
A részvény átruházására vonatkozó opciós szerzıdés jogosultja vételi joga 
gyakorlását követıen sem rendelkezik a részvénytársasággal szembeni 
törvényességi eljárás megindításához szükséges jogi érdekeltséggel, mindaddig 
amíg a részvények tulajdonjogának megszerzésével részvényessé nem válik. 
 
Alkalmazott jogszabályok: Ctv.(II.)77.§, Ptk.338/B. §, 1/2000.PJE határozat 

 
Gyıri Ítélıtábla Cgtf.IV.26.049/2008/2.szám 
 
A  N. V. Zártkörően Mőködı Részvénytársaság alaptıkéje 528.000.000,-Ft, mely 1600 
db névre szóló, 330.000,-Ft névértékő törzsrészvénybıl áll. A társaság (kérelmezett) 
minısített többségő befolyást biztosító részvényese 2007. május 24. napjától B. L..  
 
2003. október 30. napján a kérelmezı mint jogosult , valamint B. L. mint kötelezett 
között 5 éves idıtartamra opciós szerzıdés jött létre, mellyel a kérelmezett 
részvényese vételi jogot engedett a kérelmezett részvényei 50 %-ára, 500.000.000,-Ft-
os vételárat kikötve. A kérelmezı a 2008. április 29. napján kelt írásbeli vételi 
nyilatkozatával vételi jogát gyakorolta a kötelezett 800 db névre szóló 
törzsrészvényére, annak vételárát – 200.000.000,-Ft követelése beszámításával – 
ügyvédi letétbe helyezte.  
 
A kérelmezı a 2008. május 7. napján érkezett törvényességi felügyeleti kérelmében az 
eljárás megindítását a Ctv. 74. §. (1) bekezdés d.) pontja alapján kérte. A kérelmezett 
jogszabálysértı mőködését azért tartotta megállapíthatónak, mert az opciós szerzıdés 
kötelezettje, B. L. részvényes valamennyi részvénye – a 2003-2007. évben megtartott 
részvénytársasági közgyőlések idején – óvadéki biztosítéki letétben volt az O. Bank 
Nyrt-nél. Érvelése szerint  a részvényes részvényesi jogokat – a Ptk. 338/B §. (1) 
bekezdése, a 338/C §. (1) bekezdés b.) pontja, illetve a gazdasági társaságokról szóló 
2006. évi IV. törvény (Gt.III.) 212. §. (1) bekezdése alapján – csak a részvény 
birtokában és részvénykönyvi bejegyzést követıen gyakorolhat. Tekintve, hogy B. L. 
részvényes a biztosítéki letét miatt részvényei birtokában nem volt, valamint a Gt.III. 
212. §. (1) bekezdésében meghatározott letéti igazolással sem rendelkezett, így a 2003-
2007. években megtartott valamennyi közgyőlés határozata érvénytelen. Kérte ezért a 
Ctv. 81. §. (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott intézkedés alkalmazását. 
Kérelmében azt is elıadta, hogy a kérelmezett 2007. március 5. napjáig hatályos 
alapszabálya 11/8. pontja a részvények letétbe helyezését és a közgyőlésen letéti 
igazolás bemutatását írja elı a részvényesi jogok gyakorlásához. Ezen alapszabályi 
feltételnek pedig a fenti idıszakban a kérelmezett egyetlen részvényese sem felelt 
meg. Észrevételezte, hogy banki óvadéki biztosítéki letétnél a bank általában fenntartja 
magának a részvényesi jogok gyakorolhatóságának jogát.  
 
A kérelmezett törvényességi felügyeleti kérelemre elıterjesztett ellenkérelmében 
annak elutasítását kérte. Arra hivatkozott, hogy alapszabálya 9/2. pontja szerint névre 
szóló részvény átruházása esetén a többi névre szóló részvény tulajdonosát elıvásárlási 
jog illeti meg. B. Z. részvényes pedig 2008. május 15. napján bejelentette, hogy 
elıvásárlási jogával élni kíván a kérelmezınek átruházandó részvényekre. Emiatt a 



  

kérelmezett igazgatósága a 2008. május 16. napján megtartott ülésén úgy határozott, 
hogy a kérelmezı nem szerezte meg a 800 db törzsrészvény tulajdonjogát, így a 
kérelmezı részvénykönyvbe bejegyzés iránti kérelme nem teljesíthetı. Azzal is érvelt, 
hogy a Gt.III. 203. §. (1) bekezdése szerint a kérelmezı vételi joga a részvényeken 
felülbélyegzéssel nem lett feltőntetve, ezért az a részvénytársasággal szemben 
hatálytalan. Így a részvényes és a kérelmezı közötti magánjogi szerzıdés a 
részvénytársasággal szemben jogosultságokat nem keletkeztet. Kifejtette, hogy 
részvényesi jogok gyakorlására - névre szóló részvény esetén, a Ptk. 338/C §. (1) b.) 
pontja alapján - csak az jogosult, akit a forgatmányok megszakítatlan láncolata igazol 
és aki a részvények birtokában van. Ezek a feltételek pedig a kérelmezı tekintetében 
nem állnak fenn, a kérelmezı nem részvényes; így a Ctv. 77. §. (1) bekezdés c.) pontja 
alapján nem főzıdik jogi érdekeltsége a törvényességi felügyeleti eljárás 
lefolytatásához. Észrevételeiben érdemben is vitatta a törvényességi felügyeleti 
kérelemben kifejtett álláspontot.  
 
Az elsıfokú bíróság fellebbezéssel támadott végzésével a törvényességi felügyeleti 
kérelmet elutasította, egyben kötelezte a kérelmezıt 15.000,-Ft cégbírósági felügyeleti 
illeték, valamint a kérelmezett eljárási költsége viselésére. Határozata indokolásában 
elsıdlegesen azt állapította meg, hogy a Gt.III. 202. §. (1) bekezdése, 203. §. (1) 
bekezdése és 212. §. (1) bekezdése szabályai azt célozzák, hogy egyértelmő igazolást 
nyerjen a részvényes ezen minısége. A részvénytársaságnak ugyanis érdeke főzıdik 
ahhoz, hogy részvényesi jogokat csak a részvényesek gyakoroljanak. A részvényesi 
minıség fennálltát azonban kívülálló harmadik személy csak akkor teheti vitássá, ha 
az ezzel kapcsolatos jogi érdekét valószínősíteni tudja. Az elsıfokú bíróság elfogadta a 
kérelmezett azon védekezését, hogy az opciós szerzıdés a részvénytársasággal 
szemben semmiféle jogot nem keletkeztetett. Így jogi érdek hiányában (Ctv. 77. §. (1) 
bekezdés c.) pont) a törvényességi felügyeleti kérelmet a Ctv. 77. §. (3) bekezdése 
alapján elutasította.  
 
A végzés ellen a kérelmezı terjesztett elı fellebbezést az elsıfokú bíróság végzésének 
hatályon kívül helyezése és az elsıfokú bíróság újabb eljárásra és újabb határozat 
hozatalára utasítása iránt. Fellebbezésében – egyrészt – vitatta az elsıfokú bíróság – 
jogi érdekeltsége hiányára vonatkozó – állásfoglalását. Rámutatott, hogy az elsıfokú 
bíróság figyelmen kívül hagyta a Gt.III. 203.  §. (2) bekezdését, amely szerint a 
részvényen a felülbélyegzést a részvényes köteles kezdeményezni az igazgatóságnál. 
A felülbélyegzés a törvény szerint az igazgatóság feladata, márpedig az opciós 
szerzıdés kötelezettje egyben a kérelmezett igazgatóságának tagja is. A kötelezett 
részvényes, Bige László az opciós szerzıdés 10. pontját – a teljes körő jogszavatosság 
vállalását – megszegve korlátozta részvényesként az elıvásárlási jog engedésével a 
részvények átruházását; illetve szerzıdésszegés az is, hogy a kérelmezett 
igazgatóságától nem kérte a részvények felülbélyegzését. Bige Lászlónak – mint 
igazgatósági tagnak – hivatalos tudomása volt az opciós szerzıdés megkötésérıl, ezért 
bejelentés nélkül intézkednie kellett volna a felülbélyegzés érdekében. Mindezekbıl 
fellebbezésében arra következtetett, hogy az opciós szerzıdések léte, de különösen 
vételi jogának gyakorlása igazolja az eljárás megindításához főzıdı jogi érdekeltségét.  
 



  

Fellebbezésében – ezeken túl – részletesen kifejtette törvényességi felügyeleti kérelme 
érdemére vonatkozó jogi álláspontját, annak érveit, hogy B. L. részvényes – az 
óvadéki biztosítéki letétben lévı részvények hiányában – miért nem gyakorolhatott 
részvényesi jogokat.  
 
A kérelmezett fellebbezésre elıterjesztett észrevételeiben az elsıfokú bíróság végzése 
helybehagyását indítványozta. A kérelmezı jogi érdekeltségével kapcsolatban 
kifejtette, hogy a részvényre vételi joggal rendelkezı személy mindaddig nem 
gyakorolhatja részvényesi jogait, amíg rá a részvényeket át nem forgatják, illetve 
részvényesként a részvénykönyvbe be nem jegyzik. A törvényességi felügyeleti 
eljárásban az eljárás megindítására vonatkozó jogi érdekeltség pedig csak akkor 
állapítható meg, ha az eljárás lefolytatása a kérelmezı élet- és vagyoni viszonyait 
befolyásolja. Ilyen körülményt pedig a kérelmezı beadványaiban meg sem jelölt.  
 
A fellebbezés nem alapos. 
 
Az ítélıtábla megállapította, hogy az elsıfokú bíróság helytállóan jutott arra a 
jogkövetkeztetésre, hogy a kérelmezınek jelen esetben nem főzıdik jogilag védett 
érdeke a törvényességi felügyeleti eljárás megindításához.  
 
A Ctv. 77. §. (1) bekezdés c.) pontja szerint kérelemre indul a törvényességi 
felügyeleti eljárás, ha annak lefolytatását az kéri, akinek az eljárás lefolytatásához jogi 
érdeke főzıdik és jogi érdekét valószínősíti.  
 
A fellebbezésre elıterjesztett észrevételben is hivatkozott bírói gyakorlat szerint az 
említett jogi érdekeltségnek az eljárás céljával, a cég törvényes mőködése 
helyreállításával összefüggésben kell fennállnia. Az eljárás megindításához főzıdı 
jogi érdekeltség nem tekinthetı valószínősítettnek, ha a törvényességi felügyeleti 
eljárás eredménye a kérelmezı jogviszonyaira – közvetlenül – kihatással nem lehet, 
így az eljárás következtében jogosultságot nem szerez, avagy kötelezettségtıl nem 
mentesül. (Legfelsıbb Bíróság Cgf.II.32.105/2000/4., Fıvárosi Ítélıtábla 
16.Cgf.44.881/2004/2., Gyıri Ítélıtábla Cgtf.IV.25.594/2007/2.szám) A törvényességi 
felügyeleti eljárás nem szolgálhat eszközül – a cég mőködésén kívül esı – kérelmezıi 
jogsérelmek orvoslásául, ezért a kérelmezı és a cég közötti egyéb jogvita önmagában 
a jogi érdekeltség megállapításához nem szolgálhat alapul. (Fıvárosi Ítélıtábla 
16.Cgtf.44.122/2008/5.)  
 
A bírói gyakorlat a gazdasági társaság tagja (részvényese) eljárás megindításához 
főzıdı jogi érdekeltségét a törvényességi felügyeleti eljárásban minden esetben 
elismeri. A kérelmezı azonban a társaságnak nem részvényese. 
 
Az kétségtelen, hogy a részvények tulajdonátszállását eredményezı forgatás 
hiányában is az átruházás jogcíméül szolgáló opciós szerzıdés, valamint az opció 
gyakorlása érvényes, egyben kikényszeríthetı kötelmet keletkeztet (Ptk. 338/B. §. (4) 
bekezdés II. mondat). Az ilyen – kötelmi – jogügylet azonban nem teremt jogi 
érdekeltséget az opciós szerzıdés jogosultjának a részvénytársasággal szembeni 



  

törvényességi felügyeleti eljárás megindítására a vételi jog gyakorlását követıen  sem, 
a részvénytulajdon (részvényesi minıség) megszerzéséig; különösképp nem áll fenn 
jogi érdekeltsége a vételi jog gyakorlását megelızı években (2003-2007.) meghozott 
részvénytársasági közgyőlési határozatok jogszerősége felülvizsgálata iránt. 
 
A nyomdai úton elıállított névre szóló részvény átruházásáról meghozott 1/2000.PJE 
határozat értelmében (melynek megállapításai változatlanul irányadóak a Ptk. 338/B. 
§-a 2002. január 1. napjától hatályos változása után is) a névre szóló részvény 
tulajdonjoga – egyrészt – a tulajdonjog átruházására vonatkozó kötelezettségvállalás, 
mint jogcímet teremtı (kötelezı) ügylet; - másrészt – a tulajdonátszállást eredményezı 
átruházó (rendelkezı) ügylet alapján száll át. Jelen esetben – a vétel jog joghatályos 
gyakorlása esetén –a jogcímet teremtı ügyletnek a 2008. április 29-én gyakorolt vételi 
jog alapján létre jött adásvétel, a tulajdonátszállást eredményezı rendelkezı ügyletnek 
pedig a Ptk. 338/B §. (3) bekezdésében meghatározott forgatmány minısülhet. 
Ugyanakkor az elsıfokú eljárás során a kérelmezı a nyomdai úton elıállított 800 db 
névre szóló törzsrészvény kérelmezıre forgatására, avagy üres forgatmány (Ptk. 
338/B. §. (5) bekezdés) B. L. általi kiállítására nem hivatkozott és erre egyéb módon 
sem merült fel adat. Ezért a részvények tulajdonjoga a kérelmezıre nem szállt át. 
Helyes tehát a kérelmezett azon észrevétele, hogy tulajdonátszállás hiányában 
részvényesi jogokat sem gyakorolhat. (BH 2007/268.) 
 
Ezekre figyelemmel az elsıfokú bíróság a Ctv. 77. §. (3) bekezdése alapján helyesen 
utasította el a törvényességi felügyeleti kérelmet; végzését az ítélıtábla a Ctv. 72. §. 
(2) bekezdése, a Pp. 259. §-a alapján alkalmazandó Pp. 253. §. (2) bekezdése alapján 
hagyta helyben. 
 


