
A kötelező pertársaság esetét kivéve nincs akadálya annak, hogy a jogosult az 

egyetemleges kötelezettekkel szemben külön perben érvényesítse marasztalás 

iránti igényét, tehát teljesítést kérjen. Ilyenkor keresetében a már marasztalt 

többi kötelezettel való egyetemleges marasztalást kell kérnie. 
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A megyei bíróság a 7. számú végzésével kijavított ítéletében a keresetet elutasította, 

kötelezte a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek 15 napon belül 150.000,-Ft 

perköltségét.  

Ítéletének indokolásában megállapította, hogy az alperes házastársa, S. A. a N.-i 

Városi Bíróság 2002. január 30. napján kelt 4.P.21.299/2001/8. számú végzésével 

jóváhagyott egyezségben vállalta, hogy megfizet a felperesnek 5.232.000,-Ft-ot és 

ezután 2005. szeptember 1-től évi 12 %-os kamatot. Az alperes házastársa 1995. 

október 6-án 20.000,-, 1997. december 7-én 10.000,-, 1997. augusztus 7-én pedig 

5.000,- DEM-et kapott kölcsön a felperestől, az ezzel kapcsolatban 1997. november 7-

én kelt tartozáselismerő nyilatkozat szolgált az egyezség alapjául. A felek a 

nyilatkozatban a fennálló tartozást 18.918,- DEM összegben, a visszafizetés határidejét 

pedig 1997. december 31. napjában határozták meg.  

A megyei bíróság kifejtette, hogy elsődlegesen nem a Csjt. 30. §. (1) és (2) 

bekezdésében foglaltak fennállását, hanem - az alperes ezirányú hivatkozására 

figyelemmel – az elévülés kérdését vizsgálta. A Ptk. 326. §. (1) bekezdése értelmében 

az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé vált. Az alperes házastársa 

az 1997. november 7. napján megkötött tartozáselismerő nyilatkozatban a tartozás 

visszafizetését legkésőbb 1997. december 31. napjáig vállalta. Az 

igényérvényesítésére nyitva álló határidő tehát 2002. december 31. napján lejárt. 

Tekintettel arra, hogy a felperes az alperessel szembeni igényét csupán 2004. 

augusztus 2-án érvényesítette, a Ptk. 324. §. (1) bekezdésében írt 5 éves elévülési 

határidő eltelt. Az elévülés szubjektív hatályú ténynek minősül, mely minden 

társkötelezettre külön-külön vonatkozik. Mindez azt jelenti, hogy bármely kötelezett 

teljesítésre való írásbeli felszólítása nem szakítja meg valamennyi kötelezettel 

szemben az elévülést, kizárólag annak az adósnak a követelését érinti, akit a jogosult 

felszólított a teljesítésre. A felperest terhelte annak bizonyítása, hogy az elévülés az 

alperessel szemben nem állott be, illetve bármely okból megszakadt, e körülményeket 

azonban bizonyítani nem tudta. A Ptk. 325. §. (1) bekezdése értelmében elévült 

követelést bírósági úton nem lehet érvényesíteni, ezért a bíróság a keresetet 

elutasította.  

A megyei bíróság álláspontja szerint adott esetben nem tisztán a Pp. 123. §-ában írt 

megállapítási keresetről volt szó, az egyetemleges felelősség megállapítása csupán a 

kétszeres marasztalás elkerülését és a többi adóssal szembeni végrehajtás lehetőségét 

szolgálja.  

Az elsőfokú bíróság a perköltség viselésére vonatkozó rendelkezését a Pp. 78. §. (1) 

bekezdésére alapította.    

 



  

A felperes fellebbezésében az elsőfokú ítélet megváltoztatását, ennek körében annak 

megállapítását kérte, hogy az alperes a házastársával egyetemlegesen felel a felperes 

által nyújtott kölcsön visszafizetéséért. Kérte az alperest az első- és másodfokú 

perköltség megfizetésére kötelezni.  

Fellebbezésének indokaként előadta, hogy az ügyben az alperes ellen folyó 

befejezetlen végrehajtási ügy miatt a kétszeres kötelezés elkerülésére csak 

megállapítási kérelmet lehetett előterjeszteni. Ilyen keresetet nem lehet elévülés címén 

elutasítani, mert megállapítás iránti perben nincs olyan követelés, amelynek 

teljesítésére sor kerülhetne. Ezen túlmenően kifejtette, hogy az alperes házastársával 

kötött kölcsön-megállapodás semmis, mert az akkori devizajogszabályokba ütközött. 

Emiatt állapodott meg 2001. június 1. napján a felperes az alperes házastársával úgy, 

hogy a korábban semmis megállapodást érvényesítik, a kölcsön visszafizetésének 

határidejét 2001. augusztus 31-ben határozva meg. Erre és a Ptk. 326. §. (1) 

bekezdésére figyelemmel 2001. augusztus 31-én kezdődött az elévülési határidő. 

Kifejtette továbbá a felperes, hogy az alperes nem tudta bizonyítani, hogy adott időben 

házastársával nem éltek együtt és semmiről nem volt tudomása. Az alperes többek 

között maga is teljesített a felperesnek 2000. augusztus 31-én, ezzel saját tartozását is 

elismerte. A részteljesítéssel elismert követelésre és az érvényes szerződésben 

megállapított fizetési határidőre figyelemmel egyaránt az állapítható meg, hogy az 

elévülés a kötelezeti oldalon nem következett be.  

A felperes az alperes házastársa ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárás 

figyelembevételével a hátralékos tőkeösszeg alapján 2.600.000,-Ft-ban jelölte meg a 

fellebbezésének értékét.  

 

Az alperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helybenhagyását, a felperes 

másodfokú perköltségben való marasztalását kérte. Álláspontja szerint az elsőfokú 

ítélet érdemben helyes, megalapozott, a felperes követelése az alperessel szemben 

elévült. A felperesnek az elévülési idő megszakadására vonatkozó hivatkozása nem 

alapos, a felperes igényének az alperes házastársával szemben történő bíróság előtti 

érvényesítése az alperesre nem hatott ki, vele szemben az elévülés nem szakadt meg.  

 

A felperes fellebbezése az alábbiak szerint alaptalan. 

 

Az ítélőtábla megítélése szerint a megyei bíróság a jogvita eldöntéséhez a szükséges 

körben lefolytatta a bizonyítási eljárást, a bizonyítékok összességében való 

értékelésével helyes tényállást állapított meg, ítéletben kifejtett álláspontja – mely 

szerint az elévülés szubjektív tény, így a kötelezettek egyetemlegessége esetén sem hat 

ki az elévülés egyik kötelezettel szembeni megszakadása a többi kötelezettre – 

helytálló, az érdemi döntés azonban nem erre, hanem az alábbiakban kifejtettekre 

tekintettel helyes. 

Az eljárás irataiból megállapítható, hogy a felperes fizetési meghagyás útján kérte 

marasztalni az alperest, a 3. sz. jegyzőkönyvben foglalt módosított keresetében pedig a 

fizetési meghagyásban foglaltak szerint tartotta fenn kereseti kérelmét. Később, a 

2005. március 31. napján megtartott tárgyaláson keresetét módosítva annak 

megállapítását kérte, hogy az alperest egyetemlegesen terheli a visszafizetési 

kötelezettség. Bár a felperes a 2005. június 25-én érkezett előkészítő iratában ismét a 



  

tartozás megfizetésére kérte kötelezni az alperest, a 2005. június 6. napján megtartott 

tárgyaláson azonban módosított keresetét visszavonta, a korábbi keresetnek 

megfelelően annak megállapítását kérte, hogy a tartozásért az alperest házastársával 

egyetemleges felelősség terheli. Fellebbezésében is a megállapítás iránti keresetét 

tartotta fenn.  

 

A Pp. 123. §-a szerint megállapításra irányuló kereseti kérelem előterjesztésének akkor 

van helye, ha a kért megállapítás a felperes jogainak az alperessel szemben való 

megóvása végett szükséges és a felperes a jogviszony természeténél fogva, vagy a 

kötelezettség lejártának hiányában, vagy valamely más okból teljesítést nem 

követelhet.  

Az alperes házastársát a felperes javára jogerős bírósági végzéssel jóváhagyott 

egyezség alapján 5.232.000,-Ft és járulékai megfizetésére irányuló kötelezettség 

terheli. Ennek ellenére egyaránt téves az az ítéletben és a felperesi fellebbezésben 

kifejtett álláspont, hogy jelen perben a kétszeres kötelezés elkerülésére csak 

megállapítási kérelmet lehet előterjeszteni. A Pp. 51. §. a.) pontjában foglalt kötelező 

pertársaság esetét kivéve nincs akadálya annak, hogy a jogosult az egyetemleges 

kötelezettekkel szemben külön perben érvényesítse marasztalás iránti igényét, tehát 

teljesítést kérjen. Keresetében a többi kötelezettel való egyetemleges marasztalást kell 

kérnie, a bíróságnak pedig ítélete rendelkező részében a marasztalás mellett meg kell 

jelölnie, hogy a tartozás mely kötelezettekkel áll fenn egyetemlegesen. Ez a Ptk. 337. 

§. (1) bekezdésére figyelemmel nem minősül „kétszeres marasztalásnak”, mert bár 

minden kötelezett az egész szolgáltatással tartozik, de bármelyikük teljesítésével a 

többi kötelezettsége is megszűnik.  
A perbeli esetben tehát teljesítés kérhető, a felperesi megállapítási kereset előterjesztésének 

nincs helye, így az ítélőtábla a megyei bíróság érdemben helyes ítéletét a Pp. 253. §. (2) 

bekezdés első fordulata alapján helybenhagyta. 


