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Lex MOL a saját részvény vonatkozásában 

 

Hazánkban az eddigi talán legnagyobb vállalatfelvásárlási esemény 
bontakozhatna ki abban az esetben, ha a bécsi székhelyű OMV AG. 
olajipari gazdasági társaságnak sikerülne  felvásárolnia a budapesti 
székhellyel rendelkező MOL Nyrt. olajipari vállalatot.  Az OMV ugyanakkor 
még el sem kezdhette a MOL igazgatóságával a két társaság jövőjéről 
szóló tárgyalásokat, illetve a nyilvános ajánlattételre történő felkészülést, 
a MOL igazgatósága, valamint a politika az OMV közeledését a MOL felé 
anélkül, hogy a bécsi székhelyű társaság terveit részletesen ismerte volna, 
„ellenséges” felvásárlásnak minősítette és kinyilvánította abbéli szándékát, 
hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy erre a „barátságtalan” 
lépésre az OMV részéről ne kerülhessen sor. A politika ezen célkitűzése 
végeredményben a köznyelvben csak lex MOL néven elhíresült a 
közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű 
vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi 
CXVI. törvény formájában öltött testet, amely 2007. október 24. napján 
lépett hatályba. A törvény hatályon kívül helyezte a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt. III.) egyes, a nyilvánosan 
működő részvénytársaság szempontjából meghatározó jelentőséggel bíró 
rendelkezéseit és módosította a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény-
nek (Tpt.) a befolyásszerzés nyilvánosan működő részvénytársaságba 
címet viselő harmadik részének bizonyos paragrafusait.  

A rövid terjedelmű értekezés célja, hogy társasági jogi szempontból – 
figyelmen kívül hagyva az egyéb, így többek között a politikai indokokat – 
elemezze a lex MOL-nak a Gt. III. saját részvény alaptőkéhez viszonyított 
legfelső korlátjának eltörlésére vonatkozó rendelkezésének következ-
ményeit arra való utalással, hogy miért gondolhatták, és gondolják 
jelenleg is egyes társasági jogászok, hogy a lex MOL kizárólagosan a MOL 
igazgatóságának kedvez.  Mindenekelőtt azonban, mivel a saját részvény 
megszerzése egyfajta vállalatfelvásárlás elleni védekezi funkciót is elláthat 
– márpedig a lex MOL esetében ez mindenképpen vizsgálandó szempont -, 
a vállalatfelvásárlás és a vállalatfelvásárlással szembeni védekezési lehe-
tőségek lényegi bemutatása elengedhetetlennek tűnik. 
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1. Vállalatfelvásárlás (Takeover) és a védekezés 

A vállalatfelvásárlás – mint a befolyásszerzés egy speciális formája - 
valójában nem más, mint a nyilvánosan működő részvénytársaság 
formájában tevékenységet végző céltársaság (felvásárlandó társaság) 
feletti ellenőrzési jognak a tőzsdére bevezetett részvények felvásárlásán 
keresztül történő megszerzése. Ennek lényege, hogy egy személy 
(ajánlattevő - felvásárló) egy, a céltársaság részvényeseinek közvetlenül 
vagy nyilvánosan tett ajánlat útján kísérletet tesz annyi szavazati jogot 
megtestesítő részvény megszerzésére, amely elegendő ahhoz, hogy ő 
gyakorolhassa a részvényeken keresztül a céltársaság feletti ellenőrzési 
jogot.  A felvásárlás révén vállalatcsoport jön létre, melynek belső 
viszonyát uralmi szerződések határozzák meg. Ebből következően a 
vállalatcsoport kialakulása felosztható a felvásárlás dinamikus szakaszára, 
és a már kialakult vállalatcsoportot szabályozó konszernjogi statikus 
szakaszra. 

 A felvásárlás különböző módon mehet végbe: jelentős hányaddal 
rendelkező részvényesekkel történő megállapodásokon keresztül, a 
tőzsdén történt részvényvásárlás révén, vagy a céltáraság valamennyi 
részvényeséhez intézett nyilvános és általános ajánlattétel útján.  

A felvásárlás lehet barátságos, vagy ellenséges. Ezt a minősítést az 
ajánlattétel, valamint a felvásárló céljának, illetve háttértörténetének 
ismeretében az igazgatóság végzi el, és tárja a részvényesek közgyűlése 
elé. Megállapítható, hogy ez a minősítés kizárólag az igazgatóság irányába 
bír jelentős relevanciával (illetve, talán még munkavállalói szemszögből 
értékelhető ilyen formában, figyelemmel a felvásárlónak a munkavállalói 
létszámot és a munkabeosztást érintő esetleges terveire). A részvényes 
szempontjából részvényének eladása tekintetében ugyanis jó, vagy rossz 
ajánlat létezik. A saját döntése szerint a jó ajánlatot elfogadhatja, a 
rosszat elutasíthatja, de semmiképpen sem lesz számára baráti vagy 
ellenséges egy ajánlat. Az igazgatóság tagjai viszont saját pozíciójukat 
félthetik, így – védekezési technikák alkalmazásával - mindent 
megtesznek annak megtartása, vagy pozíciójuknak elvesztése fejében 
megfelelő ellenérték kiharcolása érdekében. 

A védekezési technikák, mechanizmusok tulajdonképpen azt a célt 
szolgálják, hogy a céltársaságot (és rajta keresztül az igazgatóságot) 
megvédjék az esetleges felvásárlástól, de legalábbis megnehezítsék annak 
véghezvitelét. A védekező mechanizmusok között különbséget tehetünk 
előzetes és utólagos védekező mechanizmusok között. Az előzetes 
védekezi eszközök általában a céltársaság alapszabályában előzetesen 
meghatározott olyan rendelkezések, amelyek önmagukban nehézséget 
jelentenek a felvásárlónak. Ilyenek például a „voting cap”, azaz a 
részvénytársaság alapszabályában meghatározott, egy részvényeshez 
kötődő szavazatmaximáló rendelkezések, vagy a „double voting right” 
vagyis az egy részvényest megillető kétszeres szavazati jog, a „golden 
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parachutes”, azaz az igazgatósági tagokat visszahívásuk esetén megillető 
jelentős anyagi juttatások. Ezek az alapszabályban meglévő védekezési 
eszközök előre meghatározottak, a közgyűlés által elfogadottak. Az 
utólagos védekezési eszközök pedig azok, amelyeket az igazgatóság a 
saját hatáskörében, vagy a közgyűlés hozzájárulásával az ajánlattételről 
való tudomásszerzésüket követően az ajánlattételi eljárás megzavarása, a 
felvásárlás megakadályozása érdekében tehetnek. Így például lehetőség 
van a „crown jewels”-re, azaz a vételi eljárás során az értékes vagyon 
más a céltársaság közvetlen érdekeltségébe nem tartozó társaságnak 
történő átruházása, a „white knight”-ra, vagyis arra, hogy a céltársaság 
igazgatósága egy másik társaságot keres meg és próbálja ajánlattételre 
(ellenajánlat tételére) rábírni az eredeti ajánlattevővel szemben. E körbe 
sorolható a „pac-man defense”, vagyis azon eljárás, amikor a céltársaság 
az ajánlatételt követően felvásárlási ajánlatot tesz az eredeti 
ajánlattevőre. Ide tartozhat ugyanakkor még az alaptőke felemelése, 
illetve saját részvény megszerzése. Ezen kívül még egyéb jogszabályok 
által nem tiltott eszközök is igénybe vehetők.  

 

2. Lex MOL és a saját részvény aránya 

 

A lex MOL záró rendelkezése 8 §. (2) bekezdésének a.) pontja sorolja 
fel azokat a Gt. III-beni jogszabályi helyeket, amelyek a lex MOL hatályba 
lépésével egyidejűleg hatályukat vesztik, ebből következik, hogy 2007. 
október 24. napjától egyes rendelkezések, így a saját részvénynek az 
alaptőkéhez viszonyított legfelső mértékét előíró 223. § (2) bekezdés 
kikerültek a Gt. III. alkalmazási köréből 

2.1. Saját részvény megszerzésének védekezési funkciója 

A részvénytársaság és a részvényes között létrejöhet olyan adásvételi 
szerződés, melynek tárgya a társaság részvénye, és amely által maga a 
társaság részvényessé válik. Az ilyen részvényeket nevezzük saját 
részvénynek. 

A saját részvény szerzésének különböző indokai lehetnek, így az 
alaptőke leszállítása, a tagsági jogviszony megszűnése, vagy üzleti 
érdekből kerülhet rá sor. A saját részvény megszerzése ugyanakkor 
egyfajta védekezési stratégia is. A saját részvény után a Gt. III. 227. § 
értelmében a szavazati jog nem gyakorolható, ennek megfelelően a vételi 
ajánlattal kapcsolatban ellenszavazatként nem jelenhet meg, a saját 
részvény megszerzésével ugyanakkor a társaság azoktól a 
részvényesektől szerezheti meg részvényeit, akik az ajánlattól előre 
láthatólag „elcsábulhatnak”. Ezáltal viszont megnehezíti az ajánlattevő 
dolgát, hiszen neki így másoktól kell szavazati jogot megtestesítő 
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részvényeket szereznie, akik adott esetben sokkal magasabb ajánlati árat 
várnak el.  

Ezt meghaladóan a saját részvény megszerzése olyan előzetes védekezi 
funkciót is képes betölteni, mint az Egyesült Államokban alkalmazott 
„greenmail”, vagyis a céltársaság egyik részvényesét, mint potenciális 
ellenséges felvásárlót az igazgatóság – a közgyűlés felhatalmazását 
követően – részvényeinek megszerzésével valójában kivásárolja a 
céltársaságból.  

2.2. A saját részvény arányának korlátja és annak eltörlése 

A saját részvény szerzése a Kereskedelmi törvényről szóló 1875. évi 
XXXVII. törvénycikk 161. § alapján például tilos volt, ez alól kivételt 
kizárólag a tőkeleszállítás jelentett. A gazdasági társaságokról szóló 1988. 
évi VI. törvény (Gt. I.) alapján a társaság saját részvényként az alaptőkén 
felüli vagyonból csak a már teljes egészében befizettet részvényt 
szerezhette meg. A saját részvény együttes névértékének összege 
azonban nem haladhatta meg az alaptőke egyharmadát kivéve később a 
nyilvános működő részvénytársaságok esetében, mivel az értékpapírok 
forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az 
értékpapírtőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény számukra 5 % -os saját 
részvény arány korlátot írt elő. Az 1997. évi CXLIV. törvény (Gt. II.) 189. 
§-a  a részvénytársaságok alapításáról és tőkéjének megőrzéséről és 
biztosításáról szóló 77/91/EGK. irányelv (második társasági jogi irányelv) 
alapján egyes elemeket, így például az alaptőkéhez viszonyított 10 %-os 
maximális arányt, illetve a saját részvény megszerzésének – a társaságot 
fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében történő saját részvény 
szerzésének kivételével – a közgyűlés hatáskörébe utalását, átültette a 
magyar jogrendszerbe. A 2003. évi XLIX. törvény által történő módosítást 
követően a Gt. II. - megfelelve a jogharmonizációs elvárásoknak – már 
teljes egészében átültette a második társasági jogi irányelvnek a saját 
részvényre vonatkozó 19. cikkét, amely a magyar gazdasági törvényben a 
Gt. II. 226/A §- 226/H.§ között nyert szabályozást. A Gt. III. lényegében 
megőrizte a saját részvény megszerzésére vonatkozó rendelkezéseket, és 
azt a 223. § - 230. § között helyezte el. Ennek főbb rendelkezései a 
következő módon alakultak: 

- a részvénytársaság, kizárólag az alaptőkén felüli vagyonának 
fedezete mellett, a névértékében vagy kibocsátási értékében már 
teljesen befizetett részvényeket szerezheti meg, melyeknek az 
alaptőkéjéhez viszonyított aránya egy adott időpontban nem lehet 
magasabb, mint 10 százalék (Gt. III. 223. § (2) bekezdés) ; 

- főszabály szerint, a saját részvény megszerzéséhez a 
feltételek meghatározása -időtartam, részvények fajtája, száma, 
névértéke, valamint visszterhes szerzés esetén a legalacsonyabb és 
legmagasabb vételi ár - mellett szükség van a közgyűlés 
felhatalmazására (Gt. III. 224. §). Ez alól jelentenek kivételt, a 
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következő törvényben szabályozott esetek: a) közvetlenül 
fenyegető, súlyos károsodás elkerülése (igazgatóságot a közgyűlés 
felé beszámolási kötelezettség terheli, a 10 % -os korlát megtartása 
mellett – (Gt. III. 225. § (1) – (2) bekezdése)), b) a 
részvénytársaságot megillető követelés kiegyenlítése érdekében 
kerül rá sor (nincs 10 %-os korlát – (Gt. III. 226. § (1) bekezdés)) 
c) átalakulással összefüggésben kerül rá sor (nincs 10 %-os korlát – 
Gt. III. 226. § (2) bekezdés). A b)-c) esetben a 10 %-ot meghaladó 
részt 3 éven belül (Gt. III. 226. § (3) bekezdés), a jogszabályba 
ütköző módon megszerzett saját részvényt pedig 1 éven belül kell 
elidegeníteni, vagy alaptőkét kell csökkenteni (Gt. III. 226. § (4) 
bekezdés). 

A lex MOL hatályon kívül helyezte a Gt. 223. § (2) bekezdését, amely 
kimondta, hogy a részvénytársaság tulajdonában álló saját részvények 
névértékének együttes összege nem haladhatja meg az alaptőke tíz 
százalékát. Ezt követően saját részvény arányára vonatkozóan nem lesz 
törvényi korlát, ami elvben azt is lehetővé teszi, hogy a részvénytársaság 
valamennyi részvényét saját részvényként megszerezze, hiszen ennek – 
az egyéb Gt. III.-ban szabályozott feltételek megtartása mellett - semmi 
akadálya nem lesz, amennyiben a saját részvény-arány legfelső 
mértékének feltétele eltűnik a törvényből. Ez pedig azt eredményezheti, 
hogy a társaság, tagok hiányában, az igazgatóságon keresztül önmaga 
felett fog diszponálni, és ez a tény az irányítási és tulajdonosi funkciók 
keveredésének problémáját, hitelezővédelmi aggályokat, valamint 
szervezeti kérdéseket vet fel. Valójában azáltal, hogy a részvénytársaság 
valamennyi részvényét megszerezheti, tulajdonképpen önmaga 
tulajdonosává válik, az ügyvezetési és tulajdonosi jogok gyakorlása pedig 
az eredetileg nem tulajdonos igazgatóság kezében csúszik össze. Ennek 
tükrében azonban azon is érdemes elgondolkodni, hogy továbbra is 
szükséges-e kizárni az egyszemélyes részvénytársaság esetében saját 
részvény megszerzésének lehetőségét (Gt. III. 284. § (4) bekezdés), 
mivel semmiféle különbséget nem látok aközött, hogy egy többszemélyes 
részvénytársaság valamennyi részvénye a társaság kezében összpontosul, 
vagy hogy az egyszemélyes részvénytársaság egyetlen tagjának 
részvényét szerzi meg az egyszemélyes részvénytársaság.1  

A törvény indokolása helyesen kiemeli, hogy 77/91/EGK irányelvet 
módosító 2006/68/EK irányelv értelmében a 10 %-os maximális korlát, 
ezentúl 10 %-os minimumkorlátként érvényesülhet. Ugyanakkor két 
szabályozási hiányosság is felfedezhető: 1) az irányelv a nyilvánosan 
működő részvénytársaságokra vonatkozik, tehát nem teljesen világos az 
indokolásból, hogy zártkörűen működő részvénytársaságok esetében mi 

                                                 
1 Itt jegyezném meg, hogy hasonló problémák a korlátolt felelősségű társaság esetében is adódhatnak, mivel a 
Gt. III. eltörölte a Gt. II. saját üzletrészeknek az üzletrészekhez viszonyított legfeljebb egyharmados korlátját 
(Gt. II. 143. § (1) bekezdés, Gt. III. 135. §, Gt. III. 169. § (1) bekezdés).  
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az oka a korlát eltörlésének 2) Olvasatomban az irányelv azt mondja, 
hogy a 10 %-os korlát eltörölhető, ugyanakkor ennél magasabb korlát 
meghatározása ezzel együtt meghatározandó. Erre pedig a hatályon kívül 
helyezéssel egy időben nem került sor. 

 

3.  A 10 %-os korlát és az értékpapír-kölcsönszerződés 

A MOL Nyrt. annak érdekében, hogy elkerülje a 10 %-os korlátba 
történő ütközést, ugyanakkor, hogy folytassa saját részvényeinek a 2007. 
április hó 26-án kapott közgyűlési felhatalmazás alapján történő 
megszerzését, értékpapír-kölcsön szerződéseket kötött az általa „baráti”-
nak minősített piaci szereplőkkel, így például az OTP Bank Nyrt-vel, vagy 
a Magyar Fejlesztési Bank Invest Zrt-vel.  

A Tpt. 168 §- 171. § rendelkezik az értékpapír-kölcsön szerződés 
különös szabályairól, lex generalis-ként pedig a Ptk.-nak a 
kölcsönszerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
Az értékpapír-kölcsönzés az értékpapír tulajdonjogának olyan átruházása, 
melynek keretében a kölcsönbe adó a kölcsönbe vevő részére azzal a 
kötelezettséggel ruházza át az értékpapírt, hogy a kölcsönbe vevő köteles 
azonos darabszámú és azonos sorozatú értékpapírt egy, a szerződésben 
vagy a kölcsönbe adó által meghatározott jövőbeni időben visszaadni a 
kölcsönbe adó vagy az általa megjelölt harmadik személynek. Az 
értékpapír tulajdonjoga az ügylet révén átszáll. Ebből következik, hogy 
értékpapír-kölcsönzés révén valójában tulajdonjog átruházásról, 
elidegenítésről van szó, amely által a kölcsönszerződés tárgya a kölcsönbe 
adó tulajdonából a kölcsönbe vevő tulajdonába megy át. Ezért a jogügylet 
megfelel a valamennyi törvénybe ütköző saját részvény megszerzésre – 
így a 10 %-ot meghaladó megszerzésre is - a Gt. III. 226. § (4) 
bekezdésében előírt elidegenítési kötelezettségnek. Az elidegenítés révén 
a részvény kikerül a társaság tulajdonából, megszűnik saját részvény 
lenni, és visszanyeri mindazokat a részvényhez kapcsolódó 
jogosítványokat, amelyektől saját részvényként meg volt fosztva. Ezen 
túlmenően a Tpt. 170. § (2) bekezdés g) pontja értelmében az értékpapír-
kölcsönszerződésben kötelezően meg kell határozni a részvények után a 
szavazati jog gyakorlásának módját. Előfordulhat, hogy az 
értékpapírkölcsön-szerződésben a szavazati jog gyakorlásának módja 
akként kerül meghatározásra, hogy annak – a kölcsönbe vevő szavazati 
jogának gyakorlásán keresztül - mindenben követnie kell az igazgatóság 
akaratát. Ezáltal, véleményem szerint, az igazgatóság számára 
megkerülhetővé teszi a Gt. III. 227. § szabályozott szavazati jog 
gyakorlásának tilalmát, ezért – figyelemmel a Ptk. 200. § (2) bekezdésére 
– az értékpapír kölcsönszerződésnek a szavazati jog gyakorlásra 
vonatkozó rendelkezési érvénytelennek, semmisnek minősülhetnek. Erre 
tekintettel a visszaélések elkerülése és a transzparencia érdekében de 
lege ferenda javasolnám, hogy saját részvény ne képezhesse tárgyát a 
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Tpt.-ben szabályozott értékpapír-kölcsön ügyletnek, de legalábbis a 170. § 
(2) bekezdésének g) pontja alapján ne kelljen a szerződésben a 
részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásáról rendelkezni. Ez a 
változás ugyan nem szüntetné meg a saját részvények más elidegenítési 
formáinak esetében a szavazati jog gyakorlásáról való informális 
megegyezés lehetőségét, de tisztább viszonyokat teremtene annak 
elismerése mellett, hogy eleve nem lehet érvénytelennek minősíteni az 
elidegenített saját részvény új tulajdonosának szavazati akaratának 
közgyűlésen való megnyilvánulását pusztán abból a megfontolásból, hogy 
az a részvénytársaság igazgatóságának kedvez.  

Összefoglalva elmondható, hogy társasági jogi szempontból a fent 
kifejtett indokok alapján nem tartom elfogadhatónak a saját részvények 
alaptőkéhez viszonyított arányának legfelső korlátjának eltörlését. 
Javaslom, ha nem is a 10%-os korlát visszaállítását, de egy felső határ 
beiktatását a Gt. III-ba. A módosítás ezen túlmenően társasági szervezeti, 
strukturális problémákat is okozhat, és súlyosan érinti a tagok 
részvételével működő, az irányítást és a tulajdonosi kört szétválasztó 
társaság lényegét. Aggályokat vet fel a saját részvények értékpapír-
kölcsön szerződés formájában történő elidegenítése is. Egyébiránt a saját 
részvény 10 %-os legfelső arányának eltörlése következtében nem 
csodálkoznék azon sem, ha a kölcsönbe vevők fokozatosan elkezdenék 
visszaadni a kölcsönbe adott részvényeket a MOL Nyrt-nek csökkentve 
ezáltal társasági részesedésüket, hiszen a korlát eltörlésével az 
igazgatóság akár 40 %-os vagy azt meghaladó saját részvény állomány 
felett is ellenőrzést gyakorolhat, ezért a korlát eltörlése valójában 
legalizálja az eddig érvénytelenül fennállott helyzetet.  

Az Európai Bizottság a lex MOL rendelkezései miatt 
kötelezettségszegési eljárás megindítását fontolgatja Magyarországgal 
szemben, az OMV AG. pedig szintén per megindításán gondolkodik a MOL 
Nyrt. ellen. Lehetséges, hogy ismételten át kellene gondolni, ezt a valóban 
eléggé „érdekes” törvényt szem előtt tartva a törvény rendelkezéseinek 
lehetséges következményeit, és nem kellene rövid távú az igazgatóság 
pozíciójának megtartását célzó jogszabályokat piaccal, és a 
részvényesekkel szemben alkotni. Ez a törvény ugyanis olyan módon 
megerősíti az igazgatóságot, hogy ezentúl valójában a nem tulajdonos 
igazgatóság kezébe kerülhet a döntés a magas saját részvény arány okán, 
hogy a tulajdonos részvényes egyáltalán elgondolkodhat-e azon, hogy egy 
nyilvános ajánlat keretében egyáltalán eladhatja-e részvényét vagy sem. 
Ez pedig teljes mértékben abszurd.  
 
 
 
 

 
 
 


