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A választott bírósági kikötés kitágítóan nem értelmezhető 

/1994. évi LXXI. tv. (Vbtv.) 8.§. (1) bek., Pp.130.§.(1) bek. b) pont/ 

 

 

Az elsőfokú bíróság 2. sorszámú végzésével a kereseti kérelmet (helyesen 

nyilvánvalóan: a keresetlevelet) idézés kibocsátása nélkül elutasította. A végzés 

indokolása szerint a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozat 

érvénytelenségének megállapítása iránti per a peres felek által 2004. augusztus 26-án 

megkötött befektetési szerződésnek nevezett megállapodással kapcsolatos jogvitának 

minősül, a felperes ugyanis 2004. október 21-i jognyilatkozatát a befektetési szerződés 

alperesi megszegése folytán előállott tévedésére hivatkozással támadta meg. A 

befektetési szerződéssel kapcsolatos jogvitáikra viszont a felek a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság kizárólagos 

hatáskörét és illetékességét kötötték ki. Az ügyben tehát rendes bíróság nem járhat el, 

a keresetlevelet a választottbíráskodásról szóló alapján – figyelemmel a BH.2003/126. 

sz. jogesetben foglaltakra is – idézés kibocsátása nélkül el kellett utasítani.  

 

E végzés ellen a felperes élt fellebbezéssel, és annak megváltoztatásával a keresetlevél 

idézés kibocsátása nélküli elutasításának mellőzését, és az elsőfokú bíróságnak a per 

tárgyalására utasítását kérte. Fellebbezése indokolásában arra hivatkozott, hogy 

keresete a 2004. október 21-i, a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló 

nyilatkozata érvénytelenségének megállapítására irányult. E nyilatkozatról a 2004. 

augusztus 26-i befektetési szerződés semmilyen formában nem rendelkezik, és a 

befektetési szerződésben szabályozott kérdésekkel kapcsolatban nem terjesztett elő 

semmilyen egyéb megállapítási, vagy marasztalási kérelmet sem. Így a kereseti 

kérelemnek nincs olyan része, amelynek elbírálása választottbírósági hatáskörbe 

tartozna. Ezen túlmenően az alperes alapító okirata nem tartalmaz választottbírósági 

kikötést sem. Így a Gt.52.§-ában foglaltakra figyelemmel a részvények átvételére 

vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozattal kapcsolatos jogvita semmilyen esetben 

nem tartozhatna választottbíróság hatáskörébe.  

 

Az alperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú végzés helyes indokai alapján 

történő helybenhagyását kérte.  

 

A fellebbezés alapos. 

 

Az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg, az abból levont jogi 

következtetése azonban nem helytálló. 

 

A Vbtv. 3.§. (1) bekezdése szerint bírósági peres eljárás helyett választottbírósági 

eljárásnak van helye, ha  
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a./ legalább a felek egyike gazdasági tevékenységgel hivatásszerűen foglalkozó 

személy, és a jogvita e tevékenységével kapcsolatos, továbbá 

 

b./ a felek az eljárás tárgyáról szabadon rendelkezhetnek, és 

 

c./ a választottbírósági eljárást választottbírósági szerződésben kikötötték.  

 

Helyesen állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy a felek a közöttük 2004. augusztus 

26-án létrejött befektetési szerződésnek nevezett megállapodás 10. pontjában a 

szerződéssel kapcsolatos jogvitáik elbírálására a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

mellett működő Állandó Választottbíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét 

kötötték ki.  

 

A befektetési szerződés azonban lényegében kizárólag az alperes azon 

kötelezettségvállalásait tartalmazza, amelyek annak biztosítására irányultak, hogy a 

felperes mindaddig, amíg az alperesi gazdasági társaságban részesedése van, az alperes 

gazdálkodásáról megfelelő adatokkal és információkkal rendelkezzen, valamint, hogy 

az általa az alperes rendelkezésére bocsátott pénzösszeget az üzleti tervben 

meghatározott beruházásokra és fejlesztésekre fordítsák.  

 

A részvények átvételére vonatkozó, a Gt.250. és 252.§-aiban szabályozott 

kötelezettségvállaló nyilatkozatról azonban, amint arra a felperes is helyesen utalt, a 

befektetési szerződés semmilyen módon nem rendelkezik, e – 2004. október 20-i – 

nyilatkozatát a felperes nem a 2004. augusztus 26-án kelt befektetési szerződés alapján 

tette meg.  

 

A 2004. november 22-én előterjesztett kereset pedig kizárólag a kötelezettségvállaló 

nyilatkozat érvénytelenségének megállapítására, és a részvények vételárának 

visszafizetésére irányult; a befektetési szerződésben szabályozott kérdésekkel 

kapcsolatban a felperes semmilyen megállapítási vagy marasztalási kérelmet nem 

terjesztett elő. 

 

A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat tévedés miatti érvénytelenségének 

megállapítása tárgyában indult per pedig önmagában attól nem minősül a befektetési 

szerződésből eredő jogvitának, hogy az alperes a gazdálkodását érintő tájékoztatási 

kötelezettséget a befektetési szerződésben vállalta, és így a vagyoni, gazdasági 

helyzetére vonatkozó felperesi tévedésnek – fennállta esetében – a befektetési 

szerződés megszegése lehetett a forrása.  

 

A felperes tehát a 2004. augusztus 26-i befektetési szerződésből eredő igényt nem 

érvényesített. Így a jogvita elbírálása a rendes bíróság hatáskörébe tartozik.  

 

Erre figyelemmel csupán megjegyzi az ítélőtábla, hogy a másodfokú eljárásban a 

felperesnek a Gt.52.§-ára alapított érvelésével kapcsolatban nem foglalhatott állást, az 

ehhez szükséges adatok, mindenekelőtt az alperes alapszabálya ugyanis nem álltak 

rendelkezésre. Az mindenesetre kétségtelen, hogy a Gt.52.§. (1) bekezdése a társasági 
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jogviták tekintetében a Vbtv. 3.§. (1) bekezdés c./ pontjában és 5.§-ában foglaltakhoz 

képest speciális rendelkezést tartalmaz. Eszerint ugyanis állandó vagy eseti 

választottbíráskodás a társasági jogviták elbírálására kizárólag a társasági 

szerződésben (alapító okiratban, alapszabályban) köthető ki.  

 

A konkrét esetben viszont a korábban kifejtettekből kitűnően a Gt.52.§. (1) 

bekezdésében foglaltak alkalmazhatóságának vizsgálata nélkül is megállapítható volt 

az, hogy a perre nem a választottbíróságnak van hatásköre. 

 

Ezért az ítélőtábla az elsőfokú végzést a Pp.253.§. (2) bekezdése alapján 

megváltoztatta, és a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítását mellőzte.  

 


