
A vételi jog alapján a vevő megha-
tározott vételáron, egyoldalú nyi-
latkozatával megvásárolhatja az 
eladó üzletrészeit. Az opciós jo-
got kizárólag írásban lehet kikötni, 
mégpedig úgy, hogy a feleknek a lé-
nyeges szerződéses elemekben (pél-
dául vételár, fizetési ütemezés) már 
az opciós szerződésen meg kell ál-
lapodniuk. A vételár összegét nem 
kell összegszerűen meghatározni, 
de annak az opció gyakorlásakor 
mégis egyértelműnek kell lennie. 

Nincs akadálya, hogy a 
vételárat a felek példá-
ul valamilyen formula 
alapján kössék ki: ha az 

opciós időszak hosszú, a vételárat 
a felek gyakran a cégnek az opci-
ós időszak alatt elfogadott mérle-
geiben szereplő valamely tétel se-
gítségével határozzák meg (pl. az 
időközbeni árbevétel vagy nyere-
ség meghatározott százaléka alap-
ján). Rövidebb, például egyéves op-
ciós időszak kikötésekor a vételár 
konkrét összege is előre meghatá-
rozható. Óvnánk azonban attól, 
hogy a vételár kialakításához hasz-
nált formula vagy megfogalmazás 

szövegezése során túl nagyvonalú-
ak legyenek! A legcsekélyebb értel-
mezési különbség is hosszas peres-
kedéshez vezethet, ha a vételár ele-
mei nem egyértelműek!

Szabadulás
A magyar polgári jog lehetőséget te-
remt az eladónak a vételi jogtól való 
szabadulásra. Ha az eladó (vagyis el 
nem adó) bíróság előtt bizonyítja, 
hogy a vételi jogban való megálla-
podás után olyan lényeges változás 
állott be a körülményeiben, hogy 
nem várható el tőle az eladás, akkor 
határozatával a bíróság akár meg 
is szüntetheti a vevő vételi jogát. 
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Ez akkor fordulhat elő – leginkább 
családi cégek esetében –, ha példá-
ul az üzletrészeket a tulajdonos le-
származói öröklik, és ők már nem 
kívánják a vételi jogot fenntartani. 
Az persze más kérdés, hogy ha a le-
endő vevő opciós díjat fizetett, ak-
kor azzal el kell majd számolni.

A vételi jogba való beleegyezé-
sért – jogi szaknyelven: az opció en-
gedéséért – ugyanis opciós díj is fi-
zethető. Ez a „gondolkodás”, azaz 
az idő ára. (Számos esetben előfor-
dul, hogy az opciós díj értékét ön-
magában nem sikerül a vevővel el-

ismertetni, ezért a fizetendő vétel-
árba a vételi jog gyakorlása esetén 
számítandó be.)

Mennyi pénz az idő?
Az opciót általában határozott idő-
re kötik ki. Ennek leghosszabb idő-
tartama a polgári törvénykönyv 
szerint öt év. Ha viszont nem jelö-
lünk meg a vételi jog gyakorlására 
határidőt, akkor az a szerződéskö-
téstől számított hat hónap eltelté-
vel megszűnik. Ettől a rendelke-
zéstől a felek még egyező akarattal 
sem térhetnek el!

Az üzletrészre kikötött vételi jo-

got fel lehet tüntetni a kft. tag-
jegyzékén, de ennek elmulasztása 
nem eredményezi a vételi jog sem-
misségét. A vevőnek nyilván érde-
ke, hogy a vételi joggal „terhelt” üz-
letrészt más ne szerezhesse meg, de 
mégis előfordulhatnak olyan hely-
zetek, amikor a vevőnek fontos, 
hogy a konkurensek előtt ismeret-
len maradjon, és ezért nem szeret-
ne a cégiratok között – mint váro-
mányos tulajdonos – szerepelni.

Lehívja
A vételi jogot lehívni írásbeli nyi-
latkozattal lehet. Szokásos, hogy a 
félreértések elkerülése végett a nyi-
latkozat mintáját már a vételi jo-
got alapító szerződéshez csatol-
ják. Ha a nyilatkozatot az eladónak 
megküldik, az adásvételi szerződés 
létre is jön, az üzletrész-tulajdonjog 
átszáll a vevőre. (Ez alól csak az je-
lenthet kivételt, ha az eredeti szer-
ződésben az üzletrészek tulajdon-
jogát a vételár teljes kiegyenlítésé-
ig fenntartották. Tanácsos minden 
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– Eladtam az üzletrészemet. Idáig.

Eladjuk is,  
meg nem is
Üzletrészre kiköthető vételi jog

Egyes esetekben sem a vevőnek, sem az 
eladónak nem az adásvétel azonnali le-
zárása a cél. Például bizonyos okokból a 

vevő nem akar elköteleződni, lényegében gon-
dolkodási időt kap. Az opció elsősorban neki 
előnyös, hiszen jog, nem pedig kötelezettség. 

Ugyanakkor az eladó is kerülhet olyan helyzet-
be, amikor nem akarja elengedni az érdeklődő 
vevőt, de a cége még nincs abban az állapot-
ban, hogy konkrét adásvételre kerüljön sor. 
Ilyenkor ugyancsak megoldás lehet a vételi jog, 
azaz opció kikötése.



eladónak ilyen rendelkezéssel alá-
írnia a vételi jog alapítására irányu-
ló szerződést, mert különben az üz-
letrész tulajdonjoga az írásbeli nyi-
latkozat megküldésével – a vételár 
tényleges megfizetése nélkül! – át-
szállhat a vevőre.)

Nem átruházható
Fontos tudni, hogy a vételi jog nem 
ruházható át, és nem is örököl-
hető. Üzletrészek esetében a vételi 
jog akadálya lehet még a tagok elő-
vásárlási joga. A társasági törvény 
szerint ugyanis a kft. tagjainak elő-

vásárlási joga van kívülálló sze-
mélyekre történő üzletrész-adás-
vétel esetében. (Ezt az elővásárlási 
jogot a törvény csak akkor biztosít-
ja, ha a tagok a társasági szerződé-
sen nem zárták ki külön.) A véte-
li jog kikötésére irányuló megálla-
podásnak tehát fontos eleme, hogy 
a többi üzletrész-tulajdonos ide-
jekorán lemondjon az elővásárlá-
si jogról, még a vevőnek a tényleges 
vételi szándékot tartalmazó nyilat-
kozata előtt. Az eladónak többnyire 
mindegy, hogy ugyanazon az áron 
ki szerzi meg tőle az üzletrészt, de 

az opcióért külön díjat fizető vevő 
joggal várhatja el, hogy a tulajdon-
szerzését a többi társasági tag ne 
akadályozhassa meg.

A vételi jogát gyakorló vevőnek 
egyrészt meg kell küldenie nyilat-
kozatát az eladó részére, másrészt a 
társaság ügyvezetőjét is köteles ér-
tesíteni arról, hogy valamely üzlet-
rész tulajdonjogát megszerezte. Ezek 
nélkül az értesítések nélkül nem tud-
ja érvényesen gyakorolni a jogait.

A szerző a Dr. Spielmann Éva 
ügyvédi iroda vezetője. 
spielmann@spielmann.hu
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Jogot vagy céget?

Mikor kössünk ki vételi jogot 
tényleges adásvétel helyett?
1. Vevőként. 
Ha a cég még nem a megvásá
rolni kívánt végtermék, mert 
bizonyos feltételek nem kö
vetkeztek még be. Például az 
adásvétel tárgyát képező cég 
még jelentős szerződéskötés 
előtt áll, amelynek kimenete
le bizonytalan. Például:
– ingatlanfejlesztő cég még 

nem kapta meg az építési 
engedélyt;

– jelentős forrással kecsegtető 
pályázat még nem dőlt el;

– a cég adóvizsgálaton esik 
át, amelynek megállapítá
sai még nem ismeretesek;

– a cég jelentős peres ügye 
még nem zárult le stb.

Ezek a függő körülmények a 
vételi szándékot alapjában be
folyásolják.
2. Eladóként
Ha el akarjuk ugyan adni a cé
get, de az 1. pontban említett 
függő körülmények (vagy ha
sonlók) kedvező kimenetele 
esetén jelentősen magasabb 
vételárat remélünk. Ilyenkor 
a vételi jog gyakorlása felté
telhez is köthető, mégpedig 
előre meghatározott – maga
sabb – vételáron.


