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A biztosítéki vételi jog gyakorlása önmagában nem zárja ki  az ilyen módon 
biztosított kölcsönkövetelés hitelező általi érvényesítését, a kétszeres 
teljesítést a kötelezett akkor háríthatja el, ha valamelyik jogviszony alapján 
teljesített / Ptk. 375. §. (1) bekezdés/ 
 
 
 

 
Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott ítéletével kötelezte az alperest, hogy 15 
napon belül fizesse meg a felperesnek 8.000.000 Ft tőkét, annak a 2001. december 
4. napjától a kifizetés napjáig járó 20 %-os mértékű, míg 2002. április 1. napjától a 
kifizetés napjáig további 8 %-os mértékű kamatát, valamint 980.000 Ft perköltséget. 
Az elsőfokú bíróság ítéletének indokolásában megállapította, hogy a felek között 
2001. december 4. napján teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
kölcsönszerződés jött létre 8.000.000 Ft kölcsönösszeg átadásáról, úgy, hogy a 
kötelezett alperes a kölcsön átvételét a szerződés aláírásával elismerte, míg az 
alperes a szerződési okirat általa, kölcsönvevőként való aláírását is elismerte. Az 
ugyanaznap kelt vételi jogot alapító szerződésben pedig (4. pont) az alperes külön 
elismerte, hogy a felperestől mindösszesen 22.000.000 Ft kölcsönt kapott ingatlana 
felújításához. Az elsőfokú bíróság rámutatott, hogy a Pp. 196. §. (1) bekezdés b.) 
pontja alapján teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő kölcsönszerződésben 
foglalt kötelezettségvállalással szemben az alperes csak állította, de nem 
bizonyította, hogy a 8.000.000 Ft kölcsönösszeget nem vette át, sőt az ügy 
eldöntése szempontjából lényeges kérdésekre az alperes személyes meghallgatása 
során nem is válaszolt. Ezért a Ptk. 523. §. (1) bekezdése alapján a kereset szerint 
marasztalta az elsőfokú bíróság az alperest, míg az üzlet és késedelmi kamatról – a 
felek megállapodására figyelemmel – a Ptk. 301. §. (1) bekezdés alapján 
rendelkezett. 
 
Az ítélet ellen az alperes terjesztett elő fellebbezést az elsőfokú bíróság ítélete 
megváltoztatása és a kereset elutasítása iránt. Fellebbezésének indoka szerint a 
felperes követelésének nincs jogalapja, ugyanis 22.000.000 Ft értékben kapott a 
felperes vételi jogot illetve jelzálogjogot egy az ingatlanszakértők által minimum 
180.000.000 Ft-ra becsült értékű ingatlanra. A felperes a vételi jogával élt az 
ingatlanra, az bejegyzésre is került az ingatlan-nyilvántartásba, csak a felperes 
tulajdonjoga nem. A felperes pénzkövetelés iránti pert ebből következően csak 
akkor indíthatott volna, ha a tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmét a földhivataltól 
visszavonta volna, így azonban duplán érvényesíti követelését, hiszen a 
kölcsönösszeg megítélése után is érvényesítheti tulajdoni igényét az ingatlanra. 
Hivatkozott arra is az alperes, hogy az elsőfokú bíróság nem indokolta, hogy miért 
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hagyja figyelmen kívül a beadványaihoz csatolt iratokat és miért fogadja el a 
felperesi előadást a vételi jog biztosítéki jellegére nézve. Ezért az elsőfokú 
bíróságnak a keresetet vagy el kellett volna utasítania, vagy az ingatlanra benyújtott 
tulajdonjog bejegyzés iránti kérelem elbírálásáig a per tárgyalását fel kellett volna 
függesztenie. 
 
A felperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú bíróság ítéletének 
helybenhagyását indítványozta. Előadta, hogy a felperes tulajdonjog bejegyzés iránti 
kérelme változatlanul attól függ, hogy az őt rangsorban megelőző harmadik személy 
tulajdonjoga bejegyzésre kerül-e vagy sem. Vitatta az alperes azon érvelését is, hogy 
a felperes duplán érvényesíti követelését, hiszen 22.000.000 Ft követeléséből eddig 
csupán 13.000.000 Ft térült meg. Amennyiben a felperes tulajdonjogát bejegyzik a 
vételi joggal terhelt ingatlanra, abban az esetben pedig elszámolásnak lehet helye, az 
alperes kölcsöntartozását egy beszámítási nyilatkozattal megszüntetheti. 
 
A fellebbezés nem alapos. 
 
A fellebbezési eljárásban az ítélőtáblának abban a jogkérdésben kellett állást 
foglalnia, hogy a biztosítéki vételi jog gyakorlása kizárja-e az ilyen módon biztosított 
kölcsönkövetelés hitelező általi – egyidejű – érvényesítését.  
 
A kérdés megválaszolásánál abból szükséges kiindulni, hogy a szabályzott opciós 
(vételi) jog az adásvételi szerződés különös, a Ptk-ban szabályzott esete, így 
ugyanazon szabályok vonatkoznak rá – a jogszabályban írt eltérésekkel – mint az 
adásvételi szerződésre. A fellebbezési eljárásban már nem volt vitás az, hogy a 
felperes javára a szombathelyi belterületi 11836/2 hrsz-ú ingatlanra vételi jogot 
alapító 2001. december 4. napján kelt szerződés a peres felek között 2001. 
szeptember 24. napján és 2001. december 4. napján létrejött kölcsönszerződések 
biztosítékául szolgált, azzal, hogy a kölcsönszerződésekben foglalt fizetési határidő 
eredménytelen eltelte esetén a felperes a 2002. április 1. – 2002. december 31. 
napjáig terjedő időszakban a vételi joggal terhelt ingatlant egyoldalú nyilatkozatával 
megvásárolhatja. A bírói gyakorlat szerint (Pl.: BH 1998/350., BH 1999/415. szám 
alatt közzétett eseti döntések) ilyen jellegű biztosítéki vételi jog alapításának 
jogszabályi akadálya nincs. 
 
A biztosított kölcsönjogviszonyok, illetve a biztosítéki vételi jogot alapító szerződés 
között azonban az említetteken túl olyan kapcsolat nincs, hogy az opciós jogosult 
hitelezőnek választania kellene, hogy a kölcsönszerződés alapján a kölcsön 
visszafizetése iránti, avagy a biztosítéki vételi jog alapján a vételi joggal terhelt 
ingatlan megvétele iránti kötelmi, illetve dologi jogi igényét érvényesíti. Ezért a 
fellebbezés kellő alap nélkül hivatkozik arra, hogy a felperes „duplán” érvényesíti 
követelését, mert a kölcsönösszeg megítélése után is érvényesítheti tulajdoni igényét 
az ingatlanra. Amennyiben ugyanis a hitelező felperes csak a kölcsönszerződésen 
alapuló kölcsön követelését érvényesíti és vételi jogát nem - az adós alperessel 
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szemben–, a vételi jog gyakorlására nyitva álló határozott határidő eltelte folytán – a 
kölcsönkövetelést biztosító vételi joga elenyészik.  
 
Továbbá a vételi jogot alapító szerződés egyértelműen meghatározza az átruházott 
ingatlan vételárát, így - a vételi jog gyakorlását követően – az adásvételi szerződés 
létrejött (Ptk. 365. §. (1) bek.), az eladó alperes igényelheti a vételár vevő felperes 
általi megfizetését. Azaz: a ha felperesnek fizetési kötelezettsége (opciós vételár) 
keletkezik az alperes felé, ebbe beszámítható az alperes kölcsönjogviszony folytán 
fennálló kölcsöntartozása. Ez azonban nem érintheti a nem vitásan lejárt és meg 
nem fizetett kölcsöntartozás bíróság előtti érvényesíthetőségét,  függetlenül attól, 
hogy a felperes 2002. december 19. napján vételi jogának gyakorlását a 
földhivatalnál bejelentette-e. Az opciós vételárral való „elszámolási kötelezettség” -  
az opciós vételárba a hátralékos, meg nem fizetett kölcsöntartozás 
beszámíthatósága  az alperes részéről - változatlanul fennmarad a kölcsöntartozásra 
vonatkozó jogerős bírósági határozat ellenére is.  
 
Azon okból sem alapos a fent hivatkozott fellebbezési érvelés, mert a kötelmi jogi 
vételi jogot alapító szerződés alapján a tulajdonszerzésnek, azaz a teljesítésnek 
feltétele a konstitutív hatályos ingatlan-nyilvántartási bejegyzés (Ptk. 117. §. (3) bek., 
Inytv. 3. §. (2) bek.). A perbeli esetben csupán a felperes vételi joga került 
bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba, tulajdonjoga nem, és az is kérdéses, hogy a 
felperes tulajdonjog bejegyzés iránti kérelme alapján egyáltalán az opciós adásvételi 
ügylet teljesedésbe mehet-e, figyelemmel az azt megelőző ranghelyű bejegyzésre. 
Így a kétszeres teljesítésre az alperes alappal nem hivatkozhat, a kölcsöntartozás 
teljesítésének kikényszerítése iránti perben.  
 
Azt pedig az elsőfokú bíróság helytállóan állapította meg, hogy a teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglalt (Pp. 196. §. (1) bek.) kölcsönszerződéssel illetve a 2001. 
december 4. napján kelt vételi jogot alapító szerződésbe rögzített tartozáselismerő 
nyilatkozattal szemben (Ptk. 242. §.) az alperest terhelte annak bizonyítása, hogy a 
kölcsönösszeget a felperestől nem vette át.  Az alperes pedig mindezek bizonyítását 
meg sem kísérelte. 
 
Ezekre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 253. §. (2) 
bekezdése alapján helybenhagyta. 
 
                                                     


