
I. 

A meghiúsulási kötbérigény megalapozottsága szempontjából nincs jogi 

jelentősége annak, hogy az I. r. alperes a késedelem elkerülése, vagyis a 

határidőben történő teljesítés érdekében úgy járt-e el, ahogy az az adott 

helyzetben általában elvárható. 

II. 

A bíróságnak a semmisségi okok fennálltát – a másodfokú eljárásban is -  

hivatalból  kell észlelnie. Erre azonban csak akkor van lehetősége, ha az ehhez 

szükséges tények és bizonyítékok a rendelkezésére állnak, vagy azok a másodfokú 

eljárásban előterjeszthetőek. 

 

 

 

 

Győri Ítélőtábla :Gf.II.20.178/2005/4. 

 

alkalmazott jogszabályok:Ptk.240.§., Ptk.246-47.§, Pp.235.§.(1)bekezdés  

 

 

2002. szeptember 19. napján a felperes mint eladó - a 2002. július 25-én meghozott 

135/2002.(VII.25.) számú képviselőtestületi határozata alapján - az I.r. alperessel mint 

vevővel vállalkozási elemeket is tartalmazó adásvételi szerződést kötött. A szerződés 

szerint a felperes a kizárólagos tulajdonát képező s.-i 3180. helyrajzi számú, 

ténylegesen S.  H. u. 54. szám alatt elhelyezkedő, 4484 m2 alapterületű – kollégium 

megnevezésű – ingatlan tulajdonát mindösszesen 25.750.000,- Ft vételár ellenében az 

I. r. alperesre átruházta. Az I. r. alperes a vételár megfizetésén túl kötelezettséget 

vállalt arra is, hogy az ingatlanon a meglevő épület lebontása után maximum 30%-os 

beépítettséggel 9,5 m-es homlokzatmagasságú épületegyüttest létesít, melynek egy 

részében 80 fő befogadására alkalmas idősek otthonát és ápoló otthont hoz létre, és az 

otthon használatbavételi engedélyét 2004. június 30. napjáig beszerzi.  

 

Vállalta az I. r. alperes továbbá, hogy amennyiben a használatbavételi engedélyt a fenti 

határidőben önhibájából beszerezni nem tudja, az engedély beszerzéséig a felperesnek 

havi 4.000.000,- Ft, de legfeljebb 23.000.000,- Ft összegű kötbért fizet. 

 

Mindezeken túl rögzítették szerződésükben a felek azt is, hogy az ingatlan a 

használatbavételi engedély megszerzésétől számított 5 évig az idősek otthona és ápoló 

otthon rendeltetésű részében egészségügyi célvagyonnak minősül, és egy esetleges 

felszámolási eljárásban történő értékesítése során a felperest vagy az általa kijelölt 

egészségügyi közszolgáltatót elővásárlási jog illeti meg. Megállapodtak a felek a 

célvagyoni jelleg és az elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről, 

valamint arról, hogy e jogok nem gátolják az ingatlan H. utcai frontján megvalósítandó 

apartmanház építési munkáit. A szerződés szerint azonban az I. r. alperesnek első 

ütemben az idősek otthona kivitelezését kellett megkezdenie. 
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A felperes mint zálogjogosult és a II. r. alperes mint zálogkötelezett ugyanezen a 

napon jelzálogszerződést kötöttek egymással, melynek alapján az adásvételi 

szerződésben meghatározott legfeljebb 23.000.000,- Ft kötbér és járulékai erejéig 

jelzálogjogot alapítottak a felperes javára a II. r. alperes tulajdonát képező s.-i 685/2. 

helyrajzi számú lakóház, udvar, panzió megnevezésű ingatlanra. 

 

Az I.r. alperes az ingatlan vételárát megfizette, az elővásárlási jogot és a jelzálogjogot 

pedig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. 

 

2003. október 3. napján az I.r. alperes adásvételi szerződést kötött a III.r. alperesi 

betéti társasággal (melynek egyébként beltagja volt) a felperestől megvásárolt s.-i 

3180. helyrajzi számú ingatlan továbbértékesítése érdekében. A kikötött vételár 

62.776.000.-Ft volt.  

 

2003. november 5. napján a felperes, az I.r. alperes és a III.r. alperes írásban 

megállapodtak arról, hogy a felperes hozzájárul az ingatlan III.r. alperesnek történő 

eladásához, az I.r. alperes pedig - tekintettel arra, hogy a felperessel kötött adásvételi 

szerződésben  vállalt, az idősek otthona és a ápolási otthon megépítésére vonatkozó 

kötelezettségeit teljesíteni nem tudja – 2004. december 1. napjáig részletekben 

megfizet a felperesnek 23.000.000,- Ft kötbért. A megállapodás szerint a II.r. alperes 

zálogkötelezettsége a kötbértartozás kiegyenlítéséig változatlanul fennmarad, de ezen 

túlmenően a III.r. alperes a kötbérkövetelés biztosítására készfizető kezességet is 

vállalt. A felperes mindezekre tekintettel hozzájárult a célvagyoni jellegnek az 

ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez, és vállalta, hogy az érintett ingatlanon az I. 

és III.r. alperes ingatlanfejlesztési tevékenységét semmilyen módon nem akadályozza. 

Rögzítették a felek azt is, hogy amennyiben az I.r. alperes a kötbért a megállapodásban 

foglaltak szerint megfizeti, úgy a 2002. szeptember 19-én kelt adásvételi szerződésből 

eredően egymással szemben további követelést nem támasztanak. 

 

A kötbér megfizetésére  nem került sor. 

 

A felperes keresetében egyetemlegesen kérte az I. és III. r. alpereseket 23.000.000,- Ft 

kötbér és annak 2005. január 1. napjától a kifizetés napjáig járó évi 11% kamata 

megfizetésére, a II. r. alperest pedig annak tűrésére kötelezni, hogy e tartozás erejéig a 

s.-i 685/2. helyrajzi számú ingatlanból kielégítést keressen. Arra hivatkozott, hogy az 

I. r. alperes a 2002. szeptember 19-én megkötött adásvételi szerződésben 

kötelezettséget vállalt arra, hogy a részére értékesített  3180. hrsz-ú ingatlanon 2004. 

június 30. napjáig idősek otthona és ápoló otthon rendeltetésű felépítményt hoz létre. 

Miután azonban nyilvánvalóvá vált, hogy e kötelezettségeit teljesíteni nem tudja, 

2003. november 5-én a felek megállapodtak abban, hogy az I. r. alperes az ingatlannal 

a továbbiakban szabadon, korlátozásoktól mentesen rendelkezhet, az idősek otthonát 

és ápoló otthont nem kell megépítenie, 2004. december 1. napjáig azonban köteles 

részletekben megfizetni a felperesnek 23.000.000 Ft kötbért. E megállapodás 

biztosítására a III. r. alperes készfizető kezességet vállalt, a II. r. alperes tulajdonát 

képező  685/2. hrsz-ú ingatlanra pedig a felperes javára jelzálogjogot alapítottak. Az I. 

r. alperes azonban kötbértartozását nem egyenlítette ki, így azt a III. r. alperessel 
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közösen köteles megfizetni. A II. r. alperesnek pedig tűrnie kell azt, hogy a tulajdonát 

képező, jelzálogjoggal terhelt ingatlanból a felperes a tartozás erejéig kielégítést 

keressen. 

 

Az I. és III. r. alperesek a kereset elutasítást kérték. Azzal érveltek, hogy a 2002. 

szeptember 19-én megkötött adásvételi szerződés alapján felépíteni vállalt idősek 

otthona és ápoló otthon használatbavételi engedélye beszerzésének elhúzódása az I. r. 

alperesnek nem volt felróható: a késedelmet a felperes idézte elő az építési munkát 

akadályozó magatartásával. Az I. r. alperes így kötbér fizetésére nem kötelezhető. 

Megjegyezték, hogy az ingatlanon egyébként időközben – más keretek között – egy 

hasonló rendeltetésű felépítményt megépítettek. Arra az esetre, ha e védekezésük nem 

fogna helyt, a megítélésük szerint túlzott mértékű kötbér mérséklését kérték. 

 

A III. r. alperes részletes érdemi ellenkérelmet nem terjesztett elő, de bejelentette, 

hogy abban az esetben, ha az I. r. alperessel szembeni kereset megalapozottnak 

bizonyul, az önkéntes teljesítésre is hajlandó. 

 

Az elsőfokú bíróság ítéletében kötelezte az I. és III. r. alpereseket, hogy 15 napon belül 

egyetemlegesen fizessenek meg a felperesnek 23.000.000,- Ft-ot, és annak 2005. 

január 1. napjától a kifizetés napjáig járó, a Ptk.301.§. (1) bekezdése szerinti kamatát. 

Arra az esetre, ha e határidőben az I. és III. r. alperesek nem teljesítenek, feljogosította 

a felperest, hogy a II. r. alperes tulajdonát képező 685/2. helyrajzi számú ingatlanból a 

tartozás erejéig kielégítést keressen; a II. r. alperest ennek tűrésére kötelezte. Végül 

kötelezte az alpereseket a felperes perköltsége, valamint a feljegyzett kereseti illeték 

megfizetésére is.  

 

Az ítélet indokolása szerint a felperes és az I. r. alperes a 2002. szeptember 19-én 

megkötött adásvételi szerződésüket a 2003. november 5-i megállapodással 

módosították. E módosító megállapodás alapján az I. r. alperes kötbérfelelőssége 

objektívvé vált, késedelmét tehát a továbbiakban megalapozottan nem mentheti ki. A 

megállapodás megtámadására pedig nem került sor, így az I. r. alperes a készfizető 

kezes III. r. alperessel egyetemlegesen köteles a kötbértartozást megfizetni, a II. r. 

alperesnek pedig tűrnie kell azt, hogy a tulajdonát képező ingatlanból a felperes a 

tartozás erejéig kielégítést keressen. A kötbér mértékének mérséklésére sem volt 

törvényes lehetőség, a 2002. szeptember 19-i adásvételi szerződésben meghatározott 

vételár ugyanis a kötbér összegével együtt sem éri el azt az árat, amelyen az I. r. 

alperes az ingatlant 2003. október 3-án továbbértékesítette.  

 

Ez ellen az ítélet ellen az I. és III. r.  alperesek éltek fellebbezéssel, és elsődlegesen 

annak megváltoztatásával a velük szembeni kereset teljes elutasítását, másodlagosan 

pedig részbeni megváltoztatásával a kötbér mértékének mérséklését kérték. 

Fellebbezésük indokolásában arra hivatkoztak, hogy a használatbavételi engedély 

beszerzésének elhúzódása az I. alperes hibáján kívül következett be; azt éppen maga a 

felperes idézte elő az építési munkát akadályozó felróható magatartásával. A 2003. 

november 5-i megállapodás pedig a Ptk. 200.§. (2) bekezdése és 202.§-a alapján 

semmis (a jóerkölcsbe ütközik és uzsorás), a felperes ugyanis az I. r. alperes szorult 
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helyzetének kihasználásával kötötte ki azt az aránytalanul magas összegű kötbért, 

amelynek megfizetésére egyébként – az I. r. alperes felróható magatartásának 

hiányában – egyáltalán nem tarthatna igényt. Magát a szorult helyzetet is a felperes 

idézte egyébként elő azzal, hogy megtagadta az építési engedély megadásához 

szükséges útkezelői hozzájárulás kiadását. A megállapodás érvénytelenségére az 

elsőfokú eljárás során azért nem hivatkoztak, mert az elsőfokú bíróság indítványuk 

ellenére sem szerezte be a teljes építési engedélyezési iratanyagot, a periratok között 

elfekvő szakhatósági hozzájárulás pedig egy esetleges érvénytelenségi kifogás alapjául 

önmagában nem szolgálhatott volna. Sérelmezték a kötbér mérséklésének elmaradását 

is, és ebben a körben ingatlanforgalmi szakértő kirendelését indítványozták.  

 

A felperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte. 

Azzal érvelt, hogy az építési munkálatokat semmilyen módon nem akadályozta, de az 

I. r. alperes kötbérfizetési kötelezettsége egyébként sem a munkavégzés késedelmének 

következménye, hanem a 2003. november 5-i szerződésmódosításon alapul. A 

módosító megállapodás érvénytelenségére pedig az I. r. alperes az elsőfokú eljárás 

során nem hivatkozott, így e hivatkozását fellebbezésében megalapozottan már nem is 

terjesztheti elő. A semmisségi kifogás egyébként érdemben is megalapozatlan, a 

szerződésmódosítást ugyanis maga az I. r. alperes kezdeményezte; aláírásakor nem 

volt semmiféle szorult helyzetben. 

 

A fellebbezés nem alapos. 

 

Az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg, és érdemi döntése is 

helytálló, az ítélet jogi indokolása azonban az alábbiak szerint részben módosításra és 

kiegészítésre szorul. 

 

A felperes és az I. r. alperes között 2002. szeptember 19. napján létrejött megállapodás 

- tartalma alapján – helyesen vállalkozási elemekkel (Ptk. 389.§) vegyes adásvételi 

szerződésnek (Ptk. 365. §. (1) bekezdés) minősül. A felek ugyanis szerződésükben - a 

csatolt iratból kitűnően - nem csupán a s.-i 3180. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 

tulajdonának átruházásában állapodtak meg, hanem az I. r. alperes arra is 

kötelezettséget vállalt, hogy a megvásárolt telken a meglévő épület lebontását 

követően - 2004. június 30. napjáig - a saját költségén egy 9,5 m homlokzatmagasságú 

épületet létesít, melynek egy részében azután 80 fő befogadására alkalmas idősek 

otthonát és ápoló otthont alakítanak ki. A szerződés 2. pontjából kitűnően magának az 

ingatlan felperes általi értékesítésének a kifejezett célja is éppen az idősek otthona 

kialakításának biztosítása volt. Ezzel összhangban rendelkeztek a felek arról is, hogy 

az I. r. alperes az építési munka befejezésének számára felróható elhúzódása esetére 

késedelmi kötbér fizetését vállalja, a felperes javára pedig a felépítendő idősek 

otthonára és ápolási otthonra elővásárlási jogot alapítanak. 

 

Ezt az adásvételi szerződést azonban a felperes és az I. r. alperes a 2003. november 5-

én létrejött, a jogviszonyukban még nyitva maradt kérdések kölcsönös 

engedményekkel történő lezárásáról rendelkező, és így a Ptk. 240. § (3) bekezdése 

szerinti egyezségnek minősülő megállapodásukkal részben módosították. E 
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megállapodás megkötésére ugyanis annak megállapítása mellett, abból kiindulva 

került sor, hogy az I.r. alperes az idősek otthonát nem tudta felépíteni (tehát az 

adásvételi szerződésben meghatározott egyik kötelezettség teljesítése meghiúsult). 

Ebben a helyzetben, az így rendezetlenül maradt kérdések lezárása érdekében 

állapodtak meg a felek abban, hogy a felperes az eredeti szerződéses kötelezettség 

teljesítését (az idősek otthona felépítését) nem követeli, hozzájárul az ingatlan 

továbbértékesítéséhez (tehát az ingatlannal az I. r. alperes a továbbiakban szabadon, 

korlátozásoktól mentesen rendelkezhet), ugyanakkor az I. r. alperes kötelezettséget 

vállal 23.000.000.- Ft. elismerten fennálló kötbértartozás megfizetésére.  

 

Az adásvételi szerződés egyezséggel történő módosítása egyben az I. r. alperes 

kötbérfizetési kötelezettsége jogcímének megváltoztatását is eredményezte. Az eredeti, 

a 2002. szeptember 19-én kelt szerződésben kikötött kötbérrel ugyanis a felek - a 

szerződés 6. pontja szerint - az építési munka teljesítési határidejének túllépését 

kívánták szankcionálni, tehát késedelmi kötbér fizetésében állapodtak meg. A 2003. 

november 5-i egyezség viszont ehhez képest az idősek otthona felépítésének 

meghiúsulása miatt rendeli el a kötbér fizetését. A nemteljesítés esetére kikötött kötbér 

pedig nem késedelmi, hanem meghiúsulási kötbérnek minősül. A szerződő felek tehát 

az I. r. alperes kötbérfizetési kötelezettségének jogcímét is módosították. E 

jogcímváltoztatásra utal az is, hogy a felperes a módosító megállapodásban foglaltak 

szerint nem tartott igényt az eredeti szerződéses kötelezettség teljesítésére, hanem 

kizárólag kötbérkövetelést támasztott az I. r. alperessel szemben, és a peres eljárás 

során is meghiúsulási kötbér megfizetésére kérte az I. és – kezességvállalása folytán - 

a III. r. alpereseket kötelezni.  

A késedelmi kötbér megfizetése ugyanis a Ptk. 246. §. (3) bekezdése szerint nem 

mentesít a teljesítés alól, a nemteljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése viszont a 

teljesítés követelését kizárja. 

 

A szerződés módosítása folytán a perben nem volt vizsgálható az, hogy az építési 

munka elvégzésének, illetve a használatbavételi engedély beszerzésének elhúzódását 

mi idézte elő, és hogy a késedelem az I. r. alperesnek felróható volt-e. A 

szerződésmódosítás esetében ugyanis a szerződésnek a módosítással nem érintett 

részei a Ptk. 240. §. (2) bekezdéséből kitűnően változatlanul maradnak ugyan, a 

módosított részek esetében azonban az eredeti rendelkezéseket nem lehet alkalmazni; e 

körben a módosító megállapodás rendelkezései az irányadók. Az I. r. alperes 

kötbérfizetési kötelezettségének jogcímét pedig a felek módosították, az eredeti 

adásvételi szerződésnek a késedelmi kötbérre vonatkozó kikötései tehát nem 

alkalmazhatók. A meghiúsulási kötbérigény megalapozottsága szempontjából pedig 

nincs jogi jelentősége annak, hogy az I. r. alperes a késedelem elkerülése, vagyis a 

határidőben történő teljesítés érdekében úgy járt-e el, ahogy az az adott helyzetben 

általában elvárható. 

 

Közömbös a jogvita eldöntése szempontjából az is, hogy a perbeli ingatlanon 

időközben milyen rendeltetésű és készültségi fokú épületegyüttest létesítettek. Az 

egyezség megkötésével ugyanis az I. r. alperesnek az idősek otthona felépítésére 

vonatkozó kötelezettsége megszűnt, és az ingatlannal a továbbiakban korlátozásoktól 
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mentesen, saját üzleti céljainak megfelelően rendelkezhetett. Ha időközben létre is 

hozott egy ápoló otthon, illetve idősek otthona céljára alkalmas épületet, ez az eljárása 

a szerződésmódosításra figyelemmel az adásvételi szerződés teljesítéseként nem 

értékelhető; kötbérfizetési kötelezettségét nem érinti. 

 

Nincs jogi jelentősége a perben önmagában annak sem, hogy a vállalt építési munka 

szerződésszerű teljesítése érdekében az I. r. alperes a tőle elvárható módon járt-e el. A 

meghiúsulási kötbér megfizetését ugyanis a teljesítés meghiúsulásának 

megállapításával egyidejűleg, az arra tekintettel megkötött egyezségben vállalta. Így a 

kötbérfelelősség alól csak az egyezség sikeres megtámadása esetén mentesülhetett 

volna. Azt azonban az eljárás során maga az I. r. alperes sem állította, hogy a 

szerződésmódosító egyezség megkötésekor valamely lényeges körülmény (például a 

teljesítés meghiúsulásának ténye, vagy az ezzel kapcsolatos felelőssége) tekintetében 

tévedésben lett volna. A Ptk. 240. §. (4) bekezdése egyébként is kizárja azt, hogy az 

egyezséget olyan körülményre vonatkozó tévedésre hivatkozással támadják meg, 

amely körülmény a felek között az egyezségkötéskor vitás volt, vagy amelyet 

bizonytalannak tartottak. Ez arra az esetre is áll, ha az egyezség megkötése után 

előkerült bizonyítékokkal a vitát vagy a bizonytalanságot el lehetett volna hárítani. 

 

Nem hivatkoztak az I. és III. r. alperesek az elsőfokú eljárás során az egyezség 

semmisségére sem, csupán fellebbezésükben adták elő, hogy az a megítélésük szerint a 

jó erkölcsbe ütközik és uzsorás is. 

 

A Pp. 235. § (1) bekezdése szerint viszont a fellebbezésben új tény állítására, illetve új 

bizonyíték előadására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha arról a fél csak az 

elsőfokú határozat meghozatalát követően szerzett tudomást, illetve ha az az elsőfokú 

határozat jogszabálysértő voltának alátámasztására irányul. Ez utóbbi esetben azonban 

a másodfokú bíróság a felülbírálat során az új tényt, illetve bizonyítékot csak akkor 

veheti figyelembe, ha előterjesztése az elsőfokú eljárásban nem a fél mulasztása 

folytán maradt el. A Pp. 141. §. (2) bekezdéséből kitűnően ugyanis a fél köteles 

tényállításait, nyilatkozatait, bizonyítékait – a per állása szerint – a gondos és az 

eljárást elősegítő pervitelnek megfelelő időben előadni, illetve előterjeszteni. Ha a 

tényállítások, nyilatkozatok előadásával és a bizonyítékok előterjesztésével e 

kötelezettsége ellenére alapos ok nélkül késlekedik, a bíróságnak a Pp. 141. §. (6) 

bekezdése szerint a fél előadásának bevárása nélkül kell határoznia.   

 

Azokat a tényállításait és bizonyítékait tehát, amelyeket a elsőfokú eljárásban meg sem 

kísérelt előadni, a fél a másodfokú eljárásban nem hozhatja fel. (BH 2003/204.). 

  

A perbeli esetben pedig kétséget kizáróan megállapítható volt, hogy az I. és III. r.  

alperesek a semmisségi kifogásuk és az annak alapjául szolgáló tényállítások (például 

hogy az egyezségben a felperes javára az I. r. alperes kényszerhelyzetének 

kihasználásával feltűnően aránytalan előnyt kötöttek ki) előterjesztésével az elsőfokú 

eljárásban alapos ok nélkül késlekedtek. A szerződésmódosító egyezség célját, 

tartalmát, az egyezségkötés előzményeit és körülményeit, valamint saját korabeli 

vagyoni helyzetét és egyéb körülményeit ugyanis az I. r. alperesnek szerződő félként, a 
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III. r. alperesnek pedig abból eredően, hogy az I. r. alperes a beltagja, eleve is ismernie 

kellett. 

 

 Arra pedig alaptalanul hivatkoztak az I. és III. r. alperesek, hogy semmisségi 

kifogásukat azért nem tudták előterjeszteni az elsőfokú eljárásban, mert a megyei 

bíróság indítványuk ellenére sem szerezte be a perbeli ingatlanon végzett építési 

munkákkal kapcsolatos építésügyi hatósági eljárások iratanyagát. A bíróság ugyanis a 

polgári ügyek körében felmerült jogvitát a Pp. 3.§ (1) bekezdéséből következően a 

felek erre irányuló kérelme alapján bírálja el, bizonyítást pedig a Pp. 163. §. (1) 

bekezdése szerint a per eldöntéséhez szükséges tények megállapítása végett kell 

lefolytatnia. Ez azt jelenti, hogy a polgári perben elsőként a felperesnek kell a Pp. 121. 

§. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előterjesztenie kereseti kérelmét az 

érvényesíteni kívánt jog és az annak alapjául szolgáló tények és azok bizonyítékai 

előadásával, majd az alperesnek kell a Pp. 139. §. szerint előadnia ellenkérelmét, és 

csak a jogvita kereteinek ekként való tisztázását követően kerülhet sor – e keretek 

között, a Pp. 163. §. (1) bekezdésének megfelelően – a bizonyítási eljárásra. Elő sem 

terjesztett kereset vagy érdemi védekezés alapján a bíróság bizonyítást nem folytathat 

le. Ennek megfelelően a konkrét esetben sem sértett jogszabályt az elsőfokú bíróság, 

amikor a közigazgatási iratokat a nem is közölt semmisségi kifogás alátámasztása 

érdekében nem szerezte be. 

 

Megjegyzi egyébként az ítélőtábla, hogy az elsőfokú eljárásban az I. r. alperes az 

építésügyi hatósági iratok beszerzését még annak bizonyítása érdekében indítványozta, 

hogy a használatbavételi engedély beszerzésének késedelméért felelősség nem terheli, 

vagyis késedelmi kötbérfizetési kötelezettsége alól kívánt a közigazgatási iratokra 

hivatkozással mentesülni. Mivel azonban a korábban kifejtettek szerint e 

körülményeknek a jogvita eldöntése szempontjából nem volt jogi jelentőségük, az 

iratokat az alperesi indítvány ellenére sem kellett beszerezni. Az alperesek egyébként a 

hatósági eljárásban ügyfélként vettek részt, így a közigazgatási iratanyag eleve is a 

rendelkezésükre állt, illetve azt maguk is megismerhették, beszerezhették. 

 

Mindezekből következően nem volt akadálya annak, hogy az I. és III.r. alperesek az 

elsőfokú eljárásban az egyezség semmisségére hivatkozzanak. Mivel ezt alapos ok 

nélkül elmulasztották, új tényállításaikat az ítélőtábla az elsőfokú ítélet felülbírálata 

során a Pp. 235. §. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel nem vehette figyelembe. 

 

A bíróságnak a semmisségi okok fennálltát – a másodfokú eljárásban is - kétségkívül 

hivatalból  észlelnie kell. Erre azonban nyilvánvalóan csak akkor van lehetősége, ha az 

ehhez szükséges tények és bizonyítékok a rendelkezésére állnak. A konkrét esetben 

viszont az elsőfokú bíróság a semmisség körében az I. és III. r alperesek erre irányuló 

kifogása hiányában – helyesen – semmiféle bizonyítást nem folytatott le. Így az 

először a fellebbezésben előadott, és a korábban kifejtettek szerint figyelembe nem 

vehető új tényállítások és azok bizonyítékai hiányában, a mindezek nélkül is 

rendelkezésre álló adatok alapján a perbeli egyezség Ptk. 200. §. (2) bekezdése, illetve 

202. §-a szerinti semmisségét nem lehetett megállapítani. 
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Nem alapos a kötbér mérséklése iránti igény sem. 

 

A kötbér Ptk. 247.§ (1) bekezdése szerinti mérséklésére ugyanis az ítélkezési gyakorlat 

szerint csak kivételesen indokolt esetben kerülhet sor, alapvetően akkor, ha a 

szerződésszegés folytán számottevő kár nem keletkezett, és a körülmények a 

szerződésszegő fél felróható magatartását enyhébben megítélhetővé teszik. Ezekben az 

esetekben is vizsgálni kell azonban a szerződéskötés és általában az ügy ebből a 

szempontból jelentős összes körülményét. 

 

Azt, hogy számottevő kára van, a jogosultnak – a kötbér kárátalány jellegéből 

következően – külön nem kell bizonyítania. A konkrét esetben az eljárás adatai szerint 

a 2002. szeptember 19-én kelt adásvételi szerződés megkötését megelőzően a  3180. 

hrsz-ú ingatlan forgalmi értékét a felperes 45.000.000.- Ft-ban határozta meg, és ehhez 

képest azért értékesítette azt az I. r. alperesnek csupán 25.750.000.- Ft vételárért, mert 

az I. r. alperes kötelezettséget vállalt arra, hogy a telken a meglévő épület lebontását 

követően egy 80 fős idősek otthona és ápoló otthon működtetésére alkalmas épületet 

hoz létre. Az idősek otthonának felépítése azonban az egyezségből kitűnően 

meghiúsult, az I. r. alperes pedig továbbértékesítette az ingatlant a III. r. alperes 

részére 62.776.000.- Ft vételár ellenében.  

 

 

A teljesítés meghiúsulása folytán tehát a felperes elesett a magasabb vételártól, és az 

adásvételi szerződés szerinti idősek otthona sem valósult meg. Nem állapítható meg 

tehát az, hogy a felperesnek számottevő kára nem keletkezett. 

 

Emellett nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy az I. r. alperes a meghiúsulási 

kötbér megfizetését a nemteljesítés megállapítását követően megkötött, az abból eredő, 

még nyitva maradt kérdések rendezését célzó egyezségben vállalta, vagyis a kötbér 

kikötésére és mértékének meghatározására az ebből a szempontból (és egyben a kötbér 

mérséklése szempontjából) jelentős valamennyi lényeges körülmény (így például a 

teljesítés meghiúsulása, az azért való felelősség, a felróhatóság foka, a nemteljesítés 

következményei) ismeretében került sor. 

 

Mindezekre figyelemmel a kötbér mérséklésének nincs helye. Az I. r. alperes a 

tartozást a Ptk. 246. §. (1) bekezdése, a készfizető kezes III. r. alperes pedig (az I. r. 

alperessel egyetemlegesen) a Ptk. 272. §, (1) bekezdése és 274. §. (2) bekezdés a.) 

pontja alapján köteles a felperesnek járulékaival együtt megfizetni.  

 

Ezért az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezett részét a Pp.253.§. (2) 

bekezdése alapján az indokolás módosításával és kiegészítésével helybenhagyta. 

 


