
ELŐVÁSÁRLÁSI JOG  - ANNAK GYAKORLÁSA VERSENYTÁRGYALÁS 

ESETÉN -  JÓERKÖLCSBE ÜTKÖZÉS 

 

I. Az elővásárlásra jogosultnak nem kell a versenytárgyaláson részt vennie és azt 

megnyernie, az érintett ingatlan tulajdonát elővásárlási jogával élve, a 

versenytárgyalás nyertese által tett vételi ajánlatot magáévá téve is megszerezheti 

/1992. évi XXXVIII. tv.  108.§ (1)bekezdés,  Ptk.373.§-a/.  

 

II. Az a körülmény hogy az elővásárlásra jogosult I.r. alperes eleve a 

továbbértékesítés szándékával kívánja az ingatlant megvásárolni önmagában 

nem teszi a szerződést erkölcstelenné. Nem ütközik nyilvánvalóan a jóerkölcsbe 

az sem, hogy a továbbértékesítés ténylegesen meg is valósult, és abból az I.r. 

alperesnek haszna is származott /Ptk.200.§ (2) bekezdés/ 

 

Győri Ítélőtábla Gf.II.20.327/2005/7. 

 

A K. Megyei Önkormányzat Idegenforgalmi Hivatala mint bérbeadó és K. Gábor mint 

bérlő között 1994. október 3-án bérleti szerződés jött létre, melynek alapján a bérbeadó 

a t.-i 4018 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlant az 1995. január 1. és 2004. december 31. 

közötti időszakra a bérlő használatába adta. A szerződésben rögzítették, hogy abban az 

esetben, ha a bérbeadó az ingatlant a lejárat után – kivéve a megszűnés esetét – 

másnak értékesíteni, vagy bérbeadni kívánja, úgy a bérlőnek azonos feltételek mellett 

elővételi vagy előbérleti jogot biztosít. 

 

1997. május 14-én e bérleti szerződést akként módosították, hogy a bérbeadó a II.r. 

alperes gazdasági-műszaki ellátó szervezete, a bérlő pedig az I.r. alperes (melynek 

ügyvezetője K. Gábor) lett.  

 

2003. november 26-án az I.r. alperes keresetet indított a II.r. alperessel szemben, és a 

bíróságtól elsődlegesen annak megállapítását kérte, hogy a t.-i 4018 hrsz. alatt 

nyilvántartott ingatlan 1/5 arányban ráépítés jogcímén a tulajdonát képezi, 

másodlagosan pedig az ingatlanra fordított beruházásai ellenértékeként jogalap nélküli 

gazdagodás jogcímén 33.500.000.Ft megtérítésére tartott igényt. Az eljárás alatt a 

felek 2004. március 25-én peren kívüli egyezséget kötöttek egymással, és ennek 

alapján a II.r. alperes 15 millió forintot megfizetett az I.r. alperesnek, és az ingatlan 

értékesítése esetére a részére elővásárlási jogot biztosított. 

 

2004. május 27-én a II.r. alperes nyilvános versenytárgyalást írt ki az ingatlan 

értékesítésére azzal, hogy az induló ár 100 millió forint + áfa, az ingatlant pedig első 

helyen az I.r. alperes, második helyen a perben nem szereplő T. Város Önkormányzata 

elővásárlási joga terheli, és az elővásárlásra jogosultak a licit nyertese és a II.r. alperes 

között megkötendő adásvételi előszerződés alapján 30 napon belül nyilatkozhatnak 

arról, hogy elővásárlási jogukkal élni kívánnak-e vagy sem.  

 



  

A 2004. június 30-i nyilvános versenytárgyaláson egyedül a konzorciumot alkotó 

felperesek vettek részt, és azt – kikiáltási áron – meg is nyerték. Ennek alapján 2004. 

július 20-án adásvételi előszerződést kötöttek a II.r. alperessel. 

 

Ezt követően a II.r. alperes megküldte az előszerződést az elővásárlásra jogosultaknak 

azzal, hogy esetleges nyilatkozatukat 2004. augusztus 23. napjáig tehetik meg.  

 

2004. augusztus 18-án az I.r. alperes elővásárlási jogával élve megvásárolta a II.r. 

alperestől a t.-i 4018 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlant, majd ugyanezen a napon 

egymillió forinttal magasabb (bruttó 126 millió forint) vételár ellenében 

továbbértékesítette azt a III.r. alperesnek. A II.r. alperes részére az I.r. alperes helyett 

2004. augusztus 19-én közvetlenül a III.r. alperes fizette meg a vételárat, és szintén a 

III.r. alperes egyenlítette ki az I.r. alperest terhelő vagyonszerzési illeték összegét is. 

 

A T.-i Körzeti Földhivatal a III.r. alperes tulajdonjogát 2004. augusztus 19-én be is 

jegyezte.  

 

A felperesek módosított keresetükben annak megállapítását kérték, hogy a 2004. 

augusztus 18-án az I. és II.r. alperesek, valamint az I. és III.r. alperesek között a t.-i 

4018 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan létrejött adásvételi szerződések érvénytelenek. 

Kérték az eredeti állapot helyreállítását, ennek keretében a III.r. alperes, valamint az 

I.r. alperes – közbenső – tulajdonszerzésének törlését, és a II.r. alperes tulajdonjogának 

visszajegyzését, valamint az ingatlannak a II.r. alperes birtokába való visszabocsátását.  

 

Arra hivatkoztak, hogy az adásvételi szerződések egyrészt jogszabályba ütköznek, 

mert  

az I.r. alperes az elővásárlási jogáról a velük 2004. június 29-én megkötött 

megállapodásban lemondott; 

az I.r. alperes az elővásárlási jogát jogszerűen nem gyakorolhatta, mert a velük 2004. 

június 29-én megkötött megállapodásban kötelezettséget vállalt arra, hogy e jogával 

nem él; 

az I.r. alperes az elővásárlási jogát jogszerűen nem gyakorolhatta, mert nem indult a 

2004. május 27-én kiírt versenytárgyaláson, és nem nyerte meg azt,  

az I.r. alperes az elővásárlási jogát jogszerűen nem gyakorolhatta, mert az 1993. évi 

LXXVIII. tv. 89.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem igazolta azt, hogy 

nem áll fenn adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása; 

az I.r. alperes az elővásárlási jogát ténylegesen nem is gyakorolta, mert ilyen tartalmú 

írásbeli nyilatkozatot nem tett, hanem nyomban adásvételi szerződést kötött a II.r. 

alperessel;  

az I.r. alperes az elővásárlási jogát ténylegesen nem is gyakorolta, hanem valójában a 

Ptk.373.§ (4) bekezdésébe ütköző módon átruházta azt a III.r. alperesre;  

a II.r. alperes az I.r. alperessel a Ptk.373.§ (2) bekezdésébe ütköző módon az 

előszerződésben foglaltakhoz képest kedvezőbb feltételekkel kötött adásvételi 

szerződést; 

 



  

másrészt jogszabály megkerülésére irányulnak, ugyanis az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII.tv. 108.§-ának az önkormányzati vagyonértékesítés rendjét 

szabályozó rendelkezése kikerülését célozzák;  

 

és nyilvánvalóan a jóerkölcsbe is ütköznek, mert az alperesek közötti szerződési 

láncolat célja az volt, hogy a versenytárgyalás eredményét megkerülve az azon részt 

nem vett III.r. alperes szerezze meg az ingatlan tulajdonjogát.  

 

Az alperesek a kereset elutasítását kérték. Azzal érveltek, hogy az adásvételi 

szerződések nem érvénytelenek, az I.r. alperes ugyanis az elővásárlási jogáról nem 

mondott le, és nem is ruházta azt át a III.r. alperesre. A versenytárgyaláson pedig nem 

kellett részt vennie, elvásárlási joga alapján azon kívül is megvásárolhatta az ingatlant. 

A szerződéskötés időpontjában az I.r. alperesnek nem állt fenn köztartozása sem, de 

elővásárlási joga egyébként sem csupán jogszabályon, hanem a II.r. alperessel 

megkötött két megállapodásán is alapult, így a köztartozás hiányának vagy 

fennálltának nincs is jogi jelentősége. Az I. és II.r. alperesek között létrejött adásvételi 

szerződés lényeges tartalma pedig megegyezik a felperesek és a II.r. alperes közti 

előszerződés tartalmi elemeivel. Nem irányulnak az adásvételi szerződések jogszabály 

megkerülésére sem, és nem állapítható meg az sem, hogy a jóerkölcsbe ütköznének. A 

II.r. alperesnek az I.r. alperes és a felperesek, illetve a III.r. alperes között létrejött 

„háttérmegállapodásokról” nem is volt tudomása. A III.r. alperes pedig a perbeli 

ingatlan tulajdonát jóhiszeműen, ellenérték fejében szerezte meg. 

 

Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította. Az ítélet indokolása szerint a 

felperesek és az I.r. alperes között 2004. június 29-én előzetes megállapodás jött létre, 

melynek alapján a felperesek kötelezettséget vállaltak arra, hogy abban az esetben, ha 

megnyerik a II.r. alperes által az ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot, megfizetnek 

az I.r. alperesnek két részletben 20 millió Ft-ot, az I.r. alperes pedig ennek fejében az 

elővásárlási jogáról lemond. Abban az esetben pedig, ha a pályázatot nem a felperesek 

nyerik meg, úgy 2004. július 15-ig jogosultak lesznek az I.r. alperesi gazdasági 

társaság két tagjának, K. Gábornak és K.-né Sz. Annamáriának a személyenként 

1.500.000. – 1.500.000. Ft névértékű üzletrészét 90 – 90 %-os arányban fejenként 

10.000.000. – 10.000.000. Ft vételár ellenében egyoldalú jognyilatkozattal 

megvásárolni. E megállapodást az elsőfokú bíróság megállapítása szerint a felperesek 

megszegték, a pályázat megnyerését követően ugyanis a megállapodás teljesítését nem 

kezdték meg. Saját felróható magatartásukra pedig a felperesek előnyök szerzése 

végett nem hivatkozhatnak, így a perben az alperesekkel szemben alappal igényt nem 

érvényesíthetnek. Emellett nem állapítható meg az sem, hogy a létrejött adásvételi 

szerződések érvénytelenek volnának. Az I.r. alperes ugyanis nem mondott le 

elővásárlási jogáról, és nem is ruházta át azt a III.r. alperesre. Az a körülmény pedig, 

hogy az I.r. alperes elővásárlási jogával élve a továbbértékesítés szándékával vásárolta 

meg a II.r. alperestől a perbeli ingatlant, a szerződések érvényessége szempontjából 

közömbös. A II.r. alperesnek pedig az I.r. alperes és a felperesek, illetve a III.r. alperes 

között létrejött megállapodásokról nem volt tudomása, így a szerződések színleltségét 

sem lehetett megállapítani. A felek titkos fenntartásainak vagy rejtett indokainak a 

szerződések érvényessége körében nincs jogi jelentősége. Azt pedig a felperesek az I.r. 



  

alperes könyvelője által kiállított igazolással szemben nem bizonyították, hogy az I.r. 

alperesnek a perbeli ingatlan megvásárlásakor köztartozása állt volna fenn. Az I.r. 

alperes elővásárlási joga egyébként sem csupán jogszabályon, hanem a II.r. alperessel 

attól függetlenül megkötött megállapodásain is alapult, így az adásvételi szerződés 

semmisségét még a köztartozás esetleges fennállta esetében sem lehetne megállapítani. 

Tévesen hivatkoztak az elsőfokú ítélet indokolása szerint a felperesek arra is, hogy az 

I.r. alperes jogszerűen csak akkor vásárolhatta volna meg a perbeli ingatlant, ha részt 

vett volna a pályázaton és meg is nyerte volna azt. Helyesen ugyanis az I.r. alperes 

elővásárlási jogával élve megszerezhette az ingatlan tulajdonát. A felperesek és a II.r. 

alperes közötti adásvételi előszerződés és az I. és II.r. alperesek közötti végleges 

adásvételi szerződés között pedig lényeges tartalmi eltérés nincs. Nem ütköznek az 

adásvételi szerződések nyilvánvalóan a jóerkölcsbe sem. A II.r. alperes ugyanis nem 

ismerte az I.r. alperes által megkötött további megállapodásokat, így az általa kötött 

szerződés jóerkölcsbe ütköző voltának megállapíthatósága kizárt. Önmagában az 

pedig, hogy az I.r. alperes a megvásárolt ingatlant továbbértékesítette, illetve, hogy 

ennek során egymillió forint haszonra tett szert, nyilvánvalóan a jóerkölcsbe nem 

ütközik. A szerződések érvénytelensége tehát a felperesek által megjelölt okok egyike 

alapján sem állapítható meg. Így a bíróságnak azt már nem is kellett vizsgálnia, hogy 

egyébként az eredeti állapot helyreállítására sor kerülhetne-e vagy sem.  

 

Ez ellen az ítélet ellen a felperesek éltek fellebbezéssel, és annak megváltoztatásával 

keresetük teljesítését kérték. Fellebbezésük indokolásában arra hivatkoztak, hogy az 

I.r. alperessel 2004. június 29-én megkötött előzetes megállapodásuk, noha ennek 

egyébként az ügy eldöntése szempontjából nincs jogi jelentősége, nem az ő felróható 

magatartásuk, hanem az I.r. alperesi szerződésszegés folytán nem ment teljesedésbe. 

Az adásvételi szerződések pedig – az elsőfokú eljárásban előadottak szerint – 

érvénytelenek, ugyanis jogszabályba és a jóerkölcsbe is ütköznek. Azt 

keresetlevelében nem állította, hogy a szerződések színleltek is lennének, az elsőfokú 

bíróság ezzel ellentétes megállapítása tehát nem helytálló, az alperesek szerződési 

akarata alapján azonban arra lehet következtetni, hogy a külvilág számára megjelenő 

két jogügylet ellenére 2004. augusztus 18-án ténylegesen egyetlen jogviszony jött 

létre, melynek alapján az I.r. alperesi elővásárlási jog átruházása folytán a III.r. alperes 

megszerezte a II.r. alperestől a perbeli ingatlan tulajdonát. Az I.r. alperes a 

jogszabályon alapuló elővásárlási jogát egyébként jogszerűen nem is gyakorolhatta 

volna, a szerződéskötés időpontjában ugyanis köztartozása állt fenn. A jogszabálytól 

független, szerződésen alapuló elővásárlási joggal pedig az I.r. alperes nem 

rendelkezett, az elsőfokú bíróság által tévesen hivatkozott megállapodások ugyanis 

csupán az I.r. alperes jogszabályon alapuló elővásárlási joga fennálltát állapítják meg. 

Emellett a perbeli adásvételi szerződések az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. tv. 108.§-ába is ütköznek, az I.r. alperes ugyanis nem vett részt a nyilvános 

versenytárgyaláson és nem nyerte meg azt, így a II.r. alperessel jogszerűen nem is 

szerződhetett volna. Megállapítható továbbá az is, hogy a szerződések a jóerkölcsbe is 

ütköznek, ugyanis sértik az üzleti tisztességet, az állami vagyon értékesítésével 

kapcsolatos üzleti és jogi normákat, az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó 

szabályokat és a megkötött szerződések biztonságába vetett bizalmat. Az I.r. alperes 

szerződéskötéskori köztartozása fennálltának igazolására indítványozta az APEH 



  

megkeresését, a köztük és az I.r. alperes között 2004. június 29-én megkötött előzetes 

megállapodás helyes tartalmának, a felek ezzel kapcsolatos szándékainak és 

magatartásának megállapítása végett pedig a korabeli jogi képviselők szembesítésének 

elrendelését. 

 

Az alperesek fellebbezési ellenkérelmükben az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérték. 

Az elsőfokú eljárás során előadottakat összefoglalva és megerősítve megismételték, 

hogy a perbeli adásvételi szerződések nem ütköznek jogszabályba, nem jogszabály 

kikerülésére irányulnak, és nem ütköznek nyilvánvalóan a jóerkölcsbe sem. Kiemelték, 

hogy a felperesek és az I.r. alperes között 2004. június 29-én megkötött előzetes 

megállapodásban foglaltaknak a jogvita eldöntése szempontjából kizárólag annyiban 

van jelentősége, hogy a megállapodásban az I.r. alperes az elővásárlási jogáról nem 

mondott le. Az elővásárlási jog gyakorlásának pedig a felperesek által előadottakkal 

ellentétben nem volt törvényes akadálya. Az elővásárlásra jogosult ugyanis nem 

köteles a pályázaton részt venni; egy ilyen kötelezettség magával a jogintézmény 

lényegével volna ellentétes. Azt pedig az I.r. alperes az elsőfokú eljárás során 

megfelelően igazolta, hogy a szerződéskötés időpontjában köztartozása nem állt fenn. 

Ettől függetlenül nem csupán jogszabályon, hanem a bérleti jogviszonyától független, 

szerződésen alapuló elővásárlási joggal is rendelkezett. Az elővásárlási jog gyakorlása 

szintén szabályszerű volt, a II.r. alperes a felperesekkel megkötött adásvételi 

előszerződésben foglaltakkal azonos tartalommal kötött adásvételi szerződést az I.r. 

alperessel. Nem került sor az elővásárlási jog átruházására, és nem állapítható meg az 

sem, hogy 2004. augusztus 18-án csupán egyetlen adásvételi szerződés jött volna létre, 

mégpedig közvetlenül a II.r. alperes mint eladó és a III.r. alperes mint vevő között. Az 

írásba foglalt adásvételi szerződések az alperesek valós szerződési akaratát tükrözik. 

 

A fellebbezés nem alapos. 

 

Az elsőfokú bíróság az ügy érdemi elbírálására kiható, lényeges eljárási szabálysértést 

nem követett el. A Pp.3.§ (3) bekezdése alapján ugyanis a bíróságnak kizárólag a 

jogvita eldöntése szempontjából lényeges, bizonyításra szoruló tényekről kell a 

bizonyítási teherre és a bizonyítás sikertelenségének következményeire is kiterjedő 

előzetes tájékoztatást adnia. Annak azonban, hogy a 2004. június 29-én megkötött 

megállapodás alapján a felpereseknek, illetve az I.r. alperesnek milyen kötelezettségei 

keletkeztek, e kötelezettségeiket mennyiben szegték meg, és a megállapodás miért, 

kinek felróhatóan nem ment teljesedésbe, a per eldöntése szempontjából – az 

alábbiakban részletezettek szerint – nem volt jogi jelentősége. Így ebben a körben a 

bíróságot a Pp.3.§ (3) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség sem terhelte. A 

Pp.221.§ (1) bekezdés szerinti indokolási kötelezettségének pedig az elsőfokú bíróság 

legnagyobb részében eleget tett. Ítélete indokolásában előadta ugyanis az általa 

irányadónak vett tényállást, és az alkalmazott jogszabályok megjelölésével együtt 

kifejtette az arra alapított jogi következtetéseit is. Azokat az okokat – a Ptk.221.§ (1) 

bekezdésébe ütköző módon – kétségkívül nem részletezte, amelyek miatt a felajánlott, 

ám nem teljesített felperesi bizonyítást mellőzte. A további bizonyítás azonban 

szükségtelen volt, így ez az eljárási szabálysértés az ügy érdemi elbírálására nem 

hatott ki.  



  

 

Erre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú ítéletet a Pp.253.§ (3) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően a fellebbezési kérelem és ellenkérelem korlátai között bírálta 

felül. 

 

Az elsőfokú bíróság a jogvita eldöntése szempontjából lényeges körben a tényállást 

helyesen állapította meg, és érdemi döntése is helytálló. 

 

Az ítélőtábla az elsőfokú ítélet indokolásából csupán az arra vonatkozó 

megállapításokat mellőzi, hogy a 2004. június 29-i megállapodásban a felperesek, 

illetve az I.r. alperes egymással szemben milyen kötelezettségeket vállaltak, e 

kötelezettségeiket mennyiben teljesítették, illetve szegték meg, és hogy a 

megállapodás teljesítése milyen okból, kinek felróhatóan hiúsult meg. A perben 

ugyanis abban a kérdésben kellett állást foglalni, hogy a 2004. augusztus 18-án az I. és 

II.r. alperesek, valamit az I. és III.r. alperesek között a t.-i 4018 hrsz-ú ingatlanra 

vonatkozóan létrejött adásvételi szerződések a felperesek által megjelölt okból 

érvénytelenek-e. Ennek eldöntése során pedig a 2004. június 29-i megállapodás 

kapcsán az elsőfokú bíróság által vizsgált, ismertetett körülményeknek nincs jogi 

jelentőségük. Bármelyik fél szegte is meg ugyanis a felperesek és az I.r. alperes közötti 

előzetes megállapodást, ez a körülmény a perbeli adásvételi szerződések érvényességét 

nem érinti. 

 

Erre figyelemmel szükségtelen volt a korabeli jogi képviselők szembesítésének 

elrendelése is.  

 

A 2004. június 29-i megállapodást a felperes kereseti tényállításaira figyelemmel a 

perben kizárólag annyiban kellett vizsgálni, hogy az I.r. alperes a megállapodásban az 

elővásárlási jogáról lemondott-e vagy sem. E körben pedig az elsőfokú bíróság az 

írásba foglalt megállapodás szövege alapján helyesen foglalt állást akként, hogy az 

elővásárlási jogról való lemondásra nem került sor, joglemondást a megállapodás nem 

tartalmaz.  

 

Helyes volt annak megállapítása is, hogy az elővásárlási jog gyakorlása nem ütközött 

törvényes akadályokba sem. 

 

Az 1992. évi XXXVIII. tv-nek (Áht.) a meghatározott értékhatár feletti állami, 

önkormányzati vagyon értékesítési rendjét szabályozó 108.§ (1) bekezdése ugyanis a 

Ptk.373.§-ának alkalmazását nem zárja ki. Az elővásárlásra jogosultnak tehát nem kell 

a versenytárgyaláson részt vennie és azt megnyernie, az érintett ingatlan tulajdonát 

elővásárlási jogával élve, a versenytárgyalás nyertese által tett vételi ajánlatot magáévá  

téve is megszerezheti.  

 

A II.r. alperes a konkrét esetben a versenykiírásban a perbeli ingatlant terhelő 

elővásárlási jogokról és azok gyakorlásának lehetőségéről, feltételeiről a lehetséges 

pályázók részére megfelelő tájékoztatást is adott.  

 



  

A helyiségbérlet tárgya pedig a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. (Ltv.) 

rendelkezéseiből, különösen a 2. számú mellékletben foglalt értelmező 

rendelkezésekből következően mindig valamely épület vagy azon belül valamely 

meghatározott helyiség lehet. A perbeli ingatlan viszont egy 41219 m2 alapterületű, az 

ingatlan-nyilvántartásban táborhely, cukrászda megnevezés alatt nyilvántartott 

földrészlet, amely – függetlenül attól hogy egy nagyobb és néhány kisebb alapterületű 

felépítmény helyezkedik el rajta – a maga egészében nyilvánvalóan nem minősülhet 

helyiségnek, és így egészében nem tartozhat az Ltv. hatálya alá.  

 

Ezért a perbeli ingatlan egészére vonatkozóan az I.r. alperes elővásárlási joga sem az 

Ltv. rendelkezései, hanem az 1994. október 3-án megkötött és 1997. május 14-én 

módosított bérleti szerződés és a 2004. március 25-én létrejött megállapodás alapján, 

az Ltv. rendelkezéseitől függetlenül keletkezett és állt fenn. 

 

Így az Ltv.89.§ (4) bekezdésében foglaltakat nem kellett alkalmazni. Erre figyelemmel 

ebben a körben csupán megjegyzi az ítélőtábla, hogy az elsőfokú bíróság 

megalapozatlanul állapította meg azt, hogy a felperesek az I.r. alperes köztartozásának 

a szerződéskötés időpontjában való fennállását nem bizonyították. A felperesek 

ugyanis terjesztettek elő erre vonatkozóan bizonyítási indítványt (kérték az APEH 

megkeresését), az elsőfokú bíróság azonban ezt az indítványt nem teljesítette. A 

felajánlott bizonyítás mellőzése annak szükségtelensége miatt kétségkívül helyes volt 

(ugyanezen okból mellőzte az ítélőtábla is az APEH megkeresését), a bizonyítatlanság 

tényére azonban tévesen és szükségtelenül utalt az elsőfokú bíróság.  

 

Azt pedig szintén alaptalanul állították a felperesek, hogy az I.r. alperes a megadott 

határidőben ténylegesen nem is gyakorolta elővásárlási jogát. A becsatolt adásvételi 

szerződésből kitűnően ugyanis 2004. augusztus 18-án az I.r. alperes a felperesi 

ajánlatot magáévá téve megvásárolta a II.r. alperestől a perbeli ingatlant. Az így 

megkötött adásvételi szerződés lényeges tartalma pedig – a beterjesztett okiratok 

alapján egyértelműen megállapíthatóan – a közölt vételi ajánlatéval (a felperesek és a 

II.r. alperes között létrejött adásvételi előszerződésével) megegyezik.  

 

Nem állapítható meg az sem, hogy az I.r. alperes az elővásárlási jogát a III.r. alperesre 

átruházta volna, és így ténylegesen közvetlenül a II. és III.r. alperesek között jött volna 

létre adásvételi szerződés. A peradatok szerint ugyanis 2004. augusztus 18-án az I.r. 

alperes elővásárlási jogával élve megvásárolta az ingatlant a II.r. alperestől, majd egy 

újabb adásvételi szerződéssel továbbértékesítette azt a III.r. alperesnek. Az érintett 

szerződések nem csupán elnevezésük szerint, hanem tartalmuk alapján is egyértelműen 

a Ptk.365.§ (1) bekezdése szerinti adásvételi szerződéseknek minősülnek. Az 

elővásárlási jog átruházásáról a szerződések nem rendelkeznek, a II. és III.r. alperesek 

közvetlenül nem szerződtek egymással és 2004. augusztus 18-án a perbeli ingatlanra 

vonatkozóan nem egy, hanem két adásvételi szerződés jött létre.  

 

Ha a felek szerződési nyilatkozata kölcsönösen és szándékosan eltér szerződési 

akaratuktól akként, hogy egyáltalán nem kívánnak szerződést kötni, vagy szándékuk 



  

kölcsönösen más tartalmú szerződések megkötésére irányul, mint amit megkötnek, a 

szerződés színleltnek minősül. A színlelt szerződés pedig a Ptk.207.§ (5) bekezdéséből 

kitűnően semmis, ha pedig más szerződést leplez, azt a leplezett szerződés alapján kell 

megítélni. A felperesek azonban a perbeli szerződések színleltségére – 

fellebbezésükből is kitűnően – nem kívántak hivatkozni. A II.r. alperes egyébként az 

I.r. alperes háttértárgyalásairól, további megállapodásairól nem vitásan nem is tudott, 

így nem is lehet megállapítani azt, hogy szerződési akarata az írásba foglalttól eltérő 

megállapodás megkötésére irányult volna. A kétoldalú, kölcsönös színlelés ténye tehát 

nem állapítható meg, a további alperesek esetleges titkos fenntartásai vagy rejtett 

indokai pedig a per eldöntése szempontjából közömbösek, az egyoldalú színlelés 

ugyanis a szerződés érvényességét a Ptk.207.§ (4) bekezdéséből kitűnően nem érinti.  

 

Alaptalanul állították a felperesek azt is, hogy a perbeli adásvételi szerződéseket az 

alperesek jogszabály megkerülésével kötötték. Az I.r. alperesnek ugyanis a 

versenytárgyaláson nem kellett részt vennie, elővásárlási jogával élve a Ptk.373.§-a 

alapján jogszerűen vásárolhatta meg az ingatlant, majd szabadon tovább is 

értékesíthette azt.  

 

Nem ütköznek az adásvételi szerződések nyilvánvalóan a jóerkölcsbe sem.  

 

A jóerkölcs a Ptk.200.§ (2) bekezdésének alkalmazása során valóban a társadalom 

általános értékítéletét, a magánautonómiának a társadalmi közmegegyezés által 

meghatározott korlátait, az általánosan elvárható magatartás zsinórmértékét fejezi ki, 

és így a jóerkölcsbe ütközőnek minősül az a szerződés, amelynek esetében az elérni 

kívánt cél, a vállalt kötelezettség jellege vagy az ellenszolgáltatás felajánlása, illetőleg 

a szerződés tárgya az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, szokásokat 

nyilvánvalóan sérti, és ezért az általános társadalmi megítélés is egyértelműen 

tisztességtelennek minősíti.  

 

Az I. és II.r. alperesek közötti adásvételi szerződés azonban arra irányult, hogy az 

elővásárlásra jogosult megszerezze az e joggal terhelt ingatlan tulajdonát. Ez a 

szerződési cél pedig jóerkölcsbe ütközőnek nyilvánvalóan nem minősíthető. Az a 

körülmény pedig, hogy az I.r. alperes eleve a továbbértékesítés szándékával kívánta az 

ingatlant megvásárolni (erre a peradatok alapján kétségkívül megalapozottan lehet 

következtetni), önmagában szintén nem teszi a szerződést erkölcstelenné. Ennek 

megfelelően nem ütközik nyilvánvalóan a jóerkölcsbe az sem, hogy a 

továbbértékesítés ténylegesen meg is valósult, és abból az I.r. alperesnek haszna is 

származott. A felpereseknek mindezeket mint lehetséges következményeket a 

versenykiírás alapján helyesen már eleve számításba kellett venniük, és – amint az a 

2004. június 29-én megkötött előzetes megállapodásból kitűnik – ténylegesen 

számításba is vették. Az, hogy az I.r. alperes ezt a megállapodást esetlegesen 

megszegte, az adásvételi szerződéseket szintén nem teszi a jóerkölcsbe ütközővé. 

 

A perbeli adásvételi szerződések érvénytelensége tehát nem állapítható meg, ezért az 

ítélőtábla az elsőfokú ítéletet az indokolás részbeni módosításával a Ptk.253.§ (2) 

bekezdése alapján helybenhagyta. 


