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arfnyt,hanem figyelembe kelt venni az idokd zben t{vozottakat'

A felperes keresete nem megalap ozott'

A polgari ton6nykonyvrol sz6l6 2013. evi v. tv. (tov6bbiakban Ptk.) 3:35. $-a szerint a

jogi szemdly tagf a tags6g ndlktili jogi szemdly eset6n azalapitoi jogok gyakorloja, a jogi

szemdly vezetotiszts6gviseloje er i.rtigvel6bizotts6gi tagja k6rheti a bir6s6gtol a tagok,

vagy az alapit6k 6s a jogi szem6ly szervei 6ltal hozott hattrozat hat6lyon kivtil

helyezesdt, ha ahatfrozat jogszab6lys6rid, vagy a l6tesit6 okiratba iitkdzik.

A ptk. 3:37. $ (1) bekezddse kimondja, hogy *.tttryiben ahatixozat jogszab6lyt s6rt,

vag,v a letesito' okiratba iitkozik. a birosdg a hattrozatot hat6lyon kivtil helyezi 6s

sztilseg esetdn uj hatarozat meghozatalfrt. rendeli el.

A birosagnak a f'elperesi kereset ds az alperesi ellenkdrelem korlStai kozott abban a

jogkdrddsben kellett 6l16st foglalnia, hogy a felperes iital tamadott k6zgyul6si

hatfrozatok a jogszabitlyoknak megfeleto moOon sztilettek-e. Ennek vizsgillata sor6n

arra a meggyozoddsre jutott, hogv a hatfrozatokat megfelelo szavazati ar6nnyal,

megfelelo modon fogadtak el. Nem hel.vtall6 a felperes azon hivatkoz6sa. ami szerint a

kozgyulds elej6n megjelent ds regi sztr[lt tagok sz6m6hoz kell viszonyitani a szavazati

aranyt es ez alapjan meg6llapitani u ,ruui6s eredmdnyess6get. A szavazati arany a

birosag megiteldse szerint az adott kdrddsben tortdno szavazhskot tdn-vlegesen

szatrazatot leadok szitmaszerint szamitando a t6ny6ll6si rdszben mar idezett alapszabiiy

1 1 . $-6nak helyes €rtelmezese szerint. A kereset m6s vonatko zhsban nem allitotta a

hat6rozatok 6rvenyterenseg6t , ez6rt a torvdnyszdknek m6s kdrddst nem kellett

vizsg6lnia.

A torv€nysz6k a polgari perrendtart6srol sz6lo lg52.6vi III. tv. (tov6bbiakban Pp') 6' $

(1) bekezddse 6s a )aa. $ (1) bekezddseben frtak szerint folytatta le.abizonyit6st 6s

m6rlegelte annak eredm6nYdt'

A perk6lts6g viseldsdrol szolo rendelkezds meghozatalakor a bir6s6g figyelembe vette a

pp. 77. 6 7g. $-aiban foglaltakat, tov6bb6 a^, hogy a pervesztes felperes az e1j6r6s

36.000,- Ft-os .t3*ari ittetetet ler6tta. A perkdlts6g keret6ben a bir6shg az alperesi jogi

kdpvisel o dijazaihrol a3212003 (VIII. 22.)rMrendelet alapjan rendelkezetr-

A fellebbez6s jogosults6ggal kapcsolatos rendelkez6s a Pp. 233. $ (1) bekezddse alapjan

sztilerett. a uiros6g alkalmazta a pp. zz0. $ (3) bekezddseben es a Pp- 25614' $-6ban

irtakat is.
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