
I. Érvénytelenség címén az ingatlant terhelő jelzálogjog  törlésére - az eredeti 

állapot helyreállítására -  csak akkor kerülhet sor, ha a törlési per 

megindításának feltételei fennállnak. 

II. Az érvénytelenségi perben a kereset szükségképpen magában foglalja az 

érvénytelen ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlésére irányuló kérelmet is. 

Abban az esetben pedig, ha az arra jogosult kifejezetten törlési pert indít, 

hivatkoznia kell a szerződés semmisségére, vagy egyúttal érvényesítenie kell a 

megtámadási jogát.  

 

Győri Ítélőtábla Pf.II.20.249/2005/4. szám 

 

Alkalmazott jogszabályok:Ptk.234 és 235.§,  Inytv. 62. és 63.t 

 

 

 

 

 

 

Az alperes az 1998. február 27-én megkötött kölcsönszerződés alapján 3 millió ATS 

kölcsönt nyújtott a perben nem szereplő S.-D. Kft-nek 2001. szeptember 30-i lejárattal, 

negyedévenkénti részletekben való visszafizetés mellett azzal, hogy a részletfizetés 

elmulasztása esetén jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A 

kölcsönszerződés biztosítására – egyebek mellett – az 1998. március 16-án megkötött 

zálogszerződésekkel jelzálogjogot alapítottak az I.r. felperes tulajdonát képező m-i 

223/A/1., 223/A/4., 223/A/5. és k-i 3204/A/1. és 3204/A/4., a II.r. felperes tulajdonát 

képező b-i 213,. és az akkor az I. és III.r. felperesek, valamint a IV.r. felperes 

jogelődje egymás között egyenlő arányú osztatlan közös tulajdonát képező sz-i 3982/2. 

hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanra. Az illetékes földhivatalok a jelzálogjogokat az 

ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.  

 

A S.-D. Kft. fizetési kötelezettségének csak részben tett eleget, ezért az alperes a 

kölcsönszerződést 2000. július 25-én felmondta, majd keresetet indított az adóssal és a 

zálogkötelezettekkel (köztük a jelen per felpereseivel) szemben a kölcsöntartozás 

visszafizetése és a jelzálogjogokkal terhelt ingatlanokból való kielégítés tűrése iránt. 

Az így megindult perben a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság a G.40.166/2000/33. 

számú ítéletével a keresetnek helyt adott, a Legfelsőbb Bíróság pedig 

Pf.25.651/2002/11. számú ítéletével ezt az elsőfokú ítéletet – a jelen ügy eldöntése 

szempontjából nem irányadó rendelkezés megváltoztatása mellett – lényegében 

helybenhagyta. 

 

A felperesek keresetükben annak megállapítását kérték, hogy a megkötött jelzálog-

szerződések  - valamennyi fentebb felsorolt – ingatlan tekintetében érvénytelenek. 

Ennek alapján kérték az alperes javára bejegyzett jelzálogjogok ingatlan 

nyilvántartásból való törlését is. Arra hivatkoztak, hogy a zálogszerződések a kötelező 

alakiság megsértésével jöttek létre, ugyanis nem felelnek meg sem a Pp.196. §-ában, 

sem az ingatlan-nyilvántartásról szóló, korábban hatályban volt 1972. évi 31. 



  

törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 27/1972. (XII.31.) MÉM rendelet 76.§-

ában foglaltaknak. Az alakiság megsértésével kötött szerződés pedig a Ptk.217.§ /1/ 

bekezdéséből következően semmis. Kiemelték, hogy a jelzálog-szerződéseken a 

keltezés (a szerződéskötés helyét és idejét egyaránt érintően) nem valós, a felek 

ugyanis az egyes okiratokat nem ott, nem abban az időpontban, nem együttesen és 

nem a feltüntetett ügyleti tanúk, illetve az ellenjegyző ügyvéd jelenlétében írták alá. A 

külföldi alperes cégkivonatát, képviselőinek aláírási címpéldányát és ezek hiteles 

fordításait pedig a földhivatalhoz nem nyújtották be, és nem történt meg az alperesi 

aláírás külképviseleti hatóság általi felülhitelesítése sem. 

 

Az alperes a kereset elutasítását kérte. Azzal érvelt, hogy az érvényesség és az 

ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésre alkalmasság feltételei különbözőek. A 

jelzálog-szerződések érvényességéhez csupán írásba foglalásuk szükséges, ez pedig a 

konkrét esetben nem vitásan megtörtént. Az okiratok egyébként az ingatlan-

nyilvántartásba való bejegyzés kellékeivel is rendelkeznek, de ez a jelen per eldöntése 

szempontjából közömbös; az ugyanis, hogy a földhivatali bejegyzésre az ingatlan- 

nyilvántartási eljárás szabályainak megfelelően került-e sor, a bejegyzés törlése iránti 

perben nem vizsgálható. 

 

Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította.  A határozat indokolása szerint a 

jelzálog-szerződések érvényességéhez csupán egyszerű okiratba foglalásuk szükséges, 

ez pedig az adott esetben megtörtént. Az, hogy az ingatlan-nyilvántartásba való 

bejegyzéshez a jogszabályok milyen további alaki kellékek teljesítését írják elő, a 

megállapodások érvényessége szempontjából közömbös. A földhivatalok bejegyző 

határozatait pedig a bíróság a szerződések érvénytelenségének megállapítása és a 

bejegyzések törlése iránti perben nem bírálhatta felül.  

 

Ez ellen az ítélet ellen a felperesek éltek fellebbezéssel, és annak hatályon kívül 

helyezésével az elsőfokú bíróság újabb eljárásra és új határozat hozatalára utasítását 

kérték. Fellebbezésük indokolásában arra hivatkoztak, hogy a jelzálog-szerződések 

nem rendelkeznek a rájuk irányadó jogszabályokban meghatározott kellékekkel, így 

semmisek. Ezen felül a II. és III.r. felperesek esetében hiányzott, illetve a 

szerződésekben foglaltaktól eltérő volt a szerződési akarat is, nem tudták ugyanis, 

hogy a jelzálog-szerződések aláírásával ténylegesen milyen kötelezettséget vállalnak, 

hogy az általuk vállalt kötelezettségekkel biztosított kölcsönszerződés adósa nem az 

I.r. felperes, mint természetes személy, hanem a S.-D. Kft., és nem tudták azt sem, 

hogy a  Kft-nek nem az I.r. felperes az egyetlen tagja. Az akarathiány, illetve az 

akarathiba pedig a szerződések semmisségét eredményezi; ezt az elsőfokú bíróságnak 

helyesen hivatalból is észlelnie kellett volna. 

 

Az alperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte. 

Azzal érvelt, hogy törlési per csak az alapul szolgáló ügylet érvénytelenségének 

bizonyítása esetén indítható sikerrel; a bejegyzési eljárásban hozott földhivatali döntés 

nem törlési keresettel sérelmezhető. A perbeli jelzálog-szerződések pedig a Ptk. 

rendelkezéseinek megfelelnek, nem érvénytelenek. A felperesek által megjelölt 

akarathiba pedig nem semmisségi, hanem megtámadási ok. A megtámadást viszont 



  

egy éven belül kell írásban a másik féllel közölni, majd a közlés eredménytelensége 

esetében haladéktalanul a bíróság előtt érvényesíteni. Ezt az igényérvényesítési 

határidőt pedig a felperesek elmulasztották. A Pp. 247.§ /1/ bekezdése a másodfokú 

eljárásban történő keresetváltoztatást egyébként is kizárja; ettől függetlenül az 

akarathiba fennálltát a II. és III.r. felperesek perbeli személyes előadásai önmagukban 

is cáfolják. 

 

 A fellebbezés nem alapos. 

 

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

következtetése is helytálló. 

 

Az ingatlant terhelő jelzálogjog polgári jogi jogintézmény, ennek megfelelően 

alapvető szabályait a Ptk. tartalmazza. Az ingatlan-nyilvántartási jog – közigazgatási 

és polgári eljárásjogi rendelkezések mellett – elsődlegesen az ingatlanokra vonatkozó 

tulajdonjog, használati és más jogok (így a jelzálogjog) szerzésének, átruházásának és 

megszűnésének szabályait részletezi a felek egyenjogúsága és mellérendeltsége 

rendszerében. Az ingatlan-nyilvántartási szabályok ennél fogva nagyobbrészt a polgári 

jogviszonyokra szabottak, ezért a Ptk. – noha 116.§ /3/ bekezdésében a részletes 

szabályok megállapítását külön jogszabályra bízza – az ingatlan-nyilvántartási jognak 

a polgári joghoz kapcsolódó elemeit a szabályozási körébe vonja. Ebben az értelemben 

a Ptk. normarendszerét az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLIX. törvény 

(Inytv.), (korábban pedig az 1972. évi 31. tvr.) rendelkezései kiegészítik; a két törvény 

koherenciája teljes, és alkalmazásuk is együttes. 

 

Ezt az elválaszthatatlan kapcsolatot fejezi ki egyebek mellett az, hogy az ingatlant 

terhelő zálogjog alapításához a Ptk. korábban hatályban volt, de a jelen esetben 

irányadó 260.§ /1/ bekezdéséből kitűnően a zálogszerződés írásba foglalása mellett a 

zálogjognak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is szükséges (konstitutív 

hatály), továbbá hogy az ingatlant érintő szerződés érvénytelensége és az ingatlan-

nyilvántartási bejegyzés érvénytelensége között szoros összefüggés áll fenn. Az 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzés érvényességének ugyanis feltétele a szerzési jogcím 

érvényessége, az ingatlant érintő szerződés érvénytelensége esetében pedig a 

bejegyzés törlésére és az eredeti állapot helyreállítására csak akkor kerülhet sor, ha a 

törlési per megindításának az Inytv. 62. és 63.§-aiban meghatározott feltételei 

fennállnak (BDT.2005/6/74. számú jogeset). Ennek megfelelően az anyagi jog (Ptk.) 

alapján indított érvénytelenségi perben a Ptk. 237.§ /1/ bekezdésére alapított, a 

szerződéskötést megelőző helyzet visszaállítására irányuló kereset szükségképpen 

magában foglalja az érvénytelen ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlésére irányuló 

kérelmet is. Abban az esetben pedig, ha az arra jogosult kifejezetten törlési pert indít, 

hivatkoznia kell a szerződés semmisségére, vagy egyúttal érvényesítenie kell a 

megtámadási jogát.  

 

Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett zálogjog törlését a zálogkötelezett 

érvénytelenség címén az Inytv. 62.§ /1/ bekezdés a./ pontja alapján kérheti. Keresetét 

ebben az esetben a zálogjogosulttal szemben az Inytv. 63.§ /1/ bekezdése szerint addig 



  

indíthatja meg, amíg a bejegyzés alapjául szolgáló jognyilatkozat érvénytelensége 

megállapításának helye van. 

 

A törlési per célja a sérelmes bejegyzés törlése és az eredeti ingatlan-nyilvántartási 

állapot helyreállítása, alapja pedig az, hogy a bejegyzés érvénytelen. A bejegyzés 

érvénytelenségéről pedig akkor van szó, ha az alapjául szolgáló jogcím (szerződés, 

jognyilatkozat) a rá irányadó anyagi jogszabályok szerint érvénytelen (BH. 1996/439. 

számú jogeset). 

 

 A szerződés akkor érvénytelen, ha valamely – a jogügyleti akaratban, a jogügyleti 

nyilatkozatban, vagy a célzott joghatásban rejlő – fogyatékossága miatt joghatásának 

beálltát a törvény kizárja. Két fő formája: a semmisség (Ptk.234.§) és a 

megtámadhatóság (Ptk.235.§). A semmisségre bárki hivatkozhat, az erre alapított per 

megindítását azonban a következetes bírói gyakorlat jogi érdekeltséghez, vagy 

perindítási jogosultságot kifejezetten biztosító jogszabályi felhatalmazáshoz köti. A 

jogügylet megtámadására a sérelmet szenvedett fél, valamint az jogosult, akinek a 

megtámadáshoz törvényes érdeke fűződik. A szerződés semmisségére hivatkozással a 

törlési per a közvetlen jogszerző ellen határidő nélkül megindítható, míg a 

megtámadható szerződés esetében a perindítási határidőre a Ptk. 236.§-ában foglaltak 

az irányadók. 

 

A felek közötti jogvita elbírálása során a bíróságnak először – az anyagi jog szabályai 

alapján – a jogügylet érvényessége kérdésében kell állást foglalnia, s ha a szerződést 

érvénytelennek találja, akkor kell rendelkeznie a szerződéskötést megelőző helyzet 

(ide értve az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot) helyreállításáról és a földhivatal 

megkereséséről. (A Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának az ingatlan-átruházási 

szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti és az ingatlan-nyilvántartási perek 

összefüggéseiről szóló 2005. június 15-én kelt véleménye). 

 

A konkrét esetben a felperesek az elsőfokú eljárás során az alakiságok megsértésére 

hivatkozással kérték az alperessel megkötött jelzálog-szerződéseik semmisségének 

megállapítását és a jelzálogjogok ingatlan-nyilvántartásból való törlését.  

 

Jogszabály a Ptk. 216.§ /1/ bekezdése szerint a szerződésre kétségkívül meghatározott 

alakot szabhat, az alakiság megsértésével kötött szerződés pedig jogszabály eltérő 

rendelkezése hiányában valóban semmis. 

 

Az ingatlant terhelő zálogjog alapítása esetében a Ptk. korábban hatályban volt, de a 

jelen esetben irányadó 260.§ /1/ bekezdése azonban kizárólag a zálogszerződés írásba 

foglalását rendeli el. Az írásbeli alaknak pedig ebben az esetben az egyszerű 

magánokirat is megfelel, mivel a jogszabály nem írja elő alaki kellékként a szerződés 

közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalását. Ennek megfelelően 

a jelzálog-szerződéseknek az alakszerűség szempontjából nem érvényességi kelléke az 

sem, hogy az okiratot keltezéssel – a szerződéskötés helyének és idejének 

feltüntetésével – lássák el, sem pedig az, hogy ügyleti tanúk működjenek közre (XXV. 



  

számú Polgári Elvi Döntés, a Legfelsőbb Bíróság Gfv.I.31.107/1998/10. számú ítélete, 

A Polgári Törvénykönyv magyarázata, Budapest 2004., I. kötet 828-830. oldal). 

 

Közömbös az ingatlanra vonatkozó jelzálogszerződés érvényessége szempontjából az 

is, hogy a szerződést a felek ugyanabban az időpontban és ugyanazon a helyen írták-e 

alá, hogy az okiratot ügyvédi ellenjegyzéssel ellátták-e, illetve hogy az a perbeli 

zálogszerződések megkötésekor hatályban volt, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 

1972. évi 31. tvr. 15. §-ában és a végrehajtásáról szóló 27/1972. (XII.31.) MÉM 

rendelet 76. §-ában meghatározott kellékekkel rendelkezik-e. Az érvényesség és az 

ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésre alkalmasság ugyanis, amint arra az alperes is 

helyesen utalt, eltérő jogi fogalmak. A szerződések érvényességét – a korábban 

kifejtettek szerint – az alakszerűség szempontjából is a rájuk irányadó anyagi jogi 

szabályok alapján kell megítélni. Az ingatlanra vonatkozó zálogszerződések esetében 

pedig ez az anyagi jogi szabály a Ptk. 260.§ /1/ bekezdése. 

 

A perbeli zálogszerződések pedig e rendelkezés előírásainak megfelelnek, azokat 

ugyanis írásba foglalták, a felek pedig aláírásukkal látták el. A szerződések tehát a 

felperesek által megjelölt okból nem érvénytelenek. 

 

Az Inytv. már ismertetett 62.§ /1/ bekezdés a./ pontja alapján pedig csak abban az 

esetben kerülhet sor a bejegyzés törlésére és az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot 

visszaállítására, ha a szerzési jogcím érvénytelennek bizonyul. Ha viszont a bejegyzés 

alapjául szolgáló szerződések érvényesek, az már a törlési perben nem vizsgálható, 

hogy egyébként az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésre az erre vonatkozó 

jogszabályok teljes körű megtartásával került-e sor. Ha a bejegyzés jogszabálysértő 

volt, a határozattal szemben a felek az 1972. évi 31. tvr. 23.§ /1/ bekezdése alapján 

fellebbezéssel élhettek volna, a jogerős földhivatali határozat felülvizsgálata érdekében 

pedig a korábban hatályban volt 1957. évi IV. törvény 72.§ /1/ bekezdése alapján sor 

kerülhetett volna a Pp. XX. fejezete szerint közigazgatási per megindítására. 

 

Mindezekre figyelemmel az elsőfokú bíróság jogszerűen rendelkezett az elsőfokú 

eljárás során előterjesztett kereseti kérelem elutasításáról. 

 

A másodfokú eljárásban azonban a II. és III.r. felperesek szerződési akaratuk hiányára, 

illetve hibás voltára is hivatkoztak, és erre alapítottan is kérték az általuk megkötött 

zálogszerződések érvénytelenségének megállapítását. Előadásuk szerint ugyanis a 

zálogszerződések megkötésekor nem voltak tisztában azzal, hogy ténylegesen milyen 

tartalmú kötelezettséget vállalnak, továbbá nem tudták azt sem, hogy a 

zálogszerződésekkel biztosított kölcsönszerződés adósa nem az I.r. felperes mint 

természetes személy, hanem a perben nem szereplő S.-D. Kft., és hogy a  Kft-nek nem 

az I.r. felperes az egyetlen tagja. 

 

A nem tudatos akarathiány, illetve az akarat hibás volta esetében azonban nem a 

szerződés semmisségének megállapítására, hanem annak megtámadására kerülhet sor. 

A zálogkötelezettség tartalmára vonatkozó helytelen feltételezés ugyanis a Ptk. 210.§ 

/2/ bekezdése szerinti jogi tévedésnek minősül, a felperesek által hivatkozott további 



  

két körülmény pedig az indokbeli tévedés (Ptk. 210.§ /1/ bekezdés) fogalomkörébe 

tartozik. A tévedés (ide értve a jogi kérdésben való tévedést is) pedig nem semmisségi, 

hanem megtámadási ok. 

 

A megtámadási okok fennálltát viszont a bíróság hivatalból nem ismerheti fel. A 

sérelmet szenvedett félnek, illetve annak, akinek a megtámadáshoz törvényes érdeke 

fűződik, a megtámadást a Ptk. 236.§ /1/ bekezdéséből következően helyesen egy éven 

belül írásban kell a másik féllel közölnie, majd a közlés eredménytelensége esetében 

haladéktalanul a bíróság előtt érvényesítenie. 

 

A konkrét esetben azonban a II. és III.r. felperesek az elsőfokú eljárás során 

megtámadásra alapított igényt nem terjesztettek elő. A Pp. 247.§ /1/ bekezdése pedig a 

másodfokú eljárásban történő ilyen irányú keresetváltoztatást kizárja.  

 

Ezért az ítélőtábla a Pp.247.§ /1/ bekezdésében foglaltakra figyelemmel a II. és III.r. 

felperesek megtámadáson alapuló igényét érdemben nem bírálhatta el.  

Mindezekre tekintettel az ítélőtábla az elsőfokú ítéletet a Pp. 253.§ /2/ bekezdése 

alapján helybenhagyta.  

 


