
Az elıvásárlási jog sérelmével történı üzletrész értékesítésénél az ún. 
hatálytalansági per megindításának (záros) határideje tekintetében nincsen indok 
különbséget tenni aszerint, hogy az üzletrész értékesítésre az eladó tag 
akaratából, avagy hatósági kényszereladás eredményeként kerül sor.  
 
Alkalmazott jogszabályok: Gt.II. 136. §. (2) bek., 134. és 135. §  

 
Gyıri Ítélıtábla Gf.IV.20.087/2008/4.szám 
 
 
 
A kéttagú felperesi társaságban az I.r. alperest megilletı 1.500.000,-Ft névértékő 
üzletrészt az önálló bírósági végrehajtó  végrehajtási árverésen értékesítette. A 2004. 
október 26. napján megtartott üzletrész árverésen a II.-III.r. alperes az üzletrészt 
25.000.000,-Ft árverési vételáron közösen megvásárolta.  
 
A felperes 2006. október 9. napján terjesztett elı keresetet annak megállapítása iránt, 
hogy elıvásárlási jogával élve megszerezte az I.r. alperes árverezett üzletrészét, mivel 
a II.-III.r. alperes árverési vétele vele szemben hatálytalan. Keresetét arra alapította, 
hogy az önálló bírósági végrehajtó által 2005. március 30. napján megküldött árverési 
jegyzıkönyv figyelembevételével, a 2005. április 29. napján kelt – a végrehajtóhoz 
2005. május 2. napján érkezett – beadványában gyakorolta az elıvásárlási jogát.  
 
Az I.r. alperes a kereset teljesítését nem ellenezte. A II-III.r. alperes ellenkérelmében 
elsıdlegesen a per megszőntetését indítványozta, mivel álláspontjuk szerint a felperes 
az árverés napjától a keresetlevél benyújtásáig elmulasztotta a gazdasági társaságokról 
szóló 1997. évi CXLIV. törvény (Gt.II.) 136. §. (2) bekezdésében meghatározott egy 
éves jogvesztı határidıt. Érdemi ellenkérelmükben a kereset elutasítását kérték. 
 
Az elsıfokú bíróság ítéletében a keresetet érdemben bírálta el és azt elutasította. 
Határozata indokolásában a permegszőntetési kérelmet is elutasította. Úgy foglalt 
állást, hogy a Gt.II. 136. §. (2) bekezdése csak az elıvásárlási jog megsértésével kötött 
szerzıdés hatálytalansága megállapítása iránti per megindításához főz egy éves 
jogvesztı határidıt, viszont a II-III.r. alperes nem ezzel a szerzésmóddal, hanem 
árverésen szerzett üzletrész tulajdonjogot. A Gt.II. 136. §. (2) bekezdésének jogvesztı 
határideje pedig nem értelmezhetı kiterjesztıen, az árverési vétel hatálytalansága 
megállapítására indított perekre is.  
 
Az elsıfokú bíróság ítélete ellen a felperes terjesztett elı fellebbezést annak 
megváltoztatása és a keresetének való helyt adás iránt.  
 
Az elsıfokú bíróság ítélete érdemben nem volt felülbírálható, mivel azt az elsıfokú 
bíróság hivatalból észlelendı (Pp. 158. §. (1) bekezdés) permegszőntetési ok ellenére 
hozta meg.  
 



A Gt.II. 134. §. (2) bekezdése a korlátolt felelısségő társaság üzletrésze kívülálló 
részére – adásvétel jogcímén – átruházása, míg a 135. §-a a bírósági végrehajtási 
eljárás során történı értékesítése esetére biztosítja a társaság többi tagja, a társaság, 
illetve a taggyőlés által kijelölt személy elıvásárlási jogát az üzletrészre.  
 
Az arra jogosultak elıvásárlási jogának megsértése az értékesítés relatív (az 
elıvásárlási jogosulttal szembeni) hatálytalansága jogkövetkezményével jár, 
függetlenül attól, hogy az értékesítésre adásvételi szerzıdés útján, avagy hatósági 
kényszerértékesítés (bírósági végrehajtás) folytán kerül sor. A hatálytalanságot 
perindítás után a polgári perben eljáró bíróság állapítja meg. Az ítélıtábla álláspontja 
szerint a perindítás szabályaiban, annak határidejében nincsen indok különbséget tenni 
aszerint, hogy az értékesítésre az eladó tag akaratából, avagy hatósági kényszereladás 
eredményeként kerül sor. A perindítás Gt.II. 136. §. (2) bekezdésében meghatározott 
záros határideje ugyanis azt a célt szolgálja, hogy se a Kft. tagjai, sem pedig az 
értékesített üzletrész megszerzıje huzamosabb ideig ne maradjon bizonytalanságban a 
szerzı tagsági jogviszonya fennálltát illetıen. Ez a cél pedig az értékesítés mindkét – a 
Gt.II. 134. és 135. §-ában szabályozott – formájánál fennáll, azok között – ebbıl a 
szempontból – semmilyen különbség nem tehetı.  
 
Ezért a Gt.II. 136. §. (2) bekezdésében meghatározott perindításra nyitva álló egy éves 
jogvesztı határidı alkalmazandó a tagi üzletrész elıvásárlási jogot sértı bírósági 
végrehajtási értékesítésére (Gt.II. 135. §., Vht. 132. §. (1)-(2) bekezdés), függetlenül 
attól, hogy az árverés során a bírósági végrehajtó az árverési vevıvel nem szerzıdést 
köt, hanem a vevı szerzés az árverésen alapul. (Ptk. 120. §.) Ellenkezı álláspont 
elfoglalása esetén az elıvásárlásra jogosultak az általános, öt éves elévülési határideig 
(Ptk. 324. §. (1) bekezdés) tarthatnák bizonytalanságban az árverési vevıt 
tulajdonszerzése jogszerősége felıl. 
 
Jelen esetben az I.r. alperes üzletrésze árverésére 2004. október 26. napján került sor, 
melytıl a felperes perindításáig (2006. október 9.) a jogvesztı törvényi határidı már 
eltelt. Ezért az ítélıtábla a pert a Pp. 251. §. (1) bekezdése, 157. §. a.) pontja alapján 
alkalmazandó 130. §. (1) bekezdés h.) pontja alapján megszőntette, egyben az elsıfokú 
bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte.  
 


