
Ha  a jó erkölcsbe ütköző célra irányultságot több egymással összefüggő 

szerződés együttesen (szerződéses láncolat)  eredményezi, az érvénytelenség 

megállapításához szükséges tényállás feltárására, ennek alapján az 

érvénytelenség konzekvenciájának levonására csak akkor kerülhet sor, ha a per 

valamennyi érintett szerződő fél perben állásával, a szerződéses láncolatot alkotó 

valamennyi szerződés „érvénytelenségének megállapítása „ iránt folyik. 

 

 

 
Győri Ítélőtábla 
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A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 
 

 

 

 

 

A Győri Ítélőtábla a dr. Cs. T. ügyvéd által képviselt P. B. Kft. felperesnek a dr. 

B. L. ügyvéd által képviselt B.B.Kft I.r. és G.B. Kft. II.r. alperesek ellen 

szerződések érvénytelenségének megállapítása iránt indított perében a Győr-

Moson-Sopron Megyei Bíróság 2004. november 24. napján kelt G.40.084/2003/37. 

számú közbenső ítélete ellen az alperesek által 41. sorszám alatt előterjesztett 

fellebbezés folytán meghozta az alábbi 
 

 

Í T É L E T E T : 

 

 

 

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

 

Az alperesek elsőfokú perköltségben való marasztalását mellőzi. 

 

Kötelezi a felperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg az I. és II.r. alpereseknek személyenként 

1.000.000. – 1.000.000. (Egymillió – egymillió) Ft másodfokú perköltséget. 

 

Ez ellen az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye. 

 



 

 

 

 

I N D O K O L Á S : 

 

 

A perben nem szereplő B. Rt. 1999-ben a fő gazdasági tevékenységéhez nem kapcsolódó 

vagyontárgyai értékesítéséről határozott. Döntése érintette mind a sertés-, mind a 

baromfiágazatot.  

 

2001 július 16-án a felperes írásban jelezte a B. Rt-nek, hogy a b-i és gy-i baromfinevelő 

telepeket meg kívánja vásárolni. 

 

Ennek alapján a B.Rt. igazgatósága a 2001. július 27-i ülésén úgy határozott, hogy a gy-i 

baromfitelepeket 198.270.000.Ft, a b-i baromfitelepeket pedig 98.750.000.Ft vételáron 

értékesíti az egyébként saját többségi tulajdonában álló felperes részére. A döntés 

meghozatalakor a B. Rt. igazgatóságának tagja volt S. P., a II.r. alperes egyik korábbi 

tulajdonosa is.  

 

2001. szeptember 20-án S.P. gyermekei, S. Zs. és S. Á. megvásárolták a II.r. alperesi 

gazdasági társaság üzletrészei, azoktól a harmadik személyektől, akiknek a részére korábban, 

1998-ban, a B. Rt-beli igazgatósági tagsága keletkezésekor S. P. házastársával együtt azokat 

értékesítette. A változást a cégnyilvántartásban 2001. október 12-i hatállyal vezették át.  

 

Ugyancsak 2001. szeptember 20-án a II.r. alperes más, a perben nem szereplő személyekkel, 

köztük a felperes akkori ügyvezetőjének hozzátartozójával együtt elhatározta az I.r. alperesi 

korlátolt felelősségű társaság megalapítását. A cégbejegyzésre végül 2001. november 14-én 

került sor. 

 

2001. október 15-én az alperesek a baromfitelepek megvásárlása érdekében hitelkérelmet 

nyújtottak be az E. Bankhoz.  

 

2001. december 20-án a B. Rt. mint eladó a b-i  0174/8 és 0174/23 hrsz. alatt, valamint a gy-i 

01050/4, 01050/5, 01052/6, 01052/10, 01052/12 és 01052/14. hrsz. alatt nyilvántartott 

ingatlanok tulajdonának a felperesre való átruházásáról szóló, általa cégszerűen aláírt két 

adásvételi szerződést megküldte a felperesnek. 

 

A felperes képviselője a szerződéseket nyomban nem írta alá, hanem 2002.január 7-én jelezte 

a B. Rt-nek, hogy kisebbségi tulajdonosa nem ért egyet a telepek megvásárlásával, az 

ingatlanok továbbértékesítése esetében pedig kétszeres illetékfizetés merülne fel. Erre 

figyelemmel javasolta, hogy a B. Rt. közvetlenül az alperesekkel kössön adásvételi 

szerződést.  

 

A B. Rt. az eredeti elképzelések módosításától elzárkózott, így végül a felperes is (vevőként) 

aláírta a 2001. december 20-i keltezésű szerződéseket.  

 

Ezt követően a felperes és az I.r. alperes között 2002. január 24-én adásvételi előszerződés jött 

létre, melyben a felek megállapodtak abban, hogy a legkésőbb 2002. március 1-ig 

megkötendő végleges adásvételi szerződéssel a felperes a gy-i 01050/4, 01050/5, 01052/6 és 



01052/12. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok tulajdonát az I.r. alperesre ruházza, az I.r. 

alperes pedig ennek ellenértékeként az előszerződés aláírásától számított 15 napon belül 

95.575.000.Ft vételárat vállalt a felperesnek megfizetni.  

 

Ugyanezen a napon a felperes és a II.r. alperes is adásvételi előszerződést kötöttek egymással, 

melynek alapján a felperes a legkésőbb 2002. március 1-ig megkötendő végleges adásvételi 

szerződéssel a b-i 0174/8 és 0174/23., valamint a gy-i 01052/10 és 01052/14. hrsz-ok alatt 

nyilvántartott ingatlanok tulajdonát vállalta a II.r. alperesre átruházni, a II.r. alperes pedig 

mindezek ellenértékeként az előszerződés aláírásától számított 15 napon belül 201.500.000.Ft 

vételárat vállalt a felperesnek megfizetni. 

 

A vételárak meghatározása során a B.Rt. és a felperes között létrejött adásvételi 

szerződésekben kikötött vételárakból indultak ki azzal, hogy annak összegét megnövelték a 

felperest terhelő vagyonszerzési illeték összegével. 

 

2002. február 8-án az alperesek megfizették az előszerződésekben meghatározott vételárakat.  

Ezt követően 2002. február 21-én az előszerződések szerinti tartalommal létrejöttek a felperes 

és az I.r. alperes, valamint a felperes és a II.r. alperes között a végleges adásvételi 

szerződések. 

 

A felperes módosított keresetében annak megállapítását kérte, hogy az alperesekkel 2001. 

január 24-én megkötött előszerződések, valamint a 2002. február 21-én megkötött adásvételi 

szerződések érvénytelenek. Kérte az eredeti állapot helyreállítását és ennek keretében az 

érintett ingatlanoknak a tulajdonába adását. 

 

Arra hivatkozott, hogy a szerződések a jó erkölcsbe ütköznek, valódi céljuk ugyanis az volt, 

hogy a baromfinevelő telepek tulajdonjogát más vevőket kizárva, a piacinál kedvezőbb 

feltételekkel és az összeférhetetlenség leplezésével a B. Rt-nél igazgatósági tag S. 

P.érdekeltségébe tartozó cégek szerezzék meg. 

 

Az alperesek a kereset elutasítását kérték. Azzal érveltek, hogy a szerződések a piaci 

feltételek szerint jöttek létre, megkötésükkel sem más személyeknek, sem általában a magyar 

gazdasági életnek hátrányt nem okoztak. A bőnyi baromfitelepnek eleve is a II.r. alperes volt 

a bérlője, így e körben a tulajdonszerzéssel kapcsolatban a jó erkölcsbe ütköző eljárás fel sem 

vethető. S. P. pedig akár természetes személyként, közvetlenül is megvásárolhatta volna az 

ingatlanokat a B. Rt-től, ha ez szándékában állt volna. Ennek megvalósításához csupán 

felmentést kellett volna kérnie a részvénytársaság közgyűlésétől, ezt pedig az akkori gyakorlat 

szerint minden bizonnyal meg is kapta volna. 

 

Az elsőfokú bíróság 37. sorszámú közbenső ítéletével megállapította, hogy a felperesnek az 

I.r. alperessel, illetve a II.r. alperessel 2002. január 24-én megkötött adásvételi előszerződései 

és a 2002. február 21-n megkötött adásvételi szerződései semmisek. A határozat indokolása 

szerint a peradatok alapján megállapítható volt, hogy az I. és II.r. alperesi cégek annak a S. P.-

nek az érdekeltségébe tartoznak, aki az ügyletkötések időpontjában a B. Rt. igazgatósági tagja 

volt, az I.r. alperesi gazdasági társaságot pedig kifejezetten a gy-i telepek megvásárlása 

céljából alapították. Emellett megállapítható volt az is, hogy a felperes a maga részére 

sohasem kívánta az érintett ingatlanokat megvásárolni. A szerződések megkötésével a 

feleknek valójában az volt a célja, hogy a baromfitelepek tulajdonjogát más vevőket kizárva 

az alperesek szerezzék meg akként, hogy az általuk, mint vevők által megkötendő adásvételi 

szerződésekben eladóként – az igazgatósági tag S. P. személyére figyelemmel – a B. Rt. ne 



szerepeljen. Ez a cél az elsőfokú bíróság álláspontja szerint az általánosan elfogadott erkölcsi 

normákat sérti, a társadalmi megítélés szerint tisztességtelennek minősül.  

 

E közbenső ítélettel szemben az I. és II.r. alperesek éltek fellebbezéssel, és annak 

megváltoztatásával a kereset elutasítását kérték. 

 

Fellebbezésük indokolásában arra hivatkoztak, hogy a szerződések nem ütköznek a jó 

erkölcsbe, megkötésükkel ugyanis másoknak hátrányt nem okoztak. Más személyektől az 

érintett időszakban konkrét vételi ajánlat nem is érkezett, így nem állapítható meg az sem, 

hogy harmadik személyeket tisztességtelen módon kizártak volna az értékesítési folyamatból. 

A II.r. alperes egyébként is a bőnyi telep bérlője volt. S.P. pedig közgyűlési hozzájárulással 

akár közvetlenül, természetes személyként is megvásárolhatta volna az ingatlanokat a B. Rt-

től, ha ez szándékában állt volna. Az ő személye miatt tehát nem kellett volna ezt a szerződési 

láncolatot létrehozni.  

 

A felperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú közbenső ítélet helyes indokai alapján 

történő helybenhagyását kérte. Azzal érvelt, hogy a felek eredeti és valós szándéka az volt, 

hogy az ingatlanokat a B. Rt. igazgatósági tagjának, S.P..nek a cégei szerezzék meg. A 

közvetlen értékesítésre azonban S.P.. összeférhetetlensége folytán nem kerülhetett sor, ezért a 

felek vevőként, majd továbbértékesítőként beiktatták az ügyletkötési folyamatba a felperest. 

Ezen túlmenően a B. Rt., figyelemmel arra, hogy a felperes a saját többségi tulajdonban álló 

cége volt, a piaci ár alatt értékesítette a baromfitelepeket a felperesnek. Ezekkel a 

megoldásokkal egyben a más lehetséges vevőket is elzárták a vétel lehetőségétől. 

 

A fellebbezés alapos. 

 

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

azonban nem helytálló. 

 

A Ptk.200.§. (2) bekezdése szerint valóban semmis a szerződés akkor is, ha nyilvánvalóan a 

jó erkölcsbe ütközik.  

 

A jó erkölcs – e rendelkezés alkalmazása során – a társadalom általános értékítéletét, a 

magánautonómiának a társadalmi közmegegyezés által meghatározott korlátait, az általánosan 

elvárható magatartás zsinórmértékét fejezi ki. Így jó erkölcsbe ütközőnek minősül az a 

szerződés, amelynek esetében az elérni kívánt cél, a vállalt kötelezettség jellege vagy az 

ellenszolgáltatás felajánlása, illetve a szerződés tárgya az általánosan elfogadott erkölcsi 

normákat, szokásokat nyilvánvalóan sérti, és ezért az általános társadalmi megítélés is 

egyértelműen tisztességtelennek minősíti.  

 

A b-i és gy-i baromfitelepek azonban nem a peres felek közötti szerződések megkötésével 

kerültek ki a B. Rt. tulajdonából. Az pedig, hogy a B. Rt. az értékesítési feltételeit hogyan 

alakította ki, hogy más személyeket az értékesítés folyamatából kizártak-e, illetve hogy a 

felperesnek mint vevőnek a szándékai mire irányultak, szintén nem e szerződések, hanem a B. 

Rt. mint eladó és a felperes mint vevő közötti ügyletek létrejötte kapcsán vizsgálható 

körülmény. Az sem volt megállapítható, hogy a felperesi cég is S.P.. érdekeltségi körébe 

tartozna. Önmagukban tehát a peres felek 2002. január 24-én kelt előszerződései és 2002. 

február 21-én kelt végleges adásvételi szerződései nyilvánvalóan jó erkölcsbe ütköző 

eredményt nem valósítanak meg.  

 



A felperes saját kereseti tényelőadása is arra utal valójában, hogy e szerződések a B. Rt. és a 

felperes közötti, 2001. december 20-án kelt adásvételi szerződésekkel együttesen, összefüggő 

szerződési láncolatot létrehozva irányultak jó erkölcsbe ütköző célra, amikor azt biztosították, 

hogy a baromfitelepek más vevőket kizárva a piaci ár alatt és az összeférhetetlenségre 

tekintettel a felperes vevőként, majd továbbértékesítőként való közbeiktatásával a B. Rt-nél 

igazgatósági tag, S.P.. érdekeltségébe tartozó alperesi cégek tulajdonába kerüljenek.  

 

A B. Rt. mint eladó és a felperes mint vevő közötti, 2001. december 20-án kelt adásvételi 

szerződések érvénytelenségének megállapítását azonban a felperes keresetében nem kérte. 

Megfelelő konkrét kereseti kérelem és a szerződő felek teljes körű perben állásának 

hiányában viszont a bíróság abban, hogy e szerződések önmagukban, illetve a peres felek 

közötti, keresettel támadott szerződésekkel együtt megvalósítanak-e a jó erkölcsbe ütköző 

eredményt, illetőleg valamely jó erkölcsbe ütköző célra irányulnak-e, nem foglalhatott állást.  

 

A 2002. január 24-én megkötött előszerződések, valamint a 2002. február 21-én létrejött 

végleges adásvételi szerződések pedig a már részletezettek szerint önmagában nem ütköznek 

a jó erkölcsbe. A szerződések érvénytelenségének megállapítása, és az eredeti állapot 

helyreállítása a B. Rt. és a felperes közötti adásvételi szerződések semmissége egyidejű 

megállapításának hiányában (ha mindezeknek a jogszabályi feltételei egyáltalán fennállnának) 

egyébként sem felelne meg az általános társadalmi megítélésnek, az elfogadott erkölcsi 

normáknak, ez ugyanis azt eredményezné, hogy az érintett baromfitelepek annak a 

felperesnek a tulajdonába kerülnének, akinek saját előadása szerint nem is volt 

tulajdonszerzési szándéka. 

 

Ezért az ítélőtábla az elsőfokú közbenső ítéletet a Pp.253.§. (2) bekezdése alapján 

megváltoztatta, és a keresetet elutasította. 

 

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

alkalmazandó Pp.78.§. (1) bekezdése alapján köteles az I. és II.r. alperesek lerótt fellebbezési 

illetékből és ügyvédi munkadíjból álló perköltségét megfizetni. Ez utóbbi – áfát is magában 

foglaló – összegét az ítélőtábla a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3.§. (2) bekezdés c.) pontja, 

(5) és (6) bekezdései alapján a pertárgy értéke és a kifejtett ügyvédi tevékenység 

mérlegelésével határozta meg. 

 

A kereset elutasítására tekintettel a per tárgyát képező ingatlanokat érintő perfeljegyzést 

törölni kell; a törlés alapjául szolgáló jogerős határozatot az elsőfokú bíróságnak kell a 

földhivatal részére megküldenie. (Inytv. 64.§. (3) bekezdése) 

 

 

G y ő r , 2005. február 16. 

 

 

 

 

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

a tanács elnöke                                 előadó bíró                                             bíró 

 

 

 

 



 

 


