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A szolgáltatás, illetve szolgáltatások tárgyában fennálló tévedés és az ezzel 

kapcsolatos jogkövetkezmények tisztázása nélkül nincs mód a szolgáltatások 

értéke közötti különbség vizsgálatára, hiszen ezután határozható meg, hogy mi az 

az egyéb szempontokból érvényes szerződéses tartalom, illetőleg mik a kölcsönös 

szolgáltatások, melyeket a feltűnő értékaránytalanság bekezdésének alkalmazása 

során össze kell hasonlítani egymással /Ptk.201.§ (2)bek., 210.§. (1)bek.)/ 

  

 

Az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott ítéletével megállapította, hogy a felek 

által 2002. október 7. napján az a.-i 2327/3., 2327/4., 2327/5., 2328/2., 2406. és 

2417/2. hrsz-ú ingatlanok cseréjére kötött szerződés érvénytelen. Elrendelte az eredeti 

állapot visszaállítását, megkereste a földhivatalt a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási 

visszajegyzése iránt, kötelezte a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az 

alperesnek értékkiegyenlítés címén 405.000 Ft-ot és kamatát, az alperest pedig 

1.241.740 Ft perköltség megfizetésére kötelezte.  

 

Ítéletének indokolásában kifejtette, hogy a felperes szervezeti és működési szabályzata 

2. sz. mellékletének s./ pontja értelmében a polgármesternek a felperes nevében külön 

képviselőtestületi felhatalmazás hiányában is perindítási jogosítványa van.  

 

Megállapította, hogy az a-i 2328/2. hrsz-ú vendéglő megjelölésű ingatlan a felek 

közös, a szerződéskötéskor fennálló tévedése folytán került be az elcserélendő 

ingatlanok közé, hiszen ez az ingatlan 1997. óta a B. M. Iskolának a tanműhelye, míg 

az alperesi iskola tanműhelye máshol van. 

 

Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a csere tárgyát képező ingatlanok 

vonatkozásában a csereszerződés megkötésekor feltűnő értékaránytalanság állt fenn. 

Ezt a megállapítását a szerződés megkötésekor hivatalban lévő polgármesternek, Ékes 

Józsefnek, továbbá a csereszerződést a felperes részéről előkészítő B. Zs. 

tanúvallomására és a perben beszerzett igazságügyi ingatlanforgalmi szakvéleményre 

alapította.  

 

A fentiekre figyelemmel az elsőfokú bíróság a Ptk.201.§ /2/ bekezdésében, a 235.§ /1/ 

bekezdésében, továbbá a 236.§ /1/ és a 237.§ /1/ bekezdésében foglalt rendelkezésekre 

hivatkozással állapította meg a csereszerződés érvénytelenségét és rendelkezett az 

eredeti állapot helyreállításáról. Ennek keretében 405.000 megfizetésére kötelezte a 

felperest a Ptk.361.§-ára hivatkozással, mégpedig arra tekintettel, hogy az alperes a 

részére átadott ingatlanokat birtokba vette és a 2406., valamint a 2417/2. hrsz-ú 

ingatlanokon nyitott színeket épített, melyek értéke a szakértői vélemény szerint 

115.000 Ft-ot és 290.000 Ft-ot képvisel. 

 

A megyei bíróság az alperest a Pp.78.§ /1/ bekezdésére figyelemmel kötelezte a 

felperes által megelőlegezett 241.740 Ft szakértői díj, valamint a 32/2003.(VIII.22.) 
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IM: rendelet 2.§ /1/ bekezdés a./ pontjában  és /2/ bekezdésében foglaltak szerint 

1.000.000 Ft-ban megállapított ügyvédi munkadíj együttes megfizetésére. 

 

Az alperes az ítélettel szembeni fellebbezésében elsődlegesen a felperesi kereset 

elutasítását, másodlagosan az ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új 

eljárásra utasítását kérte. Álláspontja szerint a ítélet megalapozatlan, indokolási 

kötelezettségének nem tett eleget maradéktalanul az elsőfokú bíróság. Kifogásolta, 

hogy a bíróság nem tisztázta a szakértői vélemény nem kellő részletességgel és 

pontossággal tett megállapításainak helytállóságát, nem a maguk összességében 

értékelte a bizonyítékokat, nem vette figyelembe, hogy időközben a felperes 

magatartása következtében jelentős állagromlás következett be az ingatlanokon, így az 

alperessel szemben súlyosan méltánytalan az eredeti állapot visszaállítása, hiszen 

leromlott ingatlanokat kapna vissza az alperesi beruházások és a karbantartás miatt 

megnövekedett értékű ingatlanokért cserébe. Kifejtette, hogy a felperes bizottságai, 

szakemberei, tisztségviselői vizsgálták a szerződéskötést megelőzően a 

körülményeket, így a felperes fel tudta mérni, hogy milyen ingatlanokról van szó. 

Kérte a felperesi ügyvédi munkadíj felülvizsgálatát, eltúlzottnak minősítve annak 

mértékét. 

 

A felperes fellebbezési ellenkérelmében kérte az ítéletnek a per fő tárgya 

vonatkozásában való helybenhagyását, ugyanakkor a perköltségre vonatkozó ítéleti 

rendelkezést érintően csatlakozó fellebbezést terjesztett elő, az elsőfokú eljárásra 

megállapított ügyvédi munkadíjnak a korábban csatolt megállapodás szerinti 

tartalommal történő megállapítását kérve. Álláspontja szerint a bíróság nem értékelte 

kellően a jelentős pertárgyértéket, a jelentős időráfordítást, továbbá az ÁFÁ-t, és nem 

indokolta a megállapodásban foglaltaktól eltérő munkadíj megállapítását. 

 

Az alperes fellebbezése az alábbiak szerint részben alapos, míg a felperes csatlakozó 

fellebbezése nem alapos.  

 

Az ítélőtábla a felperes szervezeti és működési szabályzatának hivatkozott 

rendelkezése alapján megállapította, hogy az elsőfokú bíróság helytállóan foglalt állást 

a polgármester külön képviselőtestületi döntés nélküli perindítási jogköréről.  

 

A lefolytatott bizonyítási eljárás adatai, elsősorban  M. J. (az alperes kuratóriumának 

szerződéskötéskori elnöke), F. Z. (a B. Szakközépiskola tanára és egyben az 

önkormányzati képviselőtestület tagja) és É. J. (szerződéskötés időpontjában 

hivatalban lévő polgármester) tanúk vallomása alapján  helyesen állapította meg az 

elsőfokú bíróság, hogy a felek szándéka a szerződéskötéskor az volt, hogy az alperes a 

tulajdonában lévő, de általa nem használt ingatlanaiért cserébe a felperes tulajdonában 

és saját használatában lévő ingatlanokat kapjon, arról pedig, hogy a 2328/2. hrsz-ú 

ingatlan ténylegesen nem az alperes, hanem a B. M. Szakközépiskola használatában 

van, nem volt tudomásuk. Tényszerű tehát az elsőfokú bíróság ítéletének azon 

megállapítása, hogy ez az ingatlan a felek szerződéskötéskor fennálló tévedése folytán 

került a szerződésbe.  
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A fentiekre figyelemmel megállapítható tehát, hogy a felek szerződése ebben a 

részében, a szerződés tárgyában való tévedés folytán érvénytelen. 

A Ptk.239.§ úgy rendelkezik, hogy a szerződés részbeni érvénytelensége esetén az 

egész szerződés csak akkor dől meg, ha a felek azt az érvénytelen rész nélkül nem 

kötötték volna meg. Ennek kérdését az elsőfokú bíróság nem vizsgálta.  

Az alperes szándéka nem a más használatában, hanem saját használatában lévő 

ingatlanok megszerzésére irányult. Az alperes a másodfokú eljárás során a tárgyaláson 

úgy nyilatkozott, hogy a szerződés fenntartása abban az esetben is érdekében áll, ha ez 

a bizonyos tanműhely esetlegesen visszakerül a felpereshez. A fentiekre figyelemmel 

az ítélőtábla megállapíthatónak ítélte, hogy az alperes megkötötte volna a perbeli 

szerződést akkor is, ha a 2328/2. hrsz-ú ingatlant belevették volna a felperes által 

nyújtott szolgáltatások körébe, és nyilvánvalóan a felperes is megkötötte volna enélkül 

a szerződést, hisz ez számára kedvezőbb feltételeket jelentett volna.  

Az ítélőtábla álláspontja szerint tehát – figyelemmel a Ptk.239.§-ára - a 2328/2. hrsz-ú 

ingatlan vonatkozásában fennálló tévedés folytán csupán ennek az ingatlannak a 

vonatkozásában dől meg, válik érvénytelenné a szerződés.  

 

A szolgáltatás, illetve szolgáltatások tárgyában fennálló tévedés és az ezzel 

kapcsolatos jogkövetkezmények tisztázása nélkül nincs mód a szolgáltatások értéke 

közötti különbség vizsgálatára, hiszen ezután határozható meg, hogy mi az az egyéb 

szempontokból érvényes szerződéses tartalom, illetőleg mik a kölcsönös 

szolgáltatások, melyeket a Ptk.201.§ /2/ bekezdésének alkalmazása során össze kell 

hasonlítani egymással. A felek szerződéskötéskori szándéka, a szerződéskötési 

körülmények, a szerződéssel elérni kívánt célok mellett a felperesi – immár az 

érvénytelen rész, tehát a 2328/2. hrsz-ú ingatlan figyelmen kívül hagyása után 

fennmaradó - szolgáltatások és az alperes által nyújtott szolgáltatások forgalmi 

értékének összehasonlítására van szükség.  

 

Az elsőfokú eljárás során beszerzett igazságügyi ingatlanforgalmi szakvéleménnyel 

kapcsolatos alperesi kifogásokat az ítélőtábla nem tartotta alaposnak. A szakvélemény 

részletesen ismerteti a szakértői módszereket, a szakértő a vélemény elkészítésekor 

kellő számú összehasonlító adatot értékelt. A szakértő nyilatkozatából kitűnik az is, 

hogy a szerződéskötéskori forgalmi értékre vonatkozó megállapításai során a 

szerződéskötéskori állapotokat vette figyelembe és e körben figyelmen kívül hagyta az 

utólagos állagromlás okozta értékcsökkenést. A szakértő a tárgyaláson a peres felek 

kérdéseire válaszolva – osztva az alperes idevonatkozó észrevételét – jelentősen 

(47.238.000 Ft-ról 30.274.000 Ft-ra) csökkentette a 2417/2. hrsz-ú ingatlan 

szerződéskötéskori forgalmi értékére tett megállapítását. A szakvélemény a 

pontosítással együtt nem hiányos, nem homályos, önmagával, illetve a bizonyított 

tényekkel nem áll ellentétben, helyességéhez nem fér kétség. 

 

A fentiekre figyelemmel megállapítható, hogy a korábban a felperes tulajdonában lévő 

2406 (59.902.000 Ft) és 2417/2. hrsz-ú  (30.274.000 Ft) ingatlanok együttes értéke 

90.176.000 Ft, míg a korábban az alperes tulajdonában lévő 2327/2 (1.012.000 Ft), 

2327/3. (28.677.000 Ft) és 2327/4. hrsz-ú (33.926.000 Ft) ingatlanok együttes 

szerződéskötéskori értéke 63.615.000 Ft volt. 
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B. Zs. tanú elmondta, hogy a felperes alkalmazottjaként, mint a vagyonkezelési iroda 

dolgozója vett részt a cserével kapcsolatos előterjesztés elkészítésében, az ügy 

elintézése nagyon sürgős volt, más ingatlanügyeknél külső szakértőt kér fel a hivatal, 

de jelen esetben erre nem került sor, négyszer került átdolgozásra az előterjesztés, a 

számokat úgy diktálták.  

Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy az alperes tulajdonában levő ingatlanokat 

korábban a felperes vette az alperesnek, hogy ezzel az önkormányzati feladatokat 

ellátó alperesi iskola működését igyekezzen biztosítani. Ezek cseréjére került sor az 

alperes által ténylegesen használt, de felperesi tulajdonban lévő ingatlanok fejében. 

Ezekből a körülményekből kitűnik, hogy a szerződés előkészítése és megkötése során 

az értékeket rugalmasan kezelték, nem volt elsődleges a szolgáltatás és 

ellenszolgáltatás közötti értékegyensúly követelménye. 

Ezt támasztja alá a csereszerződés 4./ pontjában foglalt azon közös nyilatkozat is, 

melyben a szerződő felek kijelentették, hogy értékkülönbözet címén egyik fél sem lép 

fel követeléssel. (Ez a nyilatkozat egyébként az alperes által hivatkozottakkal 

ellentétben nem értékelhető a felperes részéről a megtámadás jogáról a Ptk.236.§ /4/ 

bekezdésében foglaltak szerinti írásbeli lemondásnak, hiszen ekkor még nem 

tudatosulhatott a felperesben az értékekkel kapcsolatos esetleges probléma, a 

szerződésben az ingatlanok könyv szerinti értékét azonos összegben jelölték meg, míg 

a képviselőtestületnek készített előterjesztésben éppen a felperes javára  kedvezőbb 

értékviszonyok kerültek feltüntetésre.) 

 

A fenti körülményeknek a Legfelsőbb Bíróság Pk. 267. számú állásfoglalásában 

foglaltak szerinti együttes értékelésével a szolgáltatás és ellenszolgáltatás forgalmi 

értékében fennálló értékkülönbség nem tekinthető feltűnően nagynak, illetve 

aránytalannak.  

Erre tekintettel az ítélőtábla az elsőfokú ítéletet a Pp. 253.§ /3/ bekezdésében foglaltak 

alapján részben megváltoztatta, a perbeli szerződésnek nem az egésze, csupán – a 

korábban kifejtettek szerint – az ajkai 2328/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó része 

körében állapította meg a szerződés érvénytelenségét, és rendelte el a Ptk. 237.§ /1/ 

bekezdése alapján az eredeti állapot visszaállítását, ezt meghaladóan pedig a felperesi 

keresetet elutasította. 

 


