
 

A taggyűlési határozatának felülvizsgálata iránti perre vonatkozózó azon 

előírásból, hogy a jogsértő társasági határozat felülvizsgálata során hozott 

bírósági határozat hatálya azokra a tagokra (részvényesekre) is kiterjed, akik 

nem álltak perben, nem az következik, hogy a perben nem álló tag (részvényes) 

félnek tekinthető a perben, hanem az, hogy a meghozott határozat hatálya reá is 

ítélt dolog hatályú, miből következően ugyanazon ténybeli alapon más tag 

(részvényes) ugyanazt nem teheti ismét vitássá. 
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Alkalmazott jogszabályok: Gt.48.§ (3) bek., Pp.51.§ a) pont, és 130.§(1) bek. d) pont / 

 

 

 

 

 

A felperes közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése iránt indított pert az alperes 

társaság ellen. 

A B. I. GmbH – aki a részvények több mint 93%-os arányban részvényes az alperes 

társaságban -  az alperes melletti beavatkozás engedélyezése iránti kérelmében 

szándékát azzal indokolta, hogy a felperes a perben többek között vitássá tette azt is, 

hogy 93,2%-os mértékben szavazati jogát jogszerűen gyakorolta a támadott határozat 

meghozatalakor.  

 

A megyei bíróság 14.sorszámú határozatában a beavatkozás iránti kérelmet 

elutasította, hivatkozva a gazdasági társaságokról szóló 1997.évi CXLIV.törvény (Gt.) 

48.§(3) bekezdésére, amely szerint a jogsértő társasági határozat felülvizsgálata során 

hozott bírósági határozat hatálya azokra a tagokra (részvényesekre) is kiterjed, akik 

nem álltak perben. 
 

E rendelkezésből ugyanis az elsőfokú bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a 

beavatkozni szándékozó a perben állás nélkül is félnek minősül, miből következően 

egyidejűleg beavatkozói pozícióba nem kerülhet. 

 

A végzés ellen a beavatkozni szándékozó nyújtott be fellebbezést, amelyben kifejtette, 

hogy nem önmagában a részvényesi minőségére, hanem azon jogi érdekére tekintettel 

kérte a beavatkozás engedélyezését, hogy a felperes vitássá tette tagsági (szavazati) 

jogainak jogszerű gyakorlását. 

 

A peres felek a fellebbezésre észrevételt nem tettek. 

 

A fellebbezés alapos. 

 

A megyei bíróság helytelen következtetést vont le a hivatkozott jogszabályi 

rendelkezésből. 



  

 Bár a perrendtartás a fél fogalmára nem ad meghatározást – a 48.§-ában csak azt 

határozza meg, hogy ki lehet fél – a jogirodalom egységes abban, hogy a perben fél az, 

aki abban felperesként avagy alperesként részt vesz. 

A Pp.51.§ a) pontja előírja ugyan, hogy félként perben kell állnia annak is, akire a 

perben hozott döntés a perben való részvétel nélkül is kiterjed , melyből következne 

az, hogy a társasággal együtt a tagok (részvényesek) is szükségszerű pertársak 

lennének egy társasági határozat hatályon kívül helyezése iránti perben, a Gt.47.§ (3) 

bekezdése azonban – mint lex specialis – ettől eltérően rendelkezik. 

 

A Gt.48.§ (3) bekezdéséből nem az következik tehát, hogy a perben nem álló tag 

(részvényes) félnek tekinthető a perben, hanem az, hogy a meghozott határozat hatálya 

reá is ítélt dolog hatályú /Pp.130.§(1) bek. d) pont /, miből következően ugyanazon 

ténybeli alapon más tag (részvényes) ugyanazt nem teheti ismét vitássá. 

 

Tekintettel arra, hogy a felperes a határozat jogszerűsége körében vitássá tette a 

beavatkozni szándékozó szavazati jogát, különösebb indokolásra nem szorul, hogy  

jogi érdeke fűződik a per mikénti eldöntéséhez, ezért a Pp. 259.§-a alapján irányadó 

253.§ (2) bekezdése alapján a határozatot megváltoztatva  a beavatkozást engedélyezte 

a Pp.54.§ (1) bekezdése szerint.        

 

 

 


