
Ha a szerződést kötő felek személyén kívüli harmadik személy a szerződés 

érvénytelensége, avagy nemlétezése, illetve vele szembeni hatálytalansága 

megállapítását kéri keresetében, a cégjegyzékből törölt, de egyébként kötelezően 

perbe állítandó egyik szerződést kötő fél hiányában az eljárás lefolytatható, a 

keresetet érdemben kell elbírálni.  

 

Győri Ítélőtábla: Gf.II.20.410/2005./2. 

 

Alkalmazott jogszabályok(Pp.130.§. /1/ bekezdés e). és g) pont, 51.§ a) pont, 212.§. /1/ 

bek.) 

 
 

Az E. M. E. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tagjai és egyben ügyvezetői M. S. és F. 

G. voltak. A cég felszámolását a Vas Megyei Bíróság jogerős végzésével elrendelte. A 

végzés meghozatalát követően, de jogerőre emelkedését megelőzően  az E. M. E. Kft. 

7.500.000.- Ft vételárért eladta a telephelyéül szolgáló r.-i, 1008/2. hrsz-ú, 9393 m2 

alapterületű ingatlant az I.r. alperes vevőnek. Az adásvételi szerződést az eladó 

képviseletében egyedül M. S. ügyvezető írta alá. 

 

A felszámolási eljárás alatt az E. M. E. Kft. felszámolója pert indított M. S. ügyvezető 

ellen – egyéb mellett – a 7,5 millió Ft vételár cég részére való kiadása iránt. A 

felszámolási eljárásban a megyei bíróság jogerős  végzésével a hitelezőként 

bejelentkező jelen per felperesére ruházta át a felszámolás alatt álló cég által M. S. 

ügyvezetővel szemben érvényesített 7.500.000.- Ft követelés 99,2083 %-át, egyben a 

zárómérleget és vagyonfelosztási javaslatot jóváhagyta, a felszámolási eljárást 

befejezte és a Kft-t megszüntette. A Kft-t a cégbíróság 2001. július 5-i hatállyal törölte 

a cégjegyzékből. 

 

A M. S. ügyvezetővel szemben megyei bíróság előtt folytatódó polgári perben jelen 

per felperese a megszüntetett E. M. E. Kft. jogutódjaként – felperesként – perbe lépett. 

Perbelépését követően a polgári perben a bíróságnak bejelentette, hogy 2001. február 

14. napján a megszüntetett cég másik ügyvezetője, F. G. reá engedményezte az E. M. 

E. Kft.„f.a.” –val szemben fennállt követelését. A perben a megyei bíróság ítéletével 

kötelezte az ismeretlen helyen tartózkodó, ügygondnok által képviselt M. S. alperest, 

hogy jelen per felperese részére fizessen meg 6.179.663.- Ft tőkét és annak járulékait, 

míg ezen túl a keresetet elutasította. 

 

Az  adásvételi szerződés és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján a r-i 1008/2. 

hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát megszerző I.r. alperes a 2004. május 10. napján kelt 

adásvételi szerződéssel, 14.150.000.- Ft vételárért ruházta át az ingatlant a II.r. 

alperesre. A II.r. alperes tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlanra a 

2004. június 8. napján kelt bejegyzési kérelem alapján bejegyzésre került.  

 

Jelen perben a felperes keresetében egyrészt a cégjegyzékből már törölt E.M.E. Kft. 

eladó és az I.r. alperes vevő által 1998. május 13. napján megkötött adásvételi 

szerződés nem létezésének megállapítását, másrészt az I.r. alperes, mint eladó és II.r. 



  

alperes, mint vevő között 2004. május 10. napján létrejött adásvételi szerződés 

érvénytelenségének megállapítását és az eredeti állapot helyreállítását kérte. Az első 

szerződés létre nem jöttét arra alapította, hogy álláspontja szerint az eladó képviselője 

– M.S. ügyvezető – nem írta alá az adásvételi szerződést, melyet a keresetleveléhez 

csatolt magánszakvéleménnyel kívánt bizonyítani. Az első szerződés létre nem jötte 

folytán a második szerződés vevője – a II.r. alperes – nem tulajdonostól szerzett 

ingatlant, ezért a második adásvételi szerződés a Ptk.117.§. /1/ bekezdése és 200.§. /2/ 

bekezdése szerint semmis. A felperes keresetlevelében az érvénytelenség 

megállapítására vonatkozó jogi érdekeltségét abban jelölte meg, hogy hitelezője volt a 

cégjegyzékből már törölt E.M.E. Kft. eladónak, és keresete eredményessége esetén a 

törölt céget megillető ingatlanra az 1997. évi CXLV.tv. (Ctv.) 58/C.§. alapján 

vagyonrendezési eljárást kell lefolytatni. Rámutatott arra is, hogy az 1998. május 13. 

napján kelt, első adásvételi szerződést megkötő eladó kötelező perben állása azért nem 

teljesíthető, mert az eladó E.M.E. Kft-t a cégjegyzékből már törölték, ezért az perbeli 

jogképességgel nem rendelkezik. Mindez azonban álláspontja szerint az eljárás 

lefolytatását nem zárja ki, analógiaként hivatkozott a Bírósági Döntések Tára 2005. évi 

7-8. számában megjelent kollégiumi véleményre.  

 

Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott végzésével a keresetlevelet idézés 

kibocsátása nélkül utasította el a Pp.130.§. /1/ bekezdés ./ pontjára hivatkozással. 

Kifejtett jogi álláspontja szerint a keresettel érintett két adásvételi szerződés három 

szerződést kötő felének perben állása – a szerződések nemlétezése, illetve 

érvénytelensége megállapítása iránti perben – az egységes pertársaság Pp.51.§. a./ 

pontjába foglalt szabály szerint kötelező, anélkül a perben érdemi döntés nem hozható. 

Azonban az első adásvételi szerződés eladója az E.M.E. Kft. a cégjegyzékből már 

törlésre került, jogképességgel nem rendelkezik, így perben állása sem lehetséges. Az 

elsőfokú bíróság a felperes által a keresetlevélben hivatkozott bírósági gyakorlattal 

kapcsolatosan megjegyezte, hogy különbség van a valamely peres fél megszüntetése 

miatt félbeszakadt eljárás folytatása, illetve a kötelezően perbe állítandó – de már 

megszűnt – céggel szemben megindítandó eljárások között.  

 

A végzés ellen a felperes terjesztett elő fellebbezést az elsőfokú bíróság végzésének 

megváltoztatása és az elsőfokú bíróság a per érdemi tárgyalására utasítása iránt. 

Fellebbezésének indokolásában azt nem tette vitássá a felperes, hogy a szerződések 

nemlétezése, illetve érvénytelensége iránti perben valamennyi szerződő félnek perben 

kell állnia, és azt sem, hogy az 1998. május 13. napján kelt első szerződés eladója 

jogképességgel már nem rendelkezik. Álláspontja szerint azonban az érvénytelenség 

(szerződés nemlétezése) megállapítása iránti per – a keresetlevélben is hivatkozott 

bírósági gyakorlat alapján – megindítható, ugyanis amennyiben a gazdálkodó 

szervezet fél megszűnése miatt félbeszakadt eljárás folytatható, a törölt cég perben 

állásának hiányában nincs akadálya a megszüntetett cég perbe állításának hiányával is 

az érvénytelenségi per megindításának. Újólag hivatkozott arra, hogy a felperes 

kereshetőségi joga fennáll az alapján is, hogy a megszüntetett E.M.E. Kft. volt 

tagjának, az elhunyt F. G.-nak örököse. 

 



  

A fellebbezésre a II.r. alperes terjesztett elő észrevételt, melyben kérte az elsőfokú 

bíróság végzésének helybenhagyását. A II.r. alperes kifejtett álláspontja szerint a 

felperes sem saját személyében, sem az eladó és megszüntetett cég tagjának 

jogutódjaként nem rendelkezik kereshetőségi joggal az érvénytelenség 

megállapítására. 

 

A fellebbezés részben, az alábbiak szerint alapos. 

Azt az elsőfokú bíróság helytállóan állapította meg, hogy amennyiben a szerződést 

kötő felek személyén kívüli harmadik személy a szerződés érvénytelensége, avagy 

nemlétezése, illetve vele szembeni hatálytalansága megállapítását kéri keresetében, 

akkor a keresetlevél alapján meginduló polgári per tárgya – a szerződést kötő felek 

tekintetében – olyan közös jog, illetőleg olyan közös kötelezettség, amely csak 

egységesen dönthető el, és így valamennyi szerződést kötő fél perben állása kötelező 

(Pp.51.§. a./ pont, BH.2000/368., BH.1999/158., BH.1998/535., Legfelsőbb Bíróság 

Pf.X.21.406/2002/4., Pfv.I.20.826/2002/8., Gf.I.30.476/2000/5., Pfv.III.22.662/1998/4. 

számú határozat). Az adásvételi szerződést megkötő felek kényszerű pertársasága 

esetén, amennyiben a felperes a szerződést kötő feleket nem vonta perbe és az erre 

vonatkozó bírói felhívás eredményre nem vezetett, a Pp.130.§. /1/ bekezdés g./ pontja 

alapján a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának, avagy – a per későbbi 

szakaszában – a Pp.157.§. a./ pontja alapján a per megszüntetésének van helye. 

 

A felperes keresetével perbe hozott jelen jogvitás ügyben azonban az általánostól 

annyiban tér el az eljárásjogi helyzet, hogy a felperes által sérelmesnek tartott első 

adásvételi szerződés eladóját felszámolási eljárás során megszüntették, a 

cégjegyzékből törölték, így perbeli jogképességgel (Pp.48.§.) sem rendelkezik. Az E. 

M.E. Kft. nem létezik, az adásvételi szerződésből eredő – más személyekkel – közös 

jogai és közös kötelezettségei viszont csak létező személyeknek lehetnek, így a nem 

létező eladó cég egységes (kényszerű) pertársa sem lehet az adásvételi szerződést 

vevőként megkötő I.r. alperesnek. Ezért az ítélőtábla álláspontja szerint a felperes 

fellebbezésében és keresetlevelében helytállóan hivatkozott arra, hogy a cégjegyzékből 

törölt, de egyébként kötelezően perbe állítandó fél hiányában az eljárás lefolytatható, a 

keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának, avagy a per megszüntetésének 

nincs helye a perbe nem vonható fél jogképessége hiánya folytán (Pp.130.§. /1/ 

bekezdés e./ pont). Az idézés kibocsátása nélküli elutasítás és a per megszüntetése 

hiányában a bíróságnak a keresetet érdemben kell elbírálnia (Pp.212.§. /1/ bek.) , és az 

érdemi határozatában, az ítéletében arról kell határoznia, hogy az érvénytelenség 

(nemlétezés) megállapítása és az ahhoz kapcsolódó jogkövetkezmények levonása 

jelent-e közvetlen kötelezettséget a megszüntetett, a cégjegyzékből már törölt 

szerződést kötő fél irányába. Ilyen kötelezettség jogképességgel nem rendelkező felet 

már nem terhelhet, mely a kereset érdemi vizsgálat utáni elutasításával járhat 

(BDT.2005/7-8. szám – Pécsi Ítélőtábla 1/2005. számú kollégiumi ajánlása 3. pont, 

ÍH.2005/69. szám). 

 

Az elsőfokú bíróságnak annak vizsgálatát megelőzően, hogy a kereset esetleges 

teljesítése teremt-e közvetlen kötelezettséget a cégjegyzékből már törölt szerződést 

kötő féllel szemben, legelőször is azt szükséges vizsgálnia, hogy a szerződés 



  

érvénytelensége (nemlétezése) iránti per megindítására a felperes rendelkezik-e 

kereshetőségi joggal (ügylegitimációval), avagy sem. A kereshetőségi jog a kereset 

indításra vonatkozó jogi érdekeltséget jelenti, mely akkor állhat fenn, amennyiben a 

szerződést sérelmező szerződő felek személyen kívüli harmadik személy a szerződés 

érvénytelensége (nemlétezése) megállapítása esetén jogot szerezhet, vagy 

kötelezettség alól mentesülhet (2004/1042. Polgári Elvi Határozat, BH.2001/388., 

BH.2001/335., BH.1997/439., BDT.2003/13., Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.25.480/2005/1. 

számú határozat).  

 

Az elsőfokú bíróságnak a felperes kereshetőségi joga megítélésénél arra is 

figyelemmel kell lennie, hogy a felperes keresetében nemcsak a támadott szerződések 

érvénytelensége (nemlétezése) megállapítását, hanem a szerződéskötést megelőző 

helyzet visszaállítását (Ptk.237.§. /1/ bek.) is kérte. A szerződéskötést megelőző 

helyzet helyreállítására irányuló kereseti kérelem ugyanis egyben ingatlan-

nyilvántartási törlési keresetet, az érvénytelen ingatlan-nyilvántartási bejegyzés 

törlésére irányuló kérelmet is magában foglal, melyre vonatkozó keresetet csak és 

kizárólag az ingatlan-nyilvántartási törvényben feltüntetett ingatlan-nyilvántartási 

érdekeltek terjeszthetnek elő (Inytv.62.§. /1/ bekezdés a./, b./ pont, BH.2005/IX. szám 

– LB. Polgári Kollégiuma véleménye az ingatlanátruházási szerződés 

érvénytelenségének megállapítása iránti és az ingatlan-nyilvántartási perek 

összefüggéseiről 2. pont; BDT.2005/74. és 2006/66. számú határozat). 

 

Mindezekből következően a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának 

jelen esetben nem volt helye, az elsőfokú bíróságnak a keresetről – a fentiek szerint – 

érdemben (ítélettel) kell határoznia, ezért az ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését a 

Pp.258.§. /2/ bekezdése alapján hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot a per 

további tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasította. 

 


