
Kivonatolt bírósági ítélet_A részvényekhez. 

1 

 

BH2003. 29. 

Az elsőfokú bíróság ítéletében megállapította, hogy az […] szeptember 30-án az I. r. alperes vevő és a II. r. alperes 

eladó között létrejött G. Rt. „D” sorozatú 500-599 sorszámú, 700-799 sorszámú és az 1140-1239 sorszámú, összesen 

3 millió forint névértékű; az I. r. alperes vevő és a III. r. alperes eladó között létrejött G. Rt. „D” sorozatú 240-299 

sorszámú és 940-969 sorszámú, összesen 900 000 Ft (helyesen 1-19, 24-40, 101-104 és 627-646 sorszámú, összesen 

600 000 Ft) névértékű; az I. r. alperes vevő és a IV. r. alperes eladó között létrejött G. Rt. „D” sorozatú 41-63 

sorszámú, 84-100 sorszámú, és 830-849 sorszámú, összesen 600 000 Ft névértékű; az I. r. alperes vevő és az V. r. 

alperes eladó között létrejött G. Rt. „D” sorozatú 1098-1099 sorszámú és 1242-1299 sorszámú; összesen 600 000 Ft 

névértékű, az I. r. alperes vevő és a VI. r. alperes eladó között létrejött G. Rt. „D” sorozatú 105-108 sorszámú, 

200-233 sorszámú, 227-238 sorszámú és 396-415 sorszámú összesen 600 000 Ft névértékű; az I. r. alperes vevő és a 

VII. r. alperes eladó között létrejött G. Rt. „D” sorozatú 240-299 sorszámú, 940-969 sorszámú összesen 900 000 Ft 

névértékű elsőbbségi részvényekre vonatkozó adásvételi szerződések a felperessel szemben hatálytalanok. A 

felsorolt fenti szerződések azonos tartalommal a felperes vevő és a II. r. alperes eladó között 4 500 000 Ft-os, a 

felperes vevő és a III. r. alperes eladó között 900 000 Ft-os, a felperes vevő és IV. r. alperes eladó között 900 000 

Ft-os, a felperes vevő és V. r. alperes eladó között 900 000 Ft-os, a felperes vevő és a VI. r. alperes között 900 000 

Ft-os, a felperes vevő és a VII. r. alperes eladó között 1 350 000 Ft-os vételáron jöttek létre. Ennek megfelelően 

kötelezte a felperest, hogy az alpereseknek a szerződésekben meghatározott vételárat 15 napon belül fizesse meg. Az 

I. r. alperest pedig ugyanezen időn belül az elsőbbségi részvényeknek a felperes birtokába való átadására és a 

felperes tulajdonjogának a részvénykönyvbe való átvezetésére kötelezte. Tényként állapította meg, hogy a felperes az 

I. r. alperes G. Rt. elsőbbségi részvényese, s mint ilyen az I. r. alperes alapszabálya 8. pontjának utolsó bekezdése 

szerint elsőbbségi részvény átruházása esetén elővásárlási joggal rendelkezik, ez a joga a részvényeken feltüntetésre 

került. Az I. r. alperes által […] szeptember 16. napjára összehívott közgyűlés határozatában arról döntött, hogy a 

„D” sorozatú elsőbbségi részvényeit az alaptőke leszállítása nélkül megszünteti, és azokat az I. r. alperesi társaság a 

tulajdonosoktól 150%-os árfolyamon megvásárolja. Ennek megfelelően az I. r. alperes mint vevő a II-VII. r. 

alperesekkel […] szeptember 30-án az említett adásvételi szerződéseket megkötötte. A közgyűlés megtámadott 

határozatát a bíróság jogerős ítéletében hatályon kívül helyezte. Erre tekintettel az I. r. alperes az […]  szeptember 

28-án megtartott közgyűlésen visszaállította az eredeti részvénystruktúrát. A levezető elnök pedig tájékoztatta a 

részvényeseket, hogy az I. r. alperes 150%-os árfolyamon 15 450 000 Ft névértékű részvényt már megvásárolt a 

részvényesektől. A felperes e a közgyűlésen jelentette be, hogy élni kíván az elővásárlási jogával. 

Az elsőfokú bíróság a felperes keresetének - amelyben a részvény adásvételi szerződések hatálytalanságának 

megállapítását kérte - helyt adott. Az ítélet indokolása szerint az […] szeptember 16-ai közgyűlésen hozott, az I. r. 

alperes vételi szándékát rögzítő határozatok nem feleltek meg az elővásárlási jog gyakorlásához szükséges, a PK 9. 

sz. állásfoglalás IX. és X. pontjában előírt követelményeknek. Így a felperes az elővásárlási jogát érintő ajánlatról 

csak az […] szeptember 28-án megtartott közgyűlésen értesült. Az alperesek a felperes elővásárlási jogát 

megsértették, amikor […] szeptember 30-án úgy kötötték meg a perbeli elsőbbségi részvényekre az adásvételi 

szerződéseket, hogy azok megkötése előtt valamennyi szerződéses feltételt az elővásárlási joggal rendelkező 

felperessel nem közölték. Ezért a perbeli részvényekre vonatkozó adásvételi szerződések a felperessel szemben 

hatálytalanok. 

Ezt az ítéletet a másodfokú bíróság az I. r. alperes fellebbezése folytán megváltoztatta, és a felperes keresetét 

elutasította. Döntését azzal indokolta, hogy az I. r. alperes a fellebbezéséhez csatolt - a felperes által nem vitatott - 

okirattal igazolta, hogy a perbeli részvények átruházásának az időpontjában dolgozói részvényekkel rendelkezett. Az 

alapszabály 8. pontja értelmében az elsőbbségi részvény átruházása esetén a dolgozói részvénnyel, elsőbbségi 

részvénnyel már rendelkezőknek, valamint a társaságnak ebben a sorrendben van elővásárlási joga. Az I. r. alperes a 

dolgozói részvényeket […] meghatározott körben jogszerűen szerezhette meg, így az I. r. alperes a perbeli 

részvényekre vonatkozó szerződések megkötése időpontjában a dolgozói részvények tulajdonosaként a felperes 

elővásárlási jogát megelőző elővásárlási joggal rendelkezett. Ezért a perbeli szerződések a felperes elővásárlási jogát 

nem sértették, azok a felperessel szemben nem hatálytalanok. Az I. r alperes a perbeli szerződések megkötése 

időpontjában elsőbbségi részvénytulajdonos is volt, így dolgozói részvények nélkül is a felperessel azonos sorban 

gyakorolhatta az elővásárlási jogát. Ennek vizsgálata azonban szükségtelen volt, mert az I. r. alperes dolgozói 

részvényekkel rendelkezett, így az elővásárlási joga a felperesét megelőzte. 
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A bírósági ítélet elemzéséhez kapcsolódó feladatok 

 

1. Foglalja össze az ítélet alapjául szolgáló tényállást! Ennek keretei között vázolja a felek 

között létrejött szerződéses jogviszonyokat! Mutassa be a részvénystruktúrát érintő 

változásokat is! 

2. Foglalja össze a jogi problémát! 

3. Ismertesse a bírósági ítélet tényállásául szolgáló elővásárlási jogra vonatkozó előírásokat! 

Az elővásárlási jog mely fajtájához kapcsolódik a bírósági ítélet? 

4. Fogalmazza meg a másodfokú bírósági határozat lehetséges jogi indokolását! Ennek 

keretei között hivatkozzon jogszabályokra, valamint értelmezze azokat! 
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