
Az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok és a jogalkalmazási gyakorlat
a kodifikáció tükrében

Az Országgyűlés előtt T/5949 számon részletes vitára bocsátásra vár az új Polgári 
Törvényköny javaslata1.  A kodifikációt  az arra felkért  jeles szakértők hosszú ideig 
tartó  vitája,  egyeztetése,  és  széles  körű  „társadalmi  vita”  előzte  meg,  ez  utóbbi 
azonban  meglehetősen  formális  volt,  feltehetően  kevés  gyakorlati  jogásznak  volt 
ugyanis ideje arra, hogy az észrevételezésre biztosított aránytalanul kevés idő alatt 
alaposan áttanulmányozza a gigászi méretű tételes joganyagot. 

Én  sajnos,  legjobb  szándékom  ellenére  sem  lehettem  ezek  között,  és,  noha 
közreműködtem  a  Debreceni  Ítélőtábla  által  a  tervezetre  tett  észrevételek 
szerkesztésében,  a  rendelkezésre  álló  rövid  idő  alatt  csak  néhány,  kiemelten 
fontosnak tartott jogintézmény új szabályai kerültek a látókörömbe.

Így  történt,  hogy  konkrét  peres  ügy  kapcsán,  puszta  kíváncsiságból,  csak 
mostanában olvastam el  a tervezet elővásárlási  jogra vonatkozó részét.  Meglepve 
tapasztaltam, hogy, bár az ötvözte a jelenleg hatályos Ptk-nak a régi, a Magánjogi 
Törvénykönyvjavaslat  szabályaira  épülő  rendelkezéseit  az  időközben  e  körben 
kialakult bírói gyakorlattal, a beépítés a jogügylettan elméleti szabályainak tükrében 
nem  minden  esetben  tekinthető  szerencsésnek,  illetve,  hogy  az  új  szabályozás 
változatlanul  nem  ad  választ  néhány  fontos  kérdésre,  amelynek  megoldásával  a 
jogalkalmazás eddig is küszködött2.

A  Ptk.  a  jogügyletekre  általában vonatkozó  rendelkezéseket  a  korábbi  magánjogi 
szabályokhoz képest az általánosan leggyakrabban előforduló jogügylet, a szerződés 
szabályaiba  „olvasztotta  be”,  így,  noha  a  Ptk.  Negyedik  Részének  „Kötelmi  jog”a 
címe,  az  valójában  elsődlegesen  a  szerződések  szabályait  tartalmazza.  A  Ptk. 
Miniszteri  indokolása  külön  kiemelte,  hogy  a  jogalkotó  nem találta  indokoltnak  a 
jogügyletek anyagát külön, az általános részben szabályozni, mert a „jogügylet és a 
szerződés egymástól sokkal elválaszthatatlanabb, semmint célszerűen szétszakítható 
volna”  ugyanakkor  arra  is  utalt,  hogy „az idevágó szabályokat  a joghatással  járó 
egyoldalú akaratnyilatkozatokra is megfelelően alkalmazni kell”.3 

A Ptk. kötelmi jogra vonatkozó része tehát e vezérelv mentén tartalmaz egyoldalú 
jogalapító  nyilatkozatokra  vonatkozó  szabályokat  is  (az  ún.  „hatalmasságok”), 
amelyek olyan – rendszerint szerződésen vagy jogszabályi rendelkezésen alapuló – 
jogot biztosítanak a jogalanynak, amelynél fogva az egyoldalú cselekvésével hozhat 
létre  jogváltozást.  Az  elővásárlási  jog  tipikusan  ilyen  jogosultság,  amelynek 
gyakorlása tehát egyoldalú jogalapító nyilatkozattal történik.

1 Forrás: http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom_adat?p_ckl=38&p_izon=5949 (szöveges 
PDF)
2 A tervezet idevonatkozó szabályai: 5:190-192. §
3 A Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyve, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1963. 
23.o.
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Az elővásárlás joga alapulhat szerződéses kikötésen, vagy jogszabály rendelkezésén, 
a  jog  gyakorlása  azonban  csak  szerződéses  típusnak  (adásvételnek)  megfelelő 
jogviszonyt hoz létre az eladó és az elővásárlási jog jogosultja között. A jogviszony 
tehát nem szerződés folytán áll elő, annak alapítása egyoldalú jogügylettel történik, 
ettől  különös  neme  az  elővásárlási  jog  gyakorlásával  létrehozott  jogviszony  az 
adásvételnek.4 A hatalmasság alapján ugyanis  az  elővásárlási  jog jogosultja  jogot 
arra nyer, hogy egyoldalú kijelentésével adás-vételi jogviszonyt létesítsen saját maga 
és a kötelezett (eladni szándékozó) között, feltéve, hogy annak eladási szándéka van, 
így a jogosult a nyilatkozatával a kötelezettet konszenzus, tehát a Ptk. 205. §-ában 
szabályozott  feltételek  hiányában  is  kényszerítheti  a  szerződés  vele  való 
megkötésére.

Az előbbiek részben Szladits Károlynak a Magánjogi Törvényjavaslat rendelkezéseit 
elméletileg  megalapozó  magyarázatát  is  tartalmazták,  azonban  mindezek  a  Ptk. 
szabályaira is alkalmazandóak. A Ptk magyarázata ugyanis ehhez hasonlóan elemezte 
az elővásárlási jog tartalmát és joghatásait.5

A  Ptk.  elővásárlási  jogra  vonatkozó  szabályai  szerint  a  jog  gyakorolhatóságát  a 
tulajdonos akkor köteles biztosítani, ha a dolgot el kívánja adni, és akként, hogy a 
vételi  ajánlatot  közli  a  jogosulttal.  A  dolog  harmadik  személy  részére  történő 
eladására  csak  abban  az  esetben  kerülhet  sor,  ha  a  jogosult  a  vételi  ajánlat 
„tartalmát nem teszi magáévá”, vagy az ehhez indokoltan szükséges határidőn belül 
nem tesz nyilatkozatot.6

Ha azonban a tulajdonos döntött a dolog eladásáról, és (vételi) ajánlatot is kapott, 
egy  olyan  „köztes  jogi  helyzetben”  köteles  –  és  csak a  kapott  –  vételi  ajánlatot 
közölni az elővásárlásra jogosulttal,  amikor azt maga is elfogadta (elfogadhatónak 
tartja),  az  elfogadást  azonban  még nem közölte  magával  a  vételi  ajánlatot  tevő 
harmadik  személlyel.  Az  eladó  és  a  harmadik  személy  között  tehát  ebben  a 
stádiumban legfeljebb  ügyleti  tárgyalások  folyhatnak.  Ha  ugyanis  a  vételi  ajánlat 
elfogadásáról az eladó címzett jognyilatkozattal már értesítette a harmadik személyt, 
köztük a szerződés létrejött. Az ügyleti tárgyalások stádiumában azonban még nincs 
olyan  szerződés,  amelybe  –  a  bírói  gyakorlat  szóhasználatával  élve  –  a  jogosult 
„beléphetne”.  Nyilván  erre  az  esetre  fogalmaz  tehát  úgy  a  Ptk.,  hogy  ha  az 
elővásárlásra jogosult az eladóhoz intézett nyilatkozatában a vételi ajánlat tartalmát 
magáévá teszi, a „szerződés” közte és a tulajdonos között jön létre.7 

Miután  azonban  a  Ptk.  e  rendelkezései  éppen  az  egyoldalú  jognyilatkozattal 
létrehozott kötelemre épülnek, nem kívánják meg, hogy a tulajdonos is címezzen az 
elővásárlási  jog  jogosultjának  szerződés  kötésére  szóló  akaratnyilatkozat,  azaz 
tegyen eladási ajánlatot, ami szerződés esetén egyébként a jogviszony létrejöttének 
feltétele lenne.

4 Szladits Károly: A magyar magánjog, Harmadik kötet 40. oldal
5 A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1981. Második 
Kötet 1756. o.
6 Ptk. 373. §-ának (1) bekezdése
7 Ptk. 373. §–ának (2) bekezdése
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A  jogalkalmazási  gyakorlatban  az  elővásárlási  jog  intézménye  számos  problémát 
vetett fel, ezek közül a jelentősebbek megoldására előbb a PK 823., később a PK 9. 
számú állásfoglalás mutatott utat. Ez utóbbiban a Legfelsőbb Bíróság – többek között 
–  a  közlési  kötelezettség  teljesítésével,  elmulasztásának  jogkövetkezményeivel 
foglalkozott,  kifejtette  továbbá,  hogy  jogszerűnek  csak  a  vételi  ajánlat  egész 
terjedelmében  való  közlése  tekinthető,  minthogy  csak  az  ajánlat  kölcsönösen 
teljesítendő összes feltételeinek ismeretében kerülhet az elővásárlási jog jogosultja 
abba  a  helyzetbe,  hogy  annak  elfogadásáról  nyilatkozzon.  Kitért  arra  is,  hogy  a 
jogosultnak a körülmények által indokolt határidőt kell szabni a közölt vételi ajánlat 
elfogadására.  Megjegyzendő,  hogy  az  állásfoglalásnak  az  ezen  iránymutatást 
tartalmazó  IX.  pontjához  fűzött  indokolási  része is  csak arról  tesz  említést,  hogy 
elővásárlási jog esetében kétféle ajánlat létezik csupán, az eladó által az elővásárlási 
jog jogosultjával  közlendő,  „kívülről  jövő”  vételi,  illetve  az annak a  jogosult  általi 
elfogadására tett nyilatkozat.

Általános tapasztalat, hogy a szerződéskötési gyakorlatban – különösen ingatlanok 
eladása esetében – elvétve fordul elő a Ptk. szabályai szerinti, tehát csupán a vételi 
ajánlatnak  a  harmadik  személlyel  történő  szerződéskötést  megelőző  közlése.   Az 
esetek – bátran kijelenthető – túlnyomó többségében a vételi ajánlatot tevő és az 
eladó előbb megkötik a szerződést, és abban általában rögzítik, hogy annak hatálya 
csak az elővásárlásra jogosult nemleges nyilatkozatától függően fog beállni, vagy az 
elővásárlási  jog  gyakorlása  esetén  fog  megszűnni.  Ezt  követően  az  eladó  –  de 
legtöbbször az eladó megbízása alapján az okiratot  szerkesztő ügyvéd – magát a 
rendszerint  a  felek  által  már  alá  is  írt  szerződést  küldi  meg  az  elővásárlásra 
jogosultnak, aki – elfogadás esetén – a vevő pozíciójában „belép” a szerződésbe. 

Ez  az  igen  elterjedt  gyakorlat  azonban  nyilvánvalóan  nem  felel  meg  a  Ptk. 
szabályainak, a szerződés harmadik személlyel  történő megkötésével  ugyanis már 
sérül az elővásárlási jog. Ugyanakkor a Ptk. külön nem szabályozta – és a mai napig 
sem  szabályozza  –  az  elővásárlási  jog  megsértésének  jogkövetkezményeit. 
Kétségtelen,  hogy a már megkötött  szerződésnek vételi  ajánlatként való utólagos 
közlésével megtörténik a sérelem reparációja. Az elővásárlási jog más okból történt 
megsértésére  alapított  perekben  hozott  határozatok  tanúsága  szerint  a  bírói 
gyakorlat ezt a módozatot a szerződésbe foglalt bontó vagy felfüggesztő feltételre 
figyelemmel  lényegében  elfogadja,  azt  jogszerűnek  tekinti,  sőt,  akad  olyan  eseti 
döntés  is,  amely  a  szerződés  megküldését  a  vételi  ajánlat-közlés  technikailag 
legegyszerűbb kivitelezési módjának tekinti.8 Megjegyzendő, hogy a vételi ajánlatnak 
a már megkötött szerződés megküldésével való közlése jóval korábbi keletű gyakorlat 
a  magánjogban,  erről  a  dr.  Szladits  Károly  főszerkesztésében  megjelent 
gyűjteményes kézikönyv is említést tesz.9

Az  új  Ptk.  tervezete  azonban  változatlanul  nem  vesz  tudomást  a  vételi  ajánlat 
közlésének eme általánosan elterjedt  gyakorlatáról,  holott  itt  lenne az ideje  ezen 
eljárások  legalizálásának.  Az  elfogadásra  javasolt  szabályozás  –  az  ahhoz  fűzött 
indokolás szerint is – a Ptk. jelenleg hatályos szabályozásához hasonlóan, a vételi 
8 EBH 2004. 1023; BH 1999. 63.
9 Szladts Károly: i.m. Negyedik Kötet 354. o.
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ajánlat  közlésére  való  kötelezettség  előírásával  kívánja  biztosítani  a  jogosultat 
megillető elővásárlási jog érvényesülését. 

A  korábbi  bírói  gyakorlat  –  nyilván  az  előbbiekben  részletezett  okokból  is  – 
meglehetősen  megosztott  volt  atekintetben,  hogy  az  elővásárlási  jog  tényleges 
megsértésével megkötött szerződést, amikor tehát a szerződést megkötő eladónak 
szándékában sem állt a vételi ajánlat közlése a jogosulttal, hogyan minősítse. Volt 
olyan  álláspont,  amely  szerint  a  szerződést  érvénytelennek  kell  tekinteni,  volt 
továbbá  olyan,  amely  szerint  az  elővásárlási  jog  megsértése  a  szerződés 
megtámadására  ad  alapot.  Miután  azonban  az  abszolút  hatályú  érvénytelenség 
megállapítását az adott helyzetben semmi sem indokolja,  ráadásul a más vevővel 
kötött szerződés érvénytelensége eleve kizárja a jog gyakorlását, a megtámadásra 
feljogosító  okok  között  pedig  az  elővásárlási  jog  megsértése  nem  szerepel,  a 
Legfelsőbb  Bíróság  arra  az  álláspontra  helyezkedett,  hogy  az  elővásárlási  jog 
megsértésével  kötött  szerződést  hatálytalannak  kell  tekinteni,  mégpedig  csak 
viszonylagosan, tehát csak a jogosulttal szemben. 

Voltak azonban olyan jogtudósok is, akik ezt a nézetet sem osztották, utalva arra, 
hogy a viszonylagos hatálytalanság esetében a szerződés úgy érvényes, hogy nem 
érinti  az  érdekelt  harmadik  személy  jogát,  tehát  nem  akadályozza  őt  a  jog 
érvényesítésében.  Ezzel  szemben  azonban  a  más  vevővel  megkötött  adásvételi 
szerződés  érvényessége  kizárja  az  elővásárlási  jog  gyakorlását,  ugyanazt  a  jogot 
ugyanis ugyanarra a dologra egyidőben több személy nem szerezheti meg. Ez utóbbi 
álláspont  szerint  a  szerződést  ezért  helyesen  létre  nem  jöttnek  kell  tekinteni 
mindaddig, amíg az elővásárlásra jogosult nem nyilatkozik. A jogosult nyilatkozata 
ugyanis nem más, mint a Ptk. 215. §-a szerinti beleegyezés a szerződés más vevővel 
való megkötésébe. 10  

A bírói gyakorlat a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának későbbi, 9. számú, és e 
tekintetben a korábbi, 823. számúban foglaltakat megismétlő állásfoglalása nyomán 
változatlanul a relatív hatálytalanság jogkövetkezményeit alkalmazza a jogosult által 
az  elővásárlási  jog  megsértésére  hivatkozással  indított  perekben,  és  az  új  Ptk. 
tervezete ezt a megoldást immár törvényi szinten kívánja szabályozni. 

A  tervezethez  fűzött  indokolás  szerint  azonban  a  vételi  ajánlat  közlésének 
kötelezettségéből  az  következik,  hogy  e  rendelkezés  valójában  „addig,  amíg  a 
jogosult joggyakorlására nyitva álló idő el nem telik, nem engedi meg a harmadik 
személy  és  a  tulajdonos  közötti  szerződéskötést.  Ha  a  felek  a  gyakorlatban 
formálisan  szerződést  kötnek  is  egymással,  az  jogi  értelemben  csak  a  felek 
szerződéses nyilatkozatainak tekinthető, amelyek még nem hoznak létre szerződést, 
a  szerződés  ugyanis  csak  az  elővásárlási  jog  gyakorlásától  függően  jöhet  létre.” 
Érzékelhető  tehát,  hogy a tervezet  normaszövege és az azt  magyarázó indokolás 
között alapvető ellentmondás van, létre nem jött szerződés esetében ugyanis nem 
beszélhetünk  relatív  hatálytalanságról,  minthogy  az  csak  érvényesen  létrejött 
szerződés  esetében  értelmezhető.  (Az  nyilván  nem  tételezhető  fel,  hogy  a 
szerződéskötés tiltása csak arra az esetre értendő, amikor az eladó a jogosulttal közli 
10 Dr. Benedek Károly-Dr. Világhy Miklós A Polgári Törvénykönyv a gyakorlatban, Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, Budapest 1965. 436-438. o.
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a vételi ajánlatot, míg e szabály megsértése esetén a szerződést létrejöttnek kellene 
tekinteni.)

Részben az előbbi  ellentmondás feloldása,  de mindenekelőtt  a társadalmi igények 
akceptálása  érdekében  de  lege  ferenda  indokolt  lenne  immár  az  elővásárlási  jog 
olyan  törvényi  szabályozása,  amely  jogszerűnek  ismeri  el  a  vételi  ajánlat  már 
megkötött  szerződés  megküldésével  történő  közlését  is  a  jog  érvényesülésének 
biztosításaként, azzal, hogy csupán az érvényesen létrejött szerződés hatálya függjön 
az elővásárlásra jogosult nyilatkozatától. Ezzel a megoldással így koherens lenne a 
viszonylagos hatálytalanság jogkövetkezménye is.

Változatlanul nem kínál továbbá a tervezet megoldást a relatív hatálytalanság esetén 
alkalmazandó  további  jogkövetkezményekre.  Annyi  bizonyos,  hogy  a  jogosultnak 
valamennyi szerződést kötő felet perbe kell állítania, és az is, hogy jogsértés esetén 
az elővásárlásra jogosultat a vevő pozíciójába kell helyezni. Kérdésként vetődik fel 
azonban,  hogy  a  vevő  bejegyzett  tulajdonjoga  „érvénytelenség”  címén  történő 
törlésének milyen jogalapja lehet, ha a szerződés csak viszonylagosan hatálytalan, 
tehát érvényes, hogyan kell „elszámolni” a felek között, különös tekintettel arra, hogy 
az alperesek (vevő és eladó) közti jogviszony a jogosult által indított perben nem 
rendezhető. (Az érvénytelenség, már teljesített szerződés esetében a jogalap nélküli 
gazdagodás, a jogcím nélküli birtoklás, esetleg a kártérítés szabályainak alkalmazása 
jöhet-e szóba?) Mindezekre választ a tervezet sem ad, a jogalkalmazásnak nyilván a 
korábbi  analógiák  figyelembevételével  kell  majd  továbbra  is  meggyürkőznie  a 
feladattal.

Megjegyzendő,  hogy  a  tervezet  önálló  fejezetet  szentel  a  szerződések 
hatálytalanságára  vonatkozó  szabályoknak,  azonban  csak  a  feltételtől  vagy 
meghatározott időpont bekövetkezésétől, és – a jelenleg hatályos rendelkezésektől 
eltérően11 – a harmadik személy beleegyezésétől vagy hatóság jóváhagyásától függő 
szerződések  esetében  bekövetkező,  tehát  az  abszolút  hatálytalanság  joghatásait 
rendezi, amennyiben ezekben az esetekben a hatálytalan szerződés alapján történt 
teljesítéseket  a  felek  között  a  jogalap  nélküli  gazdagodás  és  a  jogalap  nélküli 
birtoklás  szabályai  szerint  rendeli  elszámolni.  12 (Az  e  rendelkezéshez  fűzött 
magyarázat  szerint  e  joghatások  egyébként  a   szerződés  hatálytalanságának 
valamennyi esetére egységesen alkalmazandóak.)  A relatív hatálytalanság eseteként 
azonban a hatályos joghoz hasonlóan  – általános jelleggel – csak a fedezetelvonó 
szerződés  jogkövetkezményeit  szabályozza.  A  fedezetelvonó  szerződés  azonban  a 
szerződést  kötő  felek  között  nem  eredményezi  az  eredeti  állapot  helyreállítását, 
csupán  azt,  hogy  a  vagyontárgy  tulajdonjogát  érvényesen  megszerző  fél  tűrni 
köteles, hogy a harmadik személy abból végrehajtás útján kielégítse a követelését. 
Ez a jogkövetkezmény viszont nyilvánvalóan nem alkalmazható az elővásárlási  jog 
megsértésével  kötött  szerződés  esetében,  ott  ugyanis  a  sérelem  reparációja 
tulajdonosváltozást eredményez. 

11 A Ptk. 215. §-a szerint jelenleg a harmadik személy beleegyezésétől vagy hatóság jóváhagyásától 
függő szerződések esetén a beleegyezés vagy jóváhagyás a szerződés létrejöttének feltétele. 
12 A tervezet 5:89-93. §-ai
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Ugyancsak az utóbbi időkben kialakult bírói gyakorlat volt ihletője a tervezet azon 
rendelkezésének is, amelyhez fűzött indokolás szerint a „(vételi) ajánlat közlésével 
olyan helyzet áll  elő,  mintha a tulajdonos eladási ajánlatot  tett  volna a harmadik 
személytől származó ajánlatnak megfelelő tartalommal. Erre a nyilatkozatra tehát az 
ajánlatra vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni... Az eladó által tett ajánlat 
–  az  általános  szerződési  szabályoknak  megfelelően  –  ajánlati  kötöttséget 
eredményez, amely megteremti az előfeltételét  annak, hogy az ajánlati  kötöttség 
időtartama  alatt  a  jogosulttól  érkező  elfogadó  nyilatkozattal  adásvételi  szerződés 
jöjjön létre. …. Az ajánlat általános szabályából következik az is, hogy a harmadik 
személytől származó ajánlatnak az elővásárlási jog jogosultjával való közlése olyan 
nyilatkozatnak számít, ami nem vonható vissza a tulajdonos tetszése szerint, hanem 
csak  az  ajánlat  visszavonásának  általános  szabályai  szerint.”  Hozzáteszi  még  az 
indokolás,  hogy  „Ez  a  szabály  pótolja  a  Ptk.-nak  azt  a  hiányosságát,  hogy  az 
elővásárlási  jog  gyakorlására  vonatkozó  nyilatkozatok  sorában  nincs  a  tulajdonos 
részéről  az elővásárlási  jog jogosultjának címzett olyan akaratnyilatkozat,  amely a 
később létrejövő szerződés egyik oldalaként lenne értelmezhető.”13

 

Azon  túl,  hogy  a  Ptk.  éppen  az  egyoldalú  jognyilatkozattal  létrehozott  jogügyleti 
konstrukcióra  tekintettel  nyilván  szándékoltan  nem kívánta  meg az  eladó  címzett 
jognyilatkozatát az elővásárlási jog gyakorlásával létrehozott „szerződés” esetében – 
ami a szerződés szó használatára tekintettel  kétségtelenül  értelemzavaró, „öszvér” 
megoldás  volt  –  így  „hiányosságról”  semmiképpen  sem beszélhetünk,  a  tervezet 
megoldása  álláspontom  szerint  tovább  kuszálja  az  elővásárlási  jog  amúgy  sem 
egyszerű szabályait.  

Az egyben az eladó ajánlataként felfogott  vételi  ajánlat-közlés értelmezést  a bírói 
gyakorlat az elővásárlásra jogosult „védelmében” csempészte be a joggyakorlatba, 
arra hivatkozva, hogy, ha az eladónak nincs címzett jognyilatkozata, nincs ajánlati 
kötöttsége  sem,  ebben  az  esetben  pedig  a  vételi  ajánlat  közlését  követően 
jogkövetkezmény nélkül  elállhat  az  eladási  szándékától,  vagy,  ha  már  szerződést 
kötött,  a  vevővel  történő  közös  megegyezéssel  a  szerződéstől.  Ezzel  azonban 
„akadályozza” az elővásárlásra jogosultat a joga gyakorlásában, illetve „meghiúsítja” 
a jog gyakorlását, azaz „kijátssza” az elővásárlási jogot. Az ajánlat közlését követően 
a  jogosult  már  „védelemre  szorul”,  ezért  e  jogcselekményt  követően  „rögzül”  a 
szerződés,  a  szerződő  felek  (az  eladó  és  a  harmadik  személy)  szerződéses 
szabadsága már nem érvényesülhet.14 

Ez az álláspont azonban több okból  is  aggályosnak látszik.  Mindenek előtt  le kell 
szögezni, hogy az elővásárlási jog nem alanyi jog, az – a tervezet szerint is – csupán 
hatalmasság,  következésképpen  nem  alkalmas  az  eladás  kikényszerítésére  (az 
ugyanis szerződéskötési kötelezettség lenne), csupán arra, hogy a jogosult az eladó 
eladási  szándéka  esetén  a  dolog  tulajdonjogának  megszerzésénél  harmadik 
személyekkel  szemben  előnyben  részesüljön.  A  jog  „kijátszását”  ezért  ebben  a 
kontextusban csak az jelentheti, amikor harmadik személy a jogosult vételi szándéka 
ellenére szerzi meg a dolog tulajdonjogát, akár úgy, hogy a közlés elmaradt, akár 
13 Lásd: 1. számú jegyzet (szöveges pdf 1035. o.)
14 EBH 2001. 527.; BDT 2005. 1280
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úgy,  hogy  szabálytalan  volt.  Ha  az  eladó  az  eladási  szándékától  eláll,  vagy  a 
harmadik személlyel megkötött szerződést a felek közös megegyezéssel felbontják, 
feltételezve mindenkor a rendeltetésszerű joggyakorlást, nincs olyan tulajdonszerzés, 
amely sértené a jogosult elsőbbségi jogát, minthogy ez esetben az eredeti helyzetébe 
kerül vissza, hátrány tehát nem éri. Az elővásárlási jognak ugyanis nem az a célja, 
hogy a jogosult a dolog tulajdonjogát megszerezze, hanem az, hogy kívülálló személy 
csak az ő nyilatkozatának függvényében szerezhesse meg azt.  A jogosulttól emellett 
– éppen a jogosultságára tekintettel  – a joga fennállása idején elvárható, hogy a 
megfelelő  fedezettel  mindenkor  készen  álljon  a  joga  gyakorlására,  a 
nyilatkozattételre  rendelkezésre  álló  időtartam  célja  tehát  elsősorban  az,  hogy 
valamennyi  körülményt  számbavéve  a  vételi  ajánlat  számára  kedvező  voltát 
mérlegelje. Ugyanakkor alappal feltételezhető, hogy a jogosultak a rendelkezésükre 
álló idő alatt általában a fedezet biztosítása érdekében is intézkednek, és ezeknek az 
intézkedéseknek nyilvánvalóan költségkihatásuk is van.

Mindezekre  figyelemmel  elfogadhatónak  tűnik,  hogy  a  jogosult  alapvető  érdeke 
sérülne  akkor,  ha  az  ajánlat  közlését  követően  rendelkezésére  álló  határidő  alatt 
bizonytalanságban lenne az ajánlat hatályossága felől.  E jogsérelem megelőzésére 
pedig elsősorban valóban az ajánlati kötöttség jogintézménye szolgálna.15 

Azzal azonban, hogy a tervezet maga is hatalmasságnak tekinti az elővásárlási jogot, 
a jog gyakorlása esetén a jogügylettan általános  szabályai  szerint  nem tekintheti 
másnak  a  „szerződést”  (helyesen  jogviszonyt),  mint  egyoldalú  (jogalapító) 
nyilatkozattal létrehozottnak. Ebből pedig okszerűen csak az a következtetés vonható 
le, hogy a jog gyakorlása „ellenoldali” nyilatkozat nélkül történik. Ha ugyanis az eladó 
vételi  ajánlat  közlésére  vonatkozó  nyilatkozatát  egyben  a  részéről  tett  „eladási 
ajánlatként” fogjuk fel, valójában a Ptk. 205. §-a szerinti szerződésről lenne szó, ez 
esetben  az  elővásárlási  jog  valójában  egy  eladási  szándék  esetére  szóló  quasi  
szerződéskötési kötelezettséget jelentene, azonban ennek éppen az elővásárlási jog 
„hatalmasság”  jellege  mond  ellent.  Ezen  túlmenően  az  eladási  ajánlat  feltételezi 
annak  a  jogosult  felé  címzettségét,  ami  például  olyan,  törvényben  biztosított 
elővásárlási  jog  esetében,  ahol  a  vételi  ajánlatot  a  polgármesteri  hivatal 
hirdetőtábláján  történő  kifüggesztéssel  kell  közölni  az  eladó  számára  szinte 
számbavehetetlen jogosulttal, nyilvánvalóan értelmezhetetlen.16  

A megoldást tehát máshol kell keresnünk. Sem a tételes jog, sem a jogirodalom nem 
nyújt  elegendő segítséget  a  jogalkalmazásnak az  elővásárlási  jog  esetén fennálló 
összetett  jogviszony  alanyairól  és  teljes  tartalmáról.  Petrik  –  hasonlóan  a 
jogtudomány  más  képviselőihez  –  „háromszereplős”  jogviszonynak  tekinti  az 
elővásárlási  jogot,17 és e nézettel  a következőkben kifejtendők miatt  is  egyet kell 
értenünk:    

15 Ptk. 211-214. §-ai
16 A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 10. §-ának (6) bekezdése, valamint a 16/2002.(II.18.) 
Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése
17 Dr. Petrik Ferenc: Elővásárlási jog – dologi jogviszony, megjelent a Magyar Jog 2008. évi 1. 
számában
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Az elővásárlási  joggal  terhelt  dolog eladása során a vételi  ajánlatot  tevőnek és a 
dolgot  eladni  szándékozónak  egyaránt  érdeke  fűződik  az  elővásárlásra  jogosult 
joggyakorlásának  biztosításához,  ennek  megsértése  ugyanis  mindkettejüket  érintő 
súlyos  következményekkel  járhat.  E  háromszereplős  jogviszonyban  tehát  a  vételi 
ajánlatot  tevő  jogai  is  korlátozottak,  amennyiben  számolnia  kell  azzal,  hogy  a 
tulajdonjogot csak az elővásárlásra jogosult nyilatkozatának függvényében szerezheti 
meg. Az nem vitatható, hogy a vételi ajánlatot tevő a saját ajánlatához, hacsak azt ki 
nem zárta, kötve van, 18  jognyilatkozatának címzettje azonban nem az elővásárlási 
jog  jogosultja,  hanem  a  tulajdonos,  nincs,  és  nem  is  jön  létre  tehát  közvetlen 
jogviszony a vételi ajánlatot tevő és a jogosult között. 

A Ptk. előtti joggyakorlat (a Magánjogi Törvénykönyvjavaslat) a jogosulttal szemben 
hatálytalannak tekintette a harmadik személy ajánlatának, illetve a vele megkötött 
szerződésnek  olyan  kikötését,  amely  ezek  hatályosságát  az  elővásárlási  jog  nem 
gyakorlásától teszi függővé, vagy joggyakorlás esetén az eladó részére elállási jogot 
biztosít.  Ugyanakkor más természetű feltételeket  és kikötéseket,  például  az  eladó 
visszalépés-jogának  a  kikötését  nem zárta  ki,  hacsak  azok  nem az  előbbi  kizárt 
kikötéseket palástolták.19  A javaslat tehát – noha kizárólag a vételi ajánlatnak illetve 
a már megkötött  szerződésnek a jogosult  nyilatkozatától  vagy hallgatásától  függő 
hatályára vonatkozó kikötést tekintette csupán az elővásárlási jog kijátszásának – a 
jogsérelem  elhárítására  ezekben  az  esetekben  is  a  viszonylagos  hatálytalanság 
jogintézményét találta alkalmasnak.   

Ha a jogalkotó a jogosult védelme érdekében mindenképpen azt kívánja biztosítani, 
hogy a vételi ajánlat közlését követően mindaddig, amíg a jogosult nem nyilatkozik, 
illetve a nyilatkozata megtételére biztosított határidő el nem telik, az eladó az eladási 
szándékától már ne állhasson el, illetve, hogy a már megkötött szerződést a vevővel 
közös  megegyezéssel  ne  bonthassa  fel,  a  viszonylagos  hatálytalanság 
jogintézményével oldhatja meg a vételi ajánlat hatályosságának fenntartását, illetve 
– megkötött szerződés esetében – a tulajdonos (eladó) szerződési szabadságának a 
vevőt nem érintő korlátozását. Ez a jogalkotói megoldás illeszkedne a jogügylettan 
általános  szabályaihoz,  és nem utolsósorban következetessé tenné az elővásárlási 
jogra vonatkozó szabályokat.

                                                               
                                                                       Süliné dr.Tőzsér Erzsébet
                                                                                      bíró 
  

18 A Ptk. 211. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján a vételi ajánlatot tevő eleve kizárhatja ajánlati 
kötöttségét, vagy annak idejét meghatározhatja. Előfordulhat tehát, hogy a jogosulttal közölt vételi 
ajánlat a vevőt a tulajdonossal szemben eleve nem köti, vagy a kötöttség időközben megszűnik.  
1916  Szladits Károly: i.m. Negyedik Kötet 354.o.

8


