
I.. Mivel a felperes  egy ausztriai honosságú pénzintézet, amely nem vitásan a 

perbeli hitelügyletek megkötését megelőzően és azoktól függetlenül is létezett 

és működik, nem állapítható meg, hogy a felek jogviszonyukban 

mesterségesen, vagy színleléssel hozták volna létre azt a külföldi elemet, 

melyhez az osztrák jog alkalmazása kapcsolódik (csalárd kapcsolás).  

 

II. A hitelügyletekre, illetve a szerződések érvénytelenségére vonatkozó – a 

magyar szabályozáséhoz egyébként is hasonló tartalmú – osztrák jogszabályok  

a magyar alkotmányos berendezkedés alapvető elveibe nem ütköznek. 

 
Győri Ítélőtábla Gf.II.20.304/2005/4.  
 
Alkalmazott jogszabályok: a  nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr. 

(Nmjtvr.) 7.§ (1) bek.,  8.§ (1) bek. 

 

A felperes az 1998. október 12-én megkötött hitelszerződés alapján 2014. február 1-i 

lejárattal, negyedévenkénti részletekben való visszafizetés mellett 2.300.000.- ATS 

kölcsönt nyújtott az alperesnek. Az induló ügyleti kamat évi 7,25 % volt azzal, hogy a 

felperes a kamat mértékét a fix kamatozású osztrák értékpapírok másodlagos piaci 

hozamának függvényében egyoldalúan módosíthatta. A késedelmi kamat mértékét évi 

14,25 %-ban határozták meg, a törlesztő részletek megfizetésének elmulasztása esetére 

pedig a felperes javára azonnali hatályú felmondási jogot biztosítottak. Jogviszonyukra 

a felek elsődlegesen az osztrák, másodlagosan pedig a magyar jogot rendelték 

alkalmazni. 

 

A szerződés biztosítására az alperes tulajdonát képező f-i 1768/12. hrsz. alatt 

nyilvántartott ingatlanra a felperes javára jelzálogjogot alapítottak, és az alperes, 

valamint a perben nem szereplő 3 személy pedig váltókötelezettséget is vállalt.  

 

A hitelügyletet a Magyar Nemzeti Banknak mint devizahatóságnak bejelentették, a 

jelzálogjogot pedig az illetékes földhivatal az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezte.  

 

1999. május 14-én a felek újabb hitelszerződést kötöttek, melynek alapján a felperes 

2014. április 1-i lejárattal, negyedévenkénti részletekben való visszafizetés mellett 

500.000.- ATS kölcsönt nyújtott az alperesnek. Az induló ügyleti kamat évi 7 % volt 

azzal, hogy a felperes a kamat mértékét a fix kamatozású osztrák értékpapírok 

másodlagos piaci hozamának függvényében egyoldalúan módosíthatta. A késedelmi 

kamat mértékét évi 14 %-ban határozták meg, a törlesztő részletek megfizetésének 

elmaradása esetére pedig a felperes javára azonnali hatályú felmondási jogot 

biztosítottak. Jogviszonyukra a felek elsődlegesen az osztrák, másodlagosan a magyar 

jogot rendelték alkalmazni.  

 

A szerződés biztosítására az alperes tulajdonát képező f-i 1768/12.hrsz-ú ingatlanra a 

felperes javára – második ranghelyen – szintén jelzálogjogot alapítottak, valamint az 

alperes és a perben nem álló személy váltókötelezettséget is vállalt. 

 



  

A hitelügyletet a Magyar Nemzeti Banknak mint devizahatóságnak bejelentették, a 

jelzálogjogot pedig az illetékes földhivatal az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezte.  

 

2000. február 23-án a felek között újabb hitelszerződés jött létre, melynek alapján a 

felperes 2015. április 1-i lejárattal negyedévenkénti részletekben való visszafizetés 

mellett további 500.000.- ATS kölcsönt nyújtott az alperes részére. Az induló ügyleti 

kamat évi 7 % volt azzal, hogy a felperes a kamat mértékét a fix kamatozású osztrák 

értékpapírok másodlagos piaci hozamának függvényében egyoldalúan módosíthatta. A 

késedelmi kamat mértékét évi 14 %-ban határozták meg, a törlesztő részletek 

megfizetésének elmulasztása esetére pedig a felperes javára azonnali hatályú 

felmondási jogot biztosítottak. Jogviszonyukra a felek elsődlegesen az osztrák, 

másodlagosan a magyar jogot rendelték alkalmazni. 

 

A szerződés biztosítására az alperes tulajdonát képező f-i 1768/12. hrsz-ú ingatlanra a 

felperes javára – harmadik ranghelyen – jelzálogjogot alapítottak,  az alperes és a 

perben nem álló személyek váltókötelezettséget is vállaltak. 

 

 A hitelügyletet a Magyar Nemzeti Banknak mint devizahatóságnak bejelentették, a 

jelzálogjogot pedig az illetékes földhivatal az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezte. 

 

Az alperes fizetési kötelezettségének maradéktalanul nem tett eleget, ezért a felperes a 

hitelszerződéseket 2003. november 3-án felmondta.  

 

A tartozás megfizetése a mai napig sem történt meg.  

 

A felperes módosított keresetében 279.247,94 euró, és annak 2003. november 5. 

napjától a kifizetés napjáig járó évi 13 % kamata megfizetésére kérte az alperest 

kötelezni. Arra hivatkozott, hogy az alperes a kölcsöntartozását maradéktalanul nem 

fizette vissza.  

 

Az alperes a kereset elutasítását kérte. Egyben viszontkereset indított a felperessel 

szemben a három hitelszerződés és az azokat biztosító jelzálogszerződések és 

váltónyilatkozatok érvénytelenségének megállapítása, az eredeti állapot helyreállítása, 

az ennek megfelelő elszámolás és a jelzálogjogok törlése iránt. Azzal érvelt, hogy a 

hitelszerződések az 1996. évi CXII. törvény 3/A.§-ába ütköznek, és így semmisek, 

külföldi vállalkozás ugyanis magyarországi pénzügyi szolgáltatást kizárólag fióktelep 

útján végezhet. A felperes pedig fiókteleppel nem rendelkezett, tevékenységét – 

jogellenesen – magyarországi ügynökökön keresztül folytatta. Emellett a felperes 

magyarországi tevékenysége után adófizetési kötelezettségének sem tett eleget, és az 

egyes szerződések esetében – a csúszó-leértékelésekre és az árfolyamváltozásokra 

figyelemmel – a szolgáltatások feltűnő értékkülönbözete is megállapítható. A 

hitelszerződések semmissége folytán pedig az azokat biztosító megállapodások, 

jognyilatkozatok is érvénytelenek.  

 

Az elsőfokú bíróság 37. sorszámú ítéletével kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a 

felperesnek 279.247,94 eurót, és annak 2003. november 5. napjától a kifizetés napjáig 



  

járó évi 13 % kamatát, a viszontkeresetet pedig elutasította. Az elsőfokú ítélet 

indokolása szerint a hitelügyletekre a felek választására figyelemmel az osztrák jogot 

kell alkalmazni; annak mellőzésére az 1979. évi 13. tvr. 7.§ /1/ bekezdése alapján sincs 

törvényes lehetőség. A szerződések pedig sem az osztrák, sem a magyar jog 

szabályaiba nem ütköznek, így nem érvénytelenek. Az 1996. évi CXII. törvény 3/A.§-

a ugyanis a Magyarországon folytatott üzletszerű pénzügyi szolgáltatási tevékenységre 

vonatkozó szabályozást tartalmaz, a perbeli hitelszerződések viszont nem 

Magyarországon, hanem Ausztriában jöttek létre. Így a szerződések megkötését 

csupán a Magyar Nemzeti Banknak kellett bejelenteni, ez pedig mindhárom esetben 

megtörtént. A szolgáltatások feltűnő értékaránytalansága szintén nem állapítható meg, 

a szerződések megkötését követő árfolyamváltozások ugyanis a Ptk. 201.§ /1/ 

bekezdésének alkalmazása során nem értékelhetők. Az pedig, hogy a felperes 

adófizetési kötelezettségének mennyiben tesz eleget, a szerződések érvényessége 

szempontjából közömbös. A szerződések tehát nem érvénytelenek, így tartozását az 

alperes a módosított kereset szerint köteles a felperesnek megfizetni. 

 

Ez ellen az ítélet ellen az alperes élt fellebbezéssel, és elsődlegesen annak 

megváltoztatásával a kereset elutasítását és viszontkeresete teljesítését, másodlagosan 

pedig az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését, és az elsőfokú bíróság újabb 

eljárásra és új határozat hozatalára utasítását kérte. Fellebbezése indokolásában arra 

hivatkozott, hogy a perbeli hitelszerződések jogszabályba ütköznek, és így semmisek, 

megkötésük idején ugyanis az 1996. évi CXII. törvény 3/A.§ /1/ bekezdése szerint 

külföldi vállalkozás pénzügyi szolgáltatási tevékenységet Magyarországon kizárólag 

fióktelepe útján végezhetett volna, a felperes pedig magyarországi fiókteleppel nem 

rendelkezett. Az ügyletek közvetítésében szerepet játszó személyeket a büntetőbíróság 

tevékenységükért jogerősen el is marasztalta; e körülményt helyesen az elsőfokú 

bíróságnak is figyelembe kellett volna vennie. Szükséges lett volna a perben annak 

vizsgálata is, hogy a felperes megfelelően eleget tett-e adófizetési kötelezettségének; 

erre azonban az elsőfokú eljárásban szintén nem került sor. A jelzálogszerződések 

pedig abból az okból is érvénytelenek, hogy azokat a felperes nevében a képviseleti 

joggal nem rendelkező K. P. írta alá.  

 

A felperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte. 

Azzal érvelt, hogy a perbeli szerződések az elsőfokú ítéletben írtaknak megfelelően 

nem semmisek, az adózási kérdéseknek pedig a jogügyletek érvényessége 

szempontjából nincs jogi jelentőségük. Arra pedig, hogy a jelzálogszerződések K. P. 

képviseleti jogának hiánya folytán érvénytelenek volnának, az alperes az elsőfokú 

eljárás során nem is hivatkozott. A Pp.247.§ /1/ bekezdése viszont a másodfokú 

eljárásban történő, ilyen irányú keresetváltoztatást kizárja, így ez az alperesi állítás 

érdemben nem vizsgálható. Ténylegesen egyébként K. P. rendelkezett a 

jelzálogszerződések aláírásához szükséges, az arra jogosultaktól származó 

meghatalmazással. 

 

A fellebbezés legnagyobb részében alaptalan, kisebb részében – a váltónyilatkozat 

érvénytelenségének megállapítása iránti viszontkeresetet elutasító ítéleti rendelkezés 

esetében – alapos. 



  

 

Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást a peradatok alapján az 

alábbiak szerint helyesbíti: 

 

Az 1999. május 14-én kelt hitelszerződés esetében az induló ügyleti kamat mértéke évi 

7 %, a késedelmi kamat mértéke évi 14 %, a lejárat időpontja pedig 2014. április 1. 

volt. 

 

A harmadik hitelszerződés a felek között 2000. február 23-án jött létre, ennek 

megfelelően megkötését nem az alperesnél 2002. végén, illetőleg 2003. elején 

jelentkezett fizetési nehézségek tették szükségessé; az elsőfokú ítélet ezzel ellentétes 

megállapítását az ítélőtábla mellőzi. 

 

 

Az elsőfokú bíróság érdemi döntése azonban – a váltónyilatkozatok 

érvénytelenségének megállapítása iránti viszontkereset tárgyában hozott döntés 

kivételével – az így helyesbített tényállás alapján is helytálló. 

 

Helyes volt annak megállapítása is, hogy a felek hiteljogviszonyából eredő igényeket 

alapvetően az osztrák jog szabályai alapján kell elbírálni.  

 

A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr. (Nmjtvr.) 24.§-a szerint ugyanis a 

szerződésekre azt a jogot kell alkalmazni, amelyet a felek a szerződés megkötésekor, 

vagy később választottak. A konkrét esetben pedig a peres felek hitelszerződéseikben 

– a csatolt okiratokból kitűnően – elsődlegesen az osztrák jog, kisegítő jogként pedig a 

magyar jog alkalmazását kötötték ki. 

 

A külföldi jog alkalmazásának mellőzésére pedig – az alperes álláspontjával 

ellentétben – nem volt törvényes lehetőség.  

 

Az irányadó osztrák jogszabályok tartalma ugyanis megállapítható volt; azt az 

elsőfokú bíróság a perben – a kapcsolódó ítélkezési gyakorlatra is kiterjedően – 

megfelelően meg is állapította. Az a körülmény pedig, hogy az ABGB 879.§ /1/ 

bekezdésében megfogalmazott, a törvényi tilalmakba ütköző szerződéseket 

érvénytelennek minősítő általános szabály mellett az ABGB 879.§ /2/ bekezdése az 

érvénytelenség alapvető esetköreit – példálózóan – fel is sorolja, az osztrák jogi 

szabályozás tartalmát nem teszi megállapíthatatlanná, vagy bizonytalanná. Az Nmjtvr. 

5.§ /3/ bekezdés alkalmazásának tehát a konkrét esetben nem volt helye. 

 

Nem állapítható meg az sem, hogy a felek jogviszonyukban mesterségesen, vagy 

színleléssel hozták volna létre azt a külföldi elemet, melyhez az osztrák jog 

alkalmazása kapcsolódik (Nmjtvr. 8.§ /1/ bekezdés). A felperes ugyanis egy ausztriai 

honosságú pénzintézet, amely nem vitásan a perbeli hitelügyletek megkötését 

megelőzően és azoktól függetlenül is létezett és működik. A magyar jogszabályok 

alkalmazásának megkerülését célzó csalárd kapcsolás tehát a konkrét esetben nem áll 

fenn.  



  

 

Nem ütköznek az alkalmazandó osztrák jogszabályok a magyar közrendbe sem 

(Nmjtvr. 7.§ /1/ bekezdés). A közrend ugyanis a társadalmi-gazdasági berendezkedés 

azon alapvető alkotmányos elveit, értékrendjét, intézményrendszerét jelenti, melyet 

feltétlenül védeni, érvényesíteni kíván (A Legfelsőbb Bíróság 1999/37. számú Elvi 

Határozata, dr. Mádl Ferenc-dr. Vékás Lajos: Nemzetközi magánjog és nemzetközi 

gazdasági kapcsolatok joga. Budapest, 1992. 131-136. o.). A hitelügyletekre, illetve a 

szerződések érvénytelenségére vonatkozó – a magyar szabályozáséhoz egyébként is 

hasonló tartalmú – osztrák jogszabályok pedig a magyar alkotmányos berendezkedés 

alapvető elveibe nem ütköznek. 

 

A felek hiteljogviszonyából eredő igényeket, a hitelszerződések érvényességét tehát az 

osztrák jog szabályai szerint kellett megítélni. E szabályok alapján pedig – amint azt az 

elsőfokú bíróság is helyesen állapította meg – a perbeli hitelszerződések nem 

érvénytelenek. 

 

A törvényi tilalomba ütköző szerződéseket érvénytelennek minősítő ABGB 879.§ /1/ 

bekezdésének helyes értelme az Osztrák Köztársaság Szövetségi Igazságügyi 

Minisztériumának közléséből kitűnően az osztrák bíróságok állandó ítélkezési 

gyakorlata szerint ugyanis az, hogy a jogszabályba ütköző szerződés akkor semmis, ha 

ezt az adott jogszabály maga kimondja, illetve ha a jogszabály célja kifejezetten a 

felek által meghatározott szolgáltatás, vagy a szerződés egyéb tartalmának megtiltása. 

Nem érinti viszont a jogügyletek érvényességét általában az, ha a tilalom csak az 

ügylet megkötésének módjára, helyére és idejére vonatkozik, vagy csak az egyik 

szerződő felet érinti. 

 

Ebből eredően az, hogy a felperes eleget tett-e a perbeli hitelszerződésekből eredő 

nyeresége utáni esetleges adófizetési kötelezettségének, a szerződések érvényessége 

szempontjából közömbös. 

 

Nyilvánvalóan nem hatnak ki a szerződések érvényességére a megkötésüket követően 

beállott változások, így a forint csúszó-leértékelésének utóbb bekövetkezett hatásai, 

illetve a valutaátváltási árfolyamok módosulásai sem. 

 

A külföldi jog (az osztrákhoz képest külföldi jog) tiltó rendelkezései pedig az Osztrák 

Köztársaság Szövetségi Igazságügyi Minisztériumának közléséből kitűnően az osztrák 

joggyakorlat szerint az 1998. december 1. napját megelőzően kötött szerződések 

esetében akkor eredményezhették a szerződés érvénytelenségét, ha a tilalom megfelelő 

belföldi vonatkozása is fennállt, az 1998. december 1. napját követően megkötött 

szerződések esetében pedig a semmisség megállapítására akkor kerülhet sor, ha az 

érintett külföldi jog a kogens rendelkezését a szerződésre egyébként irányadó jogra 

tekintet nélkül kötelezően alkalmazni rendeli.  

 

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 

alperes által hivatkozott 3/A.§ /1/ bekezdése azonban a felek hitelügyleteire nem volt 



  

irányadó, így nem is volt szükséges annak vizsgálata, hogy e jogszabályi rendelkezés 

megsértése egyébként eredményezheti-e a hitelszerződések semmisségét. 

 

A Hpt.1.§ /1/ bekezdésének a./ pontjából kitűnően ugyanis a törvény rendelkezéseit, ha 

nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, a Magyar Köztársaság területén 

végzett pénzügyi-szolgáltatási tevékenységre kell alkalmazni. A Hpt.3.§ /1/ 

bekezdésének b./ pontja, valamint /3/ és /4/ bekezdései szerint Magyarország területén 

a hitel és pénzkölcsön üzletszerű nyújtása kétségkívül kizárólag a pénzügyi 

szervezetek állami felügyeletének a Hpt. alapján kiadott engedélyével volt végezhető. 

A perbeli hitelszerződések azonban a Ptk.213.§ /1/ és /3/ bekezdéseiben foglaltakra 

figyelemmel nem a Magyar Köztársaság területén, hanem a felperes ausztriai 

székhelyén jöttek létre, és a kölcsön folyósítására is úgy került sor, hogy a felperes a 

kölcsönösszeg átutalását mint banki műveletet Ausztriában végezte el. A felperesi 

hitelnyújtás tehát nem minősül Magyarországon végzett pénzügyi szolgáltató 

tevékenységnek; a felek eljárásukkal a Hpt.3/A.§ /1/ bekezdését nem sértették meg (a 

Legfelsőbb Bíróság Pf.I.25.651/2002/11. számú határozata). 

 

Az alperest a hitelfelvételek kapcsán a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény 39.§ /2/ 

bekezdése alapján csupán a Magyar Nemzeti Bank mint devizahatóság felé fennálló 

bejelentési kötelezettség terhelte, e kötelezettségének pedig a periratokból kitűnően 

mindhárom szerződés esetében megfelelően eleget is tett.  

 

A perbeli hitelszerződések tehát az alperes által megjelölt okokból nem érvénytelenek, 

az alperes kölcsöntartozását a megállapodásoknak megfelelően köteles a felperesnek 

megfizetni.  

 

A jelzálogszerződések érvénytelenségének megállapítását és a felperes javára 

bejegyzett jelzálogjogok törlését az alperes az elsőfokú eljárás során kizárólag a 

hitelszerződések általa állított semmisségére tekintettel kérte, egyéb érvénytelenségi 

okra nem hivatkozott. Erre figyelemmel nem sértett jogszabályt az elsőfokú bíróság, 

amikor a zálogszerződések érvénytelenségét egyéb, az alperes által meg sem jelölt 

okból nem vizsgálta.  

 

Fellebbezésében viszont az alperes arra is hivatkozott, hogy a zálogszerződések azért 

is érvénytelenek, mert azokat a felperes képviseletében az arra nem jogosult K. P. írta 

alá.  

 

A Pp.235.§ /1/ bekezdése szerint azonban 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 (és az – elbírálása esetén 

– reá kedvezőbb határozatot eredményezett volna), 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 az elsőfokú eljárásban meg 

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

számú jogeset). 

 

A perbeli esetben pedig kétséget kizáróan megállapítható volt, hogy az alperes a 

jelzálogszerződésekkel kapcsolatos alakiságok megsértésére vonatkozó tényállítása 

előterjesztésével alapos ok nélkül késlekedett. A szerződések aláírásának 

körülményeiről, az aláírók személyéről ugyanis az alperesnek eleve is tudomással 

kellett bírnia. 

 

Erre figyelemmel az új tényállítást az ítélőtábla az elsőfokú ítélet felülbírálata során a 

Pp.235.§ /1/ bekezdésében foglaltakra tekintettel nem vehette figyelembe. 

 

A bíróságnak a semmisségi okok fennálltát kétségkívül hivatalból is 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 

az érintett körben az alperes erre irányuló előadásának hiányában – helyesen – 

semmiféle bizonyítást nem folytatott le. Így az először a fellebbezésben előadott és a 

korábban kifejtettek szerint figyelembe nem vehető új tényállítás hiányában, a 

mindezek nélkül is rendelkezésre álló adatok alapján a perbeli jelzálogszerződések 

semmisségét nem lehetett megállapítani.  

 

Megjegyzi ebben a körben egyébként az ítélőtábla, hogy a felek az egyes 

hitelszerződések biztosítását szolgáló, az alperes tulajdonát képező f-i 1768/12. hrsz. 

alatt nyilvántartott ingatlanra a felperes javára jelzálogjog alapításáról rendelkező 

megállapodásokat minden esetben belefoglalták a hitel-megállapodást rögzítő, német 

nyelvű okiratba is. A megállapodások az ingatlanra vonatkozó jelzálogszerződések 

valamennyi lényeges tartalmi kellékével rendelkeznek, és azokat az alperes által sem 

vitatottan mindkét fél esetében a képviseletre jogosult személyek írták alá. Az 1998. 

október 12-i hitelszerződés esetében az elsőfokú bíróság által beszerzett földhivatali 

iratokból kitűnően külön magyar nyelvű jelzálogszerződés nem is készült, hanem a 

jelzálogjogot alapító megállapodást is magában foglaló német nyelvű hitelszerződést, 

és annak magyar fordítását nyújtották be a földhivatalhoz, és ennek alapján került sor a 

jelzálogjog bejegyzésére. Az 1999. május 14-i és a 2000. február 23-i 

hitelszerződésekhez kapcsolódóan – azonos keltezéssel – kétségkívül készültek külön 

magyar nyelvű jelzálogjogot alapító megállapodások, ezek lényeges tartalma azonban 

megegyezik a német nyelvű okiratoknak a jelzálogjog alapításáról rendelkező részével, 

és a földhivatalhoz mindkét esetben magukat a hitelszerződéseket is benyújtották. A 

jelzálogszerződések tehát alaki szempontból is érvényesek.  

 



  

Mindezekre figyelemmel tehát az elsőfokú bíróság helyesen rendelkezett az alperes 

módosított kereset szerinti marasztalásáról, és a hitel-, valamint a jelzálogszerződések 

érvénytelenségének megállapítása iránti viszontkereset elutasításáról.  

 

Viszontkeresetében azonban az alperes a hitelszerződések biztosítására kiállított 

váltónyilatkozatok semmisségének megállapítását is kérte. Az érintett váltókat viszont 

az elsőfokú bíróság be sem szerezte, de a per adatai alapján egyébként is arra lehet 

következtetni, hogy azokat az alperes mellett a perben nem szereplő személyek 

állították ki. A váltókötelezettséget vállaló személyek perben állása nélkül pedig a 

váltónyilatkozatok érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem tárgyában az 

elsőfokú bíróság érdemi döntést helyesen nem is hozhatott volna. A Pp.147.§ /1/ 

bekezdéséből következően azonban viszontkeresetet kizárólag a felperessel szemben 

lehet előterjeszteni. Ezért az elsőfokú bíróság akkor járt volna el helyesen, ha felhívta 

volna az alperest annak közlésére, hogy a váltónyilatkozatokkal kapcsolatos igényét 

változatlanul a perben, viszontkeresettel kívánja-e érvényesíteni, vagy nyilatkozatát 

kereseti kérelemként tartja fenn, külön perként való lajstromozását és külön perben 

elbírálását igényelve. Ezt követően, ha az alperes viszontkeresetét fenntartja, és annak 

a jelen perben való elbírálásához ragaszkodik, a Pp.147.§ /1/ bekezdésének 

megfelelően vizsgálni kellett volna a viszontkereset előterjesztésének előfeltételeit, és 

ha azok nem állnak fenn, a viszontkeresetet végzéssel el kellett volna utasítani (a 

Legfelsőbb Bíróság Pfv.I.A.20.911/2002/3. számú határozata). Az elsőfokú bíróság 

azonban ezeket a szükséges intézkedéseket nem tette meg, hanem a váltónyilatkozatok 

érvénytelenségének megállapítása iránti viszontkeresetet is érdemben, ítélettel 

elbírálta.  

 

Ezért az ítélőtábla részítéletével az elsőfokú ítéletet e részében (a váltónyilatkozatok 

érvénytelenségének megállapítása iránti viszontkeresetet elutasító elsőfokú 

rendelkezést illetően) az elsőfokú ítéletet a Pp.252.§ /2/ bekezdése alapján hatályon 

kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és új határozat 

hozatalára utasította, egyebekben pedig az elsőfokú ítéletet a Pp.253.§ /2/ bekezdése 

alapján helybenhagyta. 

 


