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Az elállás a Ptk. 320. § (1) bekezdés második mondatából következően 

önmagában előidézi a szerződés felbontását; e joghatás bekövetkeztéhez az elállás 

elfogadására vagy más további cselekményre nincs szükség. Az I. r. alperes 

elállás tudomásulvételére vonatkozó nyilatkozatának tehát a konkrét adásvételi 

szerződések megszűnésében nem volt szerepe, ezért a nyilatkozat. 

hatálytalanságának megállapítására a felperes a Cstv. 40. §. (1) bekezdése alapján 

alappal nem tarthat igényt. 

 

 

 

 
 

 

 

 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 

 

 

 

 

 

A Győri Ítélőtábla a dr. P. S. ügyvéd (Gy., B. G. u. 31.) által képviselt Á. F. és V. Rt. 

(B., Szent István krt. 1.) felperesnek a dr. R. É. ügyvéd (B., R. út 70-72.) által 

képviselt H. H. M. G. és Sz. Kft. (Gy., Cs. út 6.) I. r. és a dr. F. Á. ügyvéd mind 

ügygondnok (Gy., Szt. I. út 51.) által képviselt H. C. G. és K. Kft. „fa” (Gy., Cs. út 

6.) II. r. alperesek ellen jognyilatkozat hatálytalanságának megállapítása iránt indított 

perében a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság G.40.046/2004/17 számú ítéletével 

szemben az I. r. alperes által 19. szám alatt benyújtott fellebbezés folytán lefolytatott 

másodfokú eljárásban meghozta az alábbi 

 

 

 

Í T É L E T E T : 

 

 

 

Az ítélőtábla az elsőfokú ítéletet megváltoztatja, s a keresetet elutasítja. 

 

Az I. r. alperes elsőfokú perköltségben, feljegyzett kereseti illetékben és ügygondnoki 

díjban való marasztalását mellőzi. 

 

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az I. r. alperesnek 500.000,- 

(Ötszázezer) forint elsőfokú, és 1.400.000,- (Egymilliónégyszázezer) forint másodfokú 

perköltséget. 
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Dr. F. Á. ügyvéd ügygondnok első- és másodfokú munkadíját 150.000,- 

(Egyszázötvenezer) forintban állapítja meg. 

 

Kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg a II. r. alperes ügygondnokának 

137.500,- (Egyszázharmichétezer-ötszáz) forint ügygondnoki díjat. 

 

Felhívja Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Gazdasági Hivatalát, hogy az 

El.272/2003 tételszám alatt kezelt 12.500,- (Tizenkettőezer – ötszáz) forintot utalja ki 

dr. F. Á. ügyvéd ügygondnoknak. 

 

Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az államnak a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Illetékhivatal (Győr) felhívására 900.000,- (Kilencszázezer) forint kereseti illetéket. 

 

Ez ellen az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye. 

 

 

 

I N D O K O L Á S: 

 

 

 

Az I-II. r. alperesek között 1999. július 1-én adásvételi szerződés jött létre, melynek 

alapján az I. r. alperes 146.750.000,- forint vételár ellenében különféle, a megállapodás 

mellékleteiben megjelölt számítógépes programokat, számítástechnikai 

berendezéseket, üzemi gépeket, berendezéseket, szerszámokat és irodai eszközöket 

adott a II. r. alperes tulajdonába. A vételárat a II. r. alperes 14 részletben 2006. április 

30-ig vállalta megfizetni. Tulajdonjogát azonban az I. r. alperes a vételár teljes 

kiegyenlítéséig nem tartotta fenn, a II. r. alperes tulajdonszerzése az eszközök 1999. 

szeptember 1-i birtokbavételével bekövetkezett. 

 

1999. július 1-én az I. és II. r. alperesek további három adásvételi szerződést kötöttek 

egymással.  

Ezek alapján az I. r. alperes 400.000,- forint vételár ellenében egy Toyota, 4.641.250,- 

Ft vételár ellenében egy Audi és 2.378.750,- forint vételár ellenében egy Skoda típusú 

gépjármű tulajdonát ruházta a II. r. alperesre. Az egyes vételárakat a II. r alperes több 

részletben 2002. június 30-ig vállalta megfizetni. 

 

2002. év elejétől kezdődően azonban a II. r. alperes az egyes szerződések alapján 

esedékessé vált részleteket nem teljesítette. 

 

Ennek alapján az I. r. alperes 2003. március 3-án felhívta a II. r. alperest a tartozás egy 

héten belüli megfizetésére. A felhívás eredménytelen maradt. Ezért az I. r. alperes 

2003. március 12-én ismételten felszólította a II. r. alperest arra, hogy az elmaradt 

vételárrészleteket 2003. március 26-ig fizesse meg. Egyben figyelmeztette arra is, 
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hogy abban az esetben, ha a tartozás kiegyenlítése a megadott határidőben nem 

történik meg, a szerződésektől eláll. 

 

A II. r. alperes a tartozást ezt követően sem fizette meg. Így az I. r. alperes 2003. 

március 27-én az 1999. július 1-én megkötött szerződésektől elállt. 

 

A II. r. alperes az elállást 2003. március 31-én tudomásul vette. 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság a 2003. június 3-án jogerőre emelkedett 

2.Fpk.08-03-000193/6 számú végzésével – a 2003. május 15-én benyújtott hitelezői 

kérelem alapján – megállapította a II. r. alperes fizetésképtelenségét és elrendelte a 

felszámolását. 

 

A felperes (a II. r. alperes kijelölt felszámolója) módosított keresetében – a 

csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. 

tv. (a továbbiakban Cstv. ) 40. §. (1) bekezdés c.) pontjára alapítottan – annak 

megállapítását kérte, hogy az I. r. alperes 2003. március 27-i elállása, valamint a II. r. 

alperes 2003. március 31-én kelt, azt tudomásul vevő nyilatkozata jogellenesek. Ennek 

alapján azután elsődlegesen az eredeti állapot helyreállítását, másodlagosan az I. r. 

alperesnek a II. r. alperes által az egyes szerződések alapján a részére teljesített vételár 

részletek visszafizetésére való kötelezését is kérte. 

 

Arra hivatkozott, hogy az I. r. alperes elállási jogot jogszerűen nem gyakorolhatott, e 

jogát ugyanis az adásvételi szerződésekben nem kötötte ki. Az így jogellenes elállás a 

szerződéseket felbontotta. Ebből eredően pedig – a II. r. alperes nyilatkozatával együtt 

– alkalmas volt a hitelezők kijátszására, a II. r. alperes vagyonának csökkentésére. 

 

Az I. r. alperes elsődlegesen a per megszüntetését, másodlagosan a kereset elutasítását 

kérte. 

 

Azzal érvelt, hogy a Cstv. 40. §. (1) bekezdése alapján a felszámoló kizárólag az adós 

szerződését vagy más jognyilatkozatát támadhatja meg. A felperes viszont azzal, hogy 

az I. r. alperesi elállás jogellenességének megállapítását kérte, nem a jogszabályban 

meghatározott személlyel szemben érvényesített igényt. Ezért a pert a Pp. 157. §. a.) 

pontja alapján – a Pp. 130 § (1) bekezdés g.) pontjára figyelemmel – meg kell 

szüntetni. 

 

Az ügy érdemével kapcsolatban arra hivatkozott, hogy az adásvételi szerződésektől a 

II. r. alperes számára a teljesítésre megszabott póthatáridő eredménytelen elteltét 

követően a Ptk. 300. § (1) és (2) bekezdései alapján jogszerűen állt el. Az elállás pedig 

– a Ptk. 320. § (1) bekezdéséből kitűnően – a szerződést felbontja; felbontása esetében 

a szerződés – a Ptk. 319. § (3) bekezdése szerint – megkötésének időpontjára 

visszamenő hatállyal megszűnik, és a már teljesített szolgáltatások visszajárnak. 

Ahhoz, hogy az elállás jogkövetkezményei beálljanak, egyébre, mint a másik félhez 

intézett ilyen tartalmú nyilatkozatra, nincs szükség. Az elállás mint egyoldalú 

jognyilatkozat önmagában alkalmas a Ptk. 320. §. (1) bekezdése és 319. §. (3) 
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bekezdése szerinti joghatások előidézésére. Ebből következően az elállás 

tudomásulvételére nincs szükség; a tudomásulvételt tartalmazó nyilatkozathoz 

jogkövetkezmények nem fűződnek. 

 

A II. r. alperes érdemi ellenkérelmében egyetértett az I. r. alperes által előadottakkal. 

 

Az elsőfokú bíróság ítéletében megállapította, hogy a II. r. alperes 2003. március 31-én 

kelt, az I. r. alperesi elállást tudomásul vevő jognyilatkozata hatálytalan; az adásvételi 

szerződésekkel érintett, a felperes 2004. április 26-i előkészítő iratában megjelölt 

ingóságok így összesen 42.461.745,- Ft értékben a II. r. alperes tulajdonát képezik. 

Ennek alapján kötelezte az I. r. alperest, hogy az ingóságokat 15 napon belül adja a 

felperes birtokába. 

 

Az elsőfokú ítélet indokolása szerint a Cstv. 40 § (1) bekezdése alapján megindított 

perben kizárólag az adós által megkötött szerződés, illetve az adós jognyilatkozata 

vizsgálható. Ezért az I. r. alperes adásvételi szerződésektől való elállását rögzítő 

nyilatkozatát az elsőfokú bíróság vizsgálat tárgyává nem tehette. A per 

megszűntetésére viszont nem volt törvényes lehetőség, a II. r. alperesnek az elállást 

tudomásul vevő nyilatkozata ugyanis keresettel támadható volt, a jognyilatkozat pedig 

az I. r. alperes felé irányult. Így mindkét alperes perbenállása kötelező volt. Arra 

helyesen utalt az I. r. alperes, hogy az elálláshoz fűződő joghatások arra tekintet nélkül 

beállnak, hogy azt a másik szerződő fél tudomásul veszi-e vagy sem. A konkrét 

esetben azonban azzal, hogy a II. r. alperes az elállást nem kifogásolta, az adásvételi 

szerződések alapján birtokába került vagyontárgyakat az I. r. alperesnek visszaadta és 

így az eredeti állapotot helyreállították, a felszámolási vagyon csökkent, a többi 

hitelező sérelmet szenvedett. 

 

Az elsőfokú ítélettel szemben az I. r. alperes élt fellebbezéssel, és elsődlegesen annak 

hatályon kívül helyezését és a per megszűntetését, másodlagosan az ítélet 

megváltoztatásával a kereset teljes elutasítását, harmadlagosan pedig annak részbeni 

megváltoztatásával az I. r. alperest terhelő perköltség, államnak járó illeték és 

ügygondnoki díj leszállítását és annak megállapítását kérte, hogy mindezeket az I. r. 

alperes a II. r alperessel egyetemlegesen köteles megfizetni. 

 

Fellebbezése indokolásában arra hivatkozott, hogy a pert a Pp. 157. §. a.) pontja 

alapján – a Pp. 130. §. (1) bekezdés g.) pontjára figyelemmel – meg kellett volna 

szüntetni. 

A Cstv. 40. § (1) bekezdése alapján megindított keresettel ugyanis kizárólag az adós 

szerződése vagy más jognyilatkozata támadható meg. Az elállás viszont nem az adós 

jognyilatkozata volt, az elállás tudomásulvétele és az eredeti állapot helyreállítása 

pedig szerződéses kapcsolatot nem keletkeztetett az alperesek között. A felperes tehát 

nem a jogszabályban meghatározott személlyel szemben érvényesített igényt. 

 

Az ügy érdemével kapcsolatban kiemelte, hogy az elállás mint egyoldalú 

jognyilatkozat önmagában alkalmas a Ptk. 320. § (1) bekezdésében és 319. §. (3) 

bekezdésében meghatározott joghatások előidézésére. Ahhoz tehát, hogy az elállás 
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következményei beálljanak, annak tudomásulvételére nincs szükség. Ennélfogva a 

tudomásulvételt tartalmazó nyilatkozathoz jogkövetkezmények nem fűződnek. Ha 

pedig valamely nyilatkozathoz semmilyen joghatás nem kapcsolódik, úgy az nem is 

lehet alkalmas a hitelezők kijátszására, az adós vagyonának csökkentésére. Az elállást 

tudomásul vevő nyilatkozat hatálytalansága tehát nem állapítható meg, a 

hatálytalanság jogkövetkezményei nem alkalmazhatók. 

 

Végül kifejtette az I. r. alperes, hogy az elsőfokú bíróság saját döntéséhez képest is 

tévesen rendelkezett a perköltség viseléséről. A perben ugyanis a felperes csupán 29%-

os arányban lett pervesztes. Ehhez képest az elsőfokú bíróság kizárólagosan az I. r. 

alperest kötelezte a teljes perköltség viselésére. 

 

A felperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helyes indokai alapján 

történő helybenhagyását kérte. 

 

Azzal érvelt, hogy az elállás alapvetően valóban a másik félhez címzett olyan 

egyoldalú jognyilatkozat, amely a szerződést felbontja, így általában a joghatás 

megvalósulásához nem szükséges az elfogadó nyilatkozat. A konkrét esetben azonban 

az I .r alperes a 2003. március 27-én kelt, az elállást tartalmazó iratában rögzítette azt 

is, hogy abban az esetben, ha a II. r. alperes az elállást nem fogadná el, úgy 

tulajdonjogi igényét polgári peres úton, vagy felszámolási eljárás során fogja 

érvényesíteni. E záradék pedig helyes értelme szerint az elálláshoz fűződő joghatások 

beálltának az elfogadáshoz, mint feltételhez való kötését jelentette. A II. r. alperesnek 

az elállást tudomásul vevő nyilatkozatára tehát szükség volt; az adásvételi szerződések 

e kétoldalú jogügylet (az elállás és annak elfogadása) alapján szűntek meg. 

 

A másodfokú eljárás során a felperes a keresetét leszállította akként, hogy az I. r. 

alperesi elállás jogellenességének megállapítása és az ahhoz fűződő 

jogkövetkezmények alkalmazása iránti kereseti kérelmétől elállt. 

 

A fellebbezés az alábbiak szerint alapos. 

 

Az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg, az abból levont jogi 

következtetése azonban nem helytálló. 

 

Abban nem tévedett az elsőfokú bíróság, hogy a per megszüntetését mellőzte és a 

keresetet érdemben bírálta el. 

 

A per megszüntetésére ugyanis a Pp. 157. §. a.) pontja és 130. §. (1) bekezdés g.) 

pontja együttes alkalmazásával csak akkor kerülhet sor, ha a pert nem a jogszabályban 

erre feljogosított személy indítja, vagy a per csak jogszabályban meghatározott 

személy ellen indítható, illetve meghatározott személyek perben állása kötelező, s a 

felperes e személyt (személyeket) – felhívás ellenére – nem vonta perbe. 

 

A Cstv. korábban hatályban volt, de a jelen esetben irányadó 40. §. (1) bekezdése 

alapján a felszámoló saját nevében kétségkívül kizárólag az adósnak a felszámolási 
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eljárás lefolytatására irányuló kérelem bíróságra történő beérkezése napját megelőző 

egy éven belül és azt követően megkötött szerződését vagy más jognyilatkozatát 

támadhatta meg a bíróság előtt keresettel a felszámolás kezdő időpontjától számított 

90 napon belül. 

 

Abban az esetben azonban, ha a felszámoló nem az adós, hanem más személy 

megállapodását vagy egyoldalú jognyilatkozatát támadta meg, és az érvénytelenségre 

vagy hatálytalanságra való hivatkozást a saját személyéhez köthető jogi érdekeltség 

nem alapozza meg, nem a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának, illetve 

a per megszüntetésének van helye, hanem ítélettel kell a keresetet elutasítani. 

A kereshetőségi jog fennállása, illetve hiánya ugyanis, (vagyis az, hogy a felperes az őt 

megillető igényt érvényesíti-e vagy sem,) olyan anyagi jogi kérdés, amelynek 

tárgyában ítélettel kell határozni. 

 

Az ügy érdemét illetően arra helytállóan utalt a felperes, hogy a felek valamely 

szerződés felbontásáról rendelkező közös megegyezése, illetve a szerződés 

megszűnése jogkövetkezményeinek rendezése érdekében kötött megállapodása is 

minősülhet a Cstv. 40. §. (1) bekezdés c.) pontjába ütköző, a hitelezők kijátszására 

irányuló jogügyletnek. 

 

A konkrét esetben azonban a periratokból kitűnően az alperesek között létrejött 

adásvételi szerződéseket nem közös megegyezésük, hanem az I. r. alperes 2003. 

március 27-i egyoldalú jognyilatkozata, elállása bontotta fel. 

 

Azt ugyanis az elsőfokú eljárás során maga a felperes sem állította, illetve bizonyította, 

hogy az elállás színlelt lett volna, és az valójában az alpereseknek a szerződések 

felbontásáról rendelkező közös megegyezését leplezné. A 2003. március 27-én kelt 

okirat tartalma alapján – a felperes álláspontjával szemben - az sem volt 

megállapítható, hogy az I. r. alperes az elállás hatályának beálltát feltételhez kötötte 

volna. A II. r alpereshez intézett e nyilatkozatában ugyanis az I. r. alperes az elállás 

bejelentését követően csupán kilátásba helyezte azt, hogy igényét a II. r. alperessel 

szemben bírósági úton érvényesíti, ha az az elállás jogszerűségét, illetve az I. r. 

alperesnek az adásvételi szerződések tárgyát képező ingóságok feletti tulajdonjogát 

vitatná. 

 

Az elállás pedig a Ptk. 320. § (1) bekezdés második mondatából következően 

önmagában előidézi a szerződés felbontását; e joghatás bekövetkeztéhez az elállás 

elfogadására vagy más további cselekményre nincs szükség. 

 

A II. r. alperes 2003. március 31-én kelt, az I. r. alperesi elállás tudomásulvételére 

vonatkozó nyilatkozatának tehát a konkrét adásvételi szerződések megszűnésében nem 

volt szerepe. 

 

Az pedig, hogy a szerződések megkötésük időpontjára visszamenő hatállyal szűnnek 

meg, és a már teljesített szolgáltatások visszajárnak, a Ptk. 319. §. (3) bekezdéséből 

kitűnően a felbontás szükségképpeni következménye. E joghatásokat tehát – a Ptk. 
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320. §. (1) bekezdés második mondatára is figyelemmel - szintén az I. r. alperes 

elállása, nem pedig a II. r. alperes 2003. március 31-i nyilatkozata idézte elő. 

 

A konkrét esetben tehát sem az adásvételi szerződések megszűnése, sem az eredeti 

állapot helyreállítása nem a II. r. alperes keresettel támadott nyilatkozatának 

jogkövetkezménye volt. Így e nyilatkozat a hitelezők kijátszását, az adós vagyonának 

csökkentését nem eredményezhette. 

 

Az a nyilatkozat egyébként, amelyhez semmilyen jogkövetkezmény nem fűződik, nem 

is tekinthető jognyilatkozatnak. A jognyilatkozat ugyanis olyan akaratnyilvánítás, 

amely alkalmas joghatások kiváltására. 

 

Mivel tehát a II. r. alperes 2003. március 31-i bejelentése nem minősül 

jognyilatkozatnak, és az adásvételi szerződések felbontása, valamint az eredeti állapot 

helyreállítása, és így a hitelezők esetleges kijátszása, illetve a II. r. alperes vagyonának 

csökkentése nem e bejelentés jogkövetkezménye volt, hatálytalanságának 

megállapítására a felperes a Cstv. 40. §. (1) bekezdése alapján alappal nem tarthat 

igényt. 

 

Az eredeti állapot helyreállításáról pedig az alperesek külön megállapodást nem 

kötöttek. A Cstv. 40. §-ának korábban hatályban volt, de a jelen esetben irányadó (1) 

bekezdése viszont kizárólag az adós szerződése vagy más jognyilatkozata 

megtámadását tette lehetővé, az adós által külön jognyilatkozat nélkül nyújtott 

szolgáltatás visszakövetelésére a felszámolót nem hatalmazta fel. 

 

Így az a körülmény, hogy a II. r. alperes az elállás jogszerűségét nem vitatta, és az 

adásvételi szerződések alapján birtokába került ingóságokat az I. r. alperesnek 

visszaadta, a Cstv. korabeli 40. §. (1) bekezdése alapján önmagában alappal nem 

kifogásolható. 

 

Az alperesek között 2003. március 31-én létrejött, használati díj fizetéséről rendelkező 

megállapodást pedig a felperes keresettel nem támadta meg, így annak esetlegesen a 

hitelezők kijátszására, illetve az adós vagyonának csökkentésére alkalmas voltát a 

bíróság nem vizsgálhatta. 

 

Mindezekre tekintettel az ítélőtábla az elsőfokú ítéletet a Ptk. 253. §. (2) bekezdés 

második fordulata alapján megváltoztatta. 

 

Az első- és másodfokú eljárásban pervesztesnek bizonyult felperes a Pp. 239. §-a 

folytán alkalmazandó Pp. 78. §. (1) bekezdése alapján köteles az I. r. alperes ügyvédi 

munkadíjból és fellebbezési illetékből, valamint a II. r. alperes ügygondnoki 

munkadíjból álló perköltségét megfizetni. A jogi képviselettel összefüggésben az első- 

és másodfokú eljárásban felmerült munkadíjak összegét az ítélőtábla 8/2002 (III.30.) 

IM rendelet 3. §. (2) bekezdése alapján a pertárgy értéke és a kifejtett tevékenység 

mérlegelésével határozta meg. 
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A tárgyi illetékfeljegyzési jogos perben le nem rótt kereseti illetéket az első- és 

másodfokú eljárásban pervesztes felperes a Pp. 239. §-a folytán alkalmazandó Pp. 78. 

§. (1) bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 62. §. (1) bekezdés i.) 

pontja és a költségmentesség bírósági eljárásban való alkalmazásáról szóló 6/1986 

(VI.26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése alapján köteles az illetékhivatal külön 

felhívására az államnak megfizetni. 

 

 

Győr, 2005. január 26. napján 

 

 

 

Dr. Szalai György sk. Dr. Farkas Attila sk.   Dr. Zámbó Tamás sk. 

a tanács elnöke          előadó bíró        bíró 

 


