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BH2004. 373. 

Az I. - T. Korlátolt Felelősségű Társaság jogi képviselő útján előterjesztett, a […] cégbírósághoz […] napján 

benyújtott változásbejegyzési kérelme azon alapult, hogy az I. - T. Kft.-ből, mint átalakuló társaságból kiválás útján 

létrejön az I. - T. I. Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság. Eszerint változott a tevékenységi kör, a törzstőke 

80 000 000 Ft-ról 20 000 000 Ft-ra csökkent, módosultak az ügyvezető adatai, megszüntetésre került a felügyelő 

bizottság és a könyvvizsgálói tisztség, továbbá változott a tagok köre, valamint a cégjegyzék 22/1 rovatába kérték a 

jogutód I. - T. I. Kft. bejegyzését. 

Ugyanezen a napon benyújtották a jogutód I. - T. I. Kft. cégbejegyzési kérelmét is. 
Az átalakuló társaságnak a kiválást megelőzően tagjai voltak a H. Korlátolt Felelősségű Társaság 52 950 000 Ft; a T. 

Részvénytársaság 25 050 000 Ft; valamint K. A. természetes személy 2 000 000 Ft névértékű üzletrésszel. A 

szétválási szerződés szerint a kiválást követően a fennmaradó kft. tagjai maradnak a H. Kft. 18 000 000 Ft és K. A. 2 

000 000 Ft névértékű üzletrésszel, míg a kiválással létrejövő I. - T. I. Kft. tagjai lesznek szintén a H. Kft. 34 950 000 

Ft és a T. Rt. 5 050 000 Ft vagyoni betéttel. 

A jogutód társaság törzstőkéjét 40 000 000 Ft-ban határozták meg arra tekintettel, hogy a T. Rt. a korábbi 25 050 000 

Ft értékű törzsbetéte helyett csak 5 050 000 Ft összegű vagyoni betéttel kívánt a létrejövő társaság tagja lenni. Az 

átalakulásról másodízben határozó, […] taggyűlésen hozott […] számú taggyűlési határozat szerint a társaság tagjai 

egyhangúlag döntöttek arról, hogy a T. Rt. a szétválással létrejövő I. - T. I. Kft.-ben a korábbi a 25 050 000 Ft 

névértékű törzsbetétje helyett csak 5 050 000 Ft összegű törzsbetéttel fog rendelkezni. A taggyűlés az elszámolás 

keretében egyhangúlag döntött arról is, hogy a társaság a szétválás cégjegyzékbe történő bejegyzésétől számított 30 
napon belül a 20 000 000 Ft törzsbetét összegét névértéken fizeti ki a T. Rt. részére, törzstőke visszafizetése címén. 

A cégbíróság hiánypótlásra felhívó végzést adott ki, melynek 6. pontja szerint „a jogutód I. - T. I. Kft. 60 000 000 Ft 

jegyzett tőkét vesz át a jogelődből, a jegyzett tőkéje mégis csak 40 000 000 Ft lesz”. A számviteli törvény azon 

rendelkezésének a megjelölésére hívta fel a társaság jogi képviselőjét, amely alapján ezt végre lehet hajtani. 

 

[…] 

 

Az elsőfokú bíróság a kiválás bejegyzése iránti kérelmet elutasította. Döntését azzal indokolta, hogy az átalakulás 

során a T. Rt. úgy nyilatkozott, hogy a jogutód társaságban a korábbi 25 050 000 Ft törzsbetét helyett csak 5 050 000 

Ft összegű betéttel fog rendelkezni. A vagyonmérleg-tervezetekből megállapítható, hogy ezáltal a jogutód társaság 

saját- és jegyzett tőkéje 20 000 000 Ft-tal csökken.  
 

[…] 

 

A társaság jogi képviselője által benyújtott fellebbezés elbírálása során a másodfokú bíróság álláspontja szerint az 

elsőfokú bíróság eljárása során lényeges eljárási szabálysértést követett el, amely miatt az eljárás megismétlése és 

újabb határozat hozatala szükséges az alábbiak szerint. 

A rendelkezésre álló iratok alapján rögzíti a […] Ítélőtábla, hogy az elsőfokú bíróság az I. - T. I. Kft. bejegyzési 

kérelmét érdemben nem vizsgálta, arról nem döntött, így jogorvoslati kérelem benyújtására sem került sor. Erre 

tekintettel ez a bejegyzési kérelem jelen másodfokú eljárásnak nem tárgya. 

 

 

 
A bírósági ítélet elemzéséhez kapcsolódó feladatok 

 

1. Foglalja össze az ítélet alapjául szolgáló tényállást! A jogutódlás mely formája valósult 

meg? 

2. Mutassa be a jogutódlás következtében a jogelőd és a jogutód társaság vagyonában beálló 

változásokat aszerinti bontásban, hogy a tagok vagyoni részesedése hogyan változott 

meg!  

3. Milyen eljárási rendelkezéseket sértett az elsőfokú bíróság a kérelem elbírálása során! 

Válaszát részletes jogi érveléssel fejtse ki! 


