak. 

 

Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését a fellebbezési kérelem korlátai között bírálta felül 

(a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 

törvény (Ctv.) 72. §. (2) bekezdése alapján alkalmazandó Pp. 253. §. (3) bekezdés), így az 

nem érintette az elsőfokú végzés kérelemnek részben helyt adó rendelkezéseit.  

 

A fellebbezés részben – a kérelmező által az összehívandó taggyűlés napirendjére felvenni 

indítványozott 7.-8. napirendi pont, illetve a cégbírósági eljárási illeték összege tekintetében – 

alapos, míg ezt meghaladóan alaptalan. 

 

Elöljáróban rögzíti az ítélőtábla, hogy a másodfokú bíróság előtt a  Cgtf.IV.25.290/2016. 

szám alatt már nincs folyamatban eljárás, az iratok visszaküldésével az 2016. július 14-én 

lezárult. 

 

A kérelmezett korlátolt felelősségű társaság működésére irányadó Ptk. 3:103. §. (1) bekezdése 

szerint a gazdasági társaság azon tagja, vagy tagjai, akik együttesen a szavazati jogok legalább 

5 %-ával rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a társaság legfőbb 

szerve ülésének összehívását, vagy a legfőbb szerv ülés tartása nélküli döntéshozatalát. Ha az 

ügyvezetés a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül nem intézkedik a legfőbb szerv 

ülésének a lehető legkorábbi időpontban történő összehívása érdekében, illetve nem 

kezdeményezi az ülés tartása nélküli döntéshozatalt, az ülést az indítványozó kérelmére a 

nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozókat 

az ülés összehívására, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatal lebonyolítására. A 3:103. §. 

(2) bekezdése szerint a várható költségeket az indítványozók kötelesek megelőlegezni.  

 

Az idézett kisebbségvédelmi törvényi rendelkezések alapján előterjesztett taggyűlés 

összehívása iránti kérelem esetén a cégbíróság speciális törvényességi felügyeleti eljárást 

folytat le. A sajátos törvényességi felügyeleti kérelem beérkezésekor a cégbíróság – a 

fellebbezés helytálló érvelése szerint – csak azt vizsgálhatja, hogy a kérelem megfelel-e a 

törvényi feltételeknek. Azaz a kérelmező rendelkezik-e a szavazati jogok 5 %-ával, illetve az 

ok és a cél megjelölésével kért taggyűlést az ügyvezetés a kezdeményezés ellenére nem hívta 

össze és a kérelmező a taggyűlés összehívása várható költségeit vállalta megelőlegezni. 

Törvényi felhatalmazás hiányában tehát a cégbíróságnak nincs hatásköre a kérelem 

indokoltságának és az összehívandó taggyűlés napirendjére tűzött kérdések célszerűségének, 

avagy jogszerűségének vizsgálatára. Amennyiben a kisebbségvédelmi törvényességi 

felügyeleti kérelem megfelel az idézett törvényi feltételeknek, a cégbíróság a kérelemnek 

helyt adó határozat hozhat, ellenkező esetben a kérelmet el kell utasítania. (Fővárosi Ítélőtábla 

13.Cgtf.43.669/2009/2. szám, 16.Cgtf.44.223/2007/2.szám)  

 



Ugyanakkor abban az esetben, amennyiben a kisebbségi kezdeményezésben megjelölt 

napirendi pontokkal az ügyvezetés a legfőbb szerv ülését már összehívta és a tagok a  

kezdeményezésben foglalt napirendi pontokról határozatot hoztak, a törvényességi felügyeleti 

kérelem okafogyottá válik. (Fővárosi Ítélőtábla 13.Cgtf.44.362/2004/2.szám) 

 

A kisebbségvédelmi törvényi rendelkezés (Ptk. 3:103. § (1) bekezdés), a részletezett 

cégbírósági gyakorlat és a törvényszék cégbírósága elsőfokú végzésében alkalmazott alapelvi 

szabály, a joggal való visszaélés tilalma (Ptk. 1:5. §. (1) bekezdés) egybevetése alapján 

helyesen jutott arra a jogkövetkeztetésre az elsőfokú bíróság, hogy nincs helye a taggyűlés 

összehívása ismételt kezdeményezésének, ha az adott tárgyban és napirendi pontokkal a 

taggyűlés a kérelmet megelőzően rövid idővel már határozatot hozott.  

 

A konkrét esetben a 2016. április 7. napján kelt taggyűlés összehívására vonatkozó 

kérelmezői kezdeményezést megelőzően a 2016. február 23. napján megtartott taggyűlésen (a 

2016. április 7-én  érkezett Cg.234. szám alatti jegyzőkönyv) határozott a kérelmező 2., 3., 4., 

8. és 9. napirendi kezdeményezéséről. Ezen túl a 2016. április 29. napján megtartott 

taggyűlésen (a 2016. május 31. napján érkezett Cg.252. szám) a taggyűlés döntött újabb 

ügyvezető,  és cégvezető választásáról. Az ügyvezető visszahívását és újabb ügyvezető 

választását pedig a kérelmező kezdeményezésében 7. napirendi pont alatt maga is kérte. 

 

Ezekre figyelemmel az ítélőtábla egyetértett a cégbíróság fellebbezett végzésével abban, hogy 

a kezdeményezés 2., 3., 4.  és 9. napirendi pontjáról a taggyűlés már határozatot hozott és a 

kérelmező ezen taggyűléseket követően rövid idővel csak a joggal való visszaélés tilalmába 

ütközően terjeszthetett elő újabb taggyűlés összehívására vonatkozó kezdeményezést.  

 

Helyesen mutatott ugyanakkor a kérelmező a fellebbezésében arra, hogy a taggyűlés 

összehívására vonatkozó kezdeményezése 7.-8. napirendi pontja esetében az ismételt 

kezdeményezés nem ütközik a joggal való visszaélés tilalmába. Nincs ugyanis törvényi 

akadálya, hogy a kérelmező ismételten kezdeményezze a 2016. április 29. napján 

megválasztott ügyvezető visszahívását, avagy javaslatot tegyen más személy ügyvezetővé 

választásáról. Úgyszintén a 2016. február 23. napján megtartott taggyűlésen javasolt K. Gy.és 

K.Zs.  társasági tagok üzletrésze felosztásán túl a kérelmező más tagok üzletrésze felosztását 

is javasolhatja.  

 

Végül helytállóan kifogásolta a kérelmező fellebbezésében az őt terhelő cégbírósági 

felügyeleti illeték összegét is. A cégbírósági gyakorlat szerint ugyanis a kisebbségvédelmi 

sajátos törvényességi felügyeleti eljárásban az eljárási illetéket nem a cégbírósági felügyeleti 

illetékre vonatkozó rendelkezések (Itv. 65. §.), hanem az egyéb cégbírósági eljárásokban 

fizetendő illeték (Itv. 45. §. (3b) bekezdés) kell megállapítani. (Fővárosi Ítélőtábla 

13.Cgtf.43.669/2009/2. szám) Ez utóbbi szabály szerint az eljárás megindításakor a 

kérelmezőnek 15.000,-Ft cégbírósági eljárási illetéket kell lerónia. 

 

A kérelmezett fellebbezésre előterjesztett észrevételeiben foglalt azon megállapításának, hogy 

a 2016. július 8.napján megtartott taggyűlésen a társasági tagok már megtárgyalták az 

elsőfokú végzésben meghatározott (5.-6.) napirendi pontokat, amiatt nem volt jelentősége, 

mert a másodfokú felülbírálat nem érintette az elsőfokú végzés kérelemnek  helyt adó 

rendelkezését. 

 

Az ítélőtábla ezekre figyelemmel az elsőfokú bíróság végzése fellebbezett rendelkezését a 

Ctv. 72. §. (2) bekezdése, a Pp. 259. §-a alapján alkalmazandó Pp. 253. §. (2) bekezdése 



alapján részben megváltoztatta és a kérelmező által összehívandó taggyűlés napirendi pontjait 

kiegészítette a kezdeményezés 7.-8. napirendi pontjaival, mellőzte a kérelmezett cégbírósági 

felügyeleti illeték viselésére kötelező rendelkezést. Ezt meghaladóan az elsőfokú végzést 

helybenhagyta. 

 

Győri Ítélőtábla Cgtf.IV.25.786/2016/2.szám 

 


