
A szerződéskötést megelőző állapot helyreállítása során az az elv, hogy az egymás 

egyenértékű szolgáltatásait kölcsönösen használó felek e jogvita eldöntéséig jóhiszemű 

jogalap nélküli birtokosnak tekintendők, a felek egyike sem kötelezhető a másik javára 

használati díj, illetve kamat megfizetésére, amíg az elállás jogszerűségét a bíróság meg 

nem állapítja.  

A fenti rendezési elv ugyanakkor – a kifejtetteknek megfelelően - csupán az egymás 

egyenértékű szolgáltatásait kölcsönösen használó felek jogviszonyára irányadó.  Az 

1/2010. (VI. 28.) PK. vélemény 8. pontja szerint ugyanis érvénytelenség esetén a felek 

jogviszonyát a bíróságnak a „végigható szinallagma” követelménye alapján kell 

rendeznie. Az érvénytelenség jogkövetkezményeinek a levonásánál a bíróságnak 

ismételten meg kell teremtenie a felek szolgáltatásainak és ellenszolgáltatásainak azt 

az egyensúlyát, amely a szerződéskötéskor is fennállt, és arra kell törekednie, hogy az 

érvénytelenség jogkövetkezményeinek rendezése során egyik fél se kerüljön a 

másikkal szemben aránytalanul kedvezőbb, illetve méltánytalanul súlyosabb vagyoni 

helyzetbe, más szóval meg kell akadályozni bármelyik fél jogalap nélküli 

gazdagodását. 

 

A fent kifejtetteknek megfelelően ezt a rendezési elvet is irányadónak kell tekinteni a 

szerződés elállás folytán történő felbontásának jogkövetkezményeként a 

szerződéskötést megelőző állapot visszaállítására vonatkozó igények rendezése során, 

azaz a perbeli esetben is. 

 

 

 

Győri Ítélőtábla 

Pf.I.20.016/2014/20. szám 

 

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a felperes és az I.r. alperes 

között 2003. november 7-én - az I. r. alperes saját beruházásában, értékesítés céljából 

épített, 57 lakást magába foglaló, két épületből álló társasházban lévő 57. számú - 

társasházi lakóingatlan adásvételére vonatkozó szerződés jött létre 18.839.353,- Ft 

vételáron. E szerződés 4.2. pontja szerint a birtokba-lépéskor átvett lakáshasználati és 

kezelési útmutatóban foglaltak be nem tartása az eladóval szembeni jótállási és 

kártérítési igények érvényesítését kizárja. A lakáshasználati útmutató a minimális 

hőmérsékletet és a maximális páratartalmat – egyes helyiségekre 75 %-os mértékben - 

előírva meghatározta, hogy három-négy óránként kereszthuzattal legalább négy-öt 

percen keresztül indokolt szellőztetni a lakásban.  

A felperes 2003. december 14-én - a teljes vételár kiegyenlítését követően – lépett 

birtokba, és 2004 őszén jelezte az I. r. alperesnek, hogy az ingatlanban erős 

páralecsapódást, és penészedés megjelenését tapasztalta. A szerződő felek által 2004. 

november 2-án közösen felvett állapotrögzítő jegyzőkönyv szerint a lakásban 

érezhetően nagy a páratartalom, a belső falfelületeken láthatók a páralecsapódás, 

megfolyás nyomai, a berendezési, használati tárgyakon erős penészedés tapasztalható. 

2004. november 4-én a felperes és az I.r. alperes között megállapodás jött létre az 

észlelt hibák garanciális javítására, és e munkálatok idejére - 2004. november 4-től 

2004. december 2-ig - a felperes és családja átköltözött az I. r. alperes által 



ideiglenesen biztosított, ugyanezen társasházban található lakásba. Az ingatlan ismételt 

átadás-átvételére 2004. december 2-án került sor. Az I. r. alperes eddig az időpontig az 

ingatlanban különböző hőszigetelési munkákat, burkolatcseréket végzett, penész-gátló 

kezelést alkalmazott. A külső nyílászárókba öt db légbevezető szerelvény szellőzőt 

épített be, a lakás festett felületeinek penész-gátlóval történő kezelését, és teljes festési 

munkálatait is elvégezte. 2004. december 18-i megállapodás alapján pedig, a penész 

által károsított ingóságokban esett károk megtérítése címén 957.000,- Ft-ot fizetett 

meg a felperesnek.  

2005 szeptemberében a felperes ismételten hibajelenségeket jelzett az I. r. alperesnek, 

így beázást a nappali erkélyajtójánál és a tusolónál, a teraszkorlát javítandó festését, az 

emeleti szobaablakok szigetelésének hiányosságát, a redőnysín rögzítetlenségét, a 

konyhabútor fóliázásának elmaradt javítását, a wc csatlakozó cső eltakarásának 

hiányosságát. Miután ismételt penészedés is fellépett, 2005. november 30-án, és 2006. 

január 12. és 2006. január 24. napja közötti időszakban az I. r. alperes elvégezte a 

lakás páratartalmának, a lakáshőmérséklet alakulásának, és a falnedvesség mérését is, 

majd 2006. március 1-én a T.Kft. részéről a lakás termográfiai vizsgálatára is sor 

került. Utóbbi megállapította, hogy a kisszobai ablak alsó élénél, és az erkélyajtó alsó 

éleinél igen erős levegő-filtráció miatt beállítandó a záráspontosság, az épületsarkok 

több esetben hőhidasak, magas belső páratartalom esetén a penészedés veszélye áll 

fenn. 

A felperes megbízásából eljárt dr. D.J. igazságügyi szakértő 2006. június 11-i 

szakvéleményében megállapította, hogy a lakás mikroklímáját nagy valószínűséggel 

több, egymást erősítő tényező alakítja, melyek közül nem zárható ki a falban vezetett 

vízcsőhálózat szigetelési hiányosságai miatti fali páralecsapódás, és a már megkísérelt 

utólagos hőszigetelés ellenére jelenlévő hőhidasság. A kijavításra esély van, de ennek 

ellenére is előfordulhat bizonyos időszakokban kisebb, korlátozott mértékű 

penészedés, melynek függvényében a perbeli lakás csökkent műszaki és forgalmi 

értékű.  

2006. augusztus 11-én az I. r. alperes ismét egy ingatlant bocsátott a felperes 

rendelkezésére a perbeli lakóingatlan hő- és páratechnikai problémáinak megoldása 

érdekében elvégzendő garanciális javítások idejére, és a perbeli lakásba a felperes csak 

2006. december 11-én költözött vissza. E garanciális javítás keretében az I.r. alperes a 

nappali északi sarkában, és a kisszoba sarok teljes magasságában „master” klímalapot 

helyezett el, egy radiátort - a felperes kérésére - áthelyezett, a kisszobában gipszkarton 

álmennyezetet épített. A fürdőszobában és a kisszobában megszüntette a 

szennyvízvezeték repedését, az erkélyajtó vonalában a szigetelésvédő betont felvéste, 

és hőszigetelő polisztirol habbetétet épített be, a lakás festett felületeit penész-gátlóval 

kezelte, és teljes festést végzett.  

2007. február hó 1. napján a felperes ismételten jelezte az I. r.  alperesnek, hogy a 

lakás konyha-nappali helyiségében erős penészedést tapasztalt, s kérte ennek a 

megszüntetését. 2007. februárjában és márciusában az I. r alperes műszeres méréseket 

végzett a lakás légnedvessége és hőmérséklete meghatározására. 2007. február 14-i 

levelében jelezte, hogy a lakásban tapasztalható magas páratartalom mellett a 

penészedés kialakulásához az vezethetett, hogy a felperes az előző átalakítás során 

áthelyeztette velük az egyik radiátort, és a lakást nem rendeltetésszerűen, az átadott 

lakáshasználati útmutatónak megfelelően használja. Annak szellőztetése elégtelen, 



amiért az I.r. alperes felelőssége nem állapítható meg. 2007. február 27-én az I. r. 

alperes közölte a felperessel, hogy a legnagyobb relatív légnedvesség-tartalmat a 

konyha-nappaliban mérte, az ingatlan teljes területén tapasztalható magas páratartalom 

oka az e helyiségben végzett tevékenység, ugyanakkor a feldúsult nedvességet a 

felperes napjában egyszer, vagy egyszer sem szellőzteti ki. 

2007. március 1. napját követően további tárgyalásra a felperes és az I.r. alperes között 

nem került sor, az e napon felvett „emlékeztető” rögzítette, hogy az I.r. alperes 

álláspontja szerint nincs épületszerkezeti oka a magas páratartalom megjelenésének.  

A felperes által felkért H.V.M. igazságügyi műszaki szakértő 2007. július 2-án kelt 

szakvéleménye szerint a lakások rendeltetés szerinti használata csak műszakilag 

kifogástalan épületben tudja biztosítani a jelenlegi felgyorsult ütemű építkezések 

folytán az épületben maradt építési nedvesség kiszáradását, ezt a perbeli esetben két 

hiba, a hőhidasság, és a szennyvízcső törés is akadályozta. Véleménye szerint a perbeli 

ingatlan rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, szükséges annak teljes kiürítése, a 

hőhidak ellenőrzése, a burkolatok és vakolat eltávolítása, a falak teljes kiszárítása 

minimum egy éven keresztül, újravakolás és burkolás.  

E szakvéleményre is tekintettel a felperes 2007. augusztus 1-én kelt levelében közölte 

az I. r. alperessel, hogy a két alkalommal történő garanciális javítással együtt járó 

kiköltözés és a cserelakásban történő elhelyezés kellemetlenségeit harmadszor nem 

vállalja, újbóli kijavítást nem kér, és a Ptk. 306. § (1) bekezdése b) pontja alapján eláll 

az adásvételi szerződéstől. Az I.r. alperes 2007. augusztus 17-i válaszlevelében a 

lakást rendeltetésszerű használatra alkalmasnak minősítette, álláspontja szerint a 

penészedés a lakáshasználati útmutatóval ellentétes használatra vezethető vissza, 

fenntartotta a 2007. február 27-i levelében kifejtett álláspontját, a lakásban további 

javítási munkákat nem kívánt végezni. 

 

A perbeli ingatlant – az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint - 8.000.000,-Ft kölcsön és 

járulékai erejéig a III. r. alperes javára bejegyzett jelzálogjog, elidegenítési- és 

terhelési tilalom, valamint a II. r. alperes javára bejegyzett 400.000,- Ft 

adóvisszatérítési támogatás és járulékai, valamint 1.100.000,- Ft lakásépítési 

kedvezmény és járulékai erejéig bejegyzett jelzálogjog és elidegenítési- és terhelési 

tilalom terheli. A fennálló kölcsöntartozás 2012. október 3-án 5.014.410,- Ft volt. 

Hibátlan állapotban a perbeli lakás használati díja 2007. augusztus 1-től 2007. 

december 31-ig terjedő időszakra 286.725,-Ft, 2008. évre 734.016,-Ft, 2009. évre 

825.768,-Ft, 2010. évre 871.644,-Ft, 2011. évre 917.520,-Ft, 2012. évre 1.009.272,- Ft, 

2013. évre havi 99.398,-Ft. A penészedési jelenség miatt a használati díj 10%-os 

mértékű csökkentése indokolt.  

 

A perbeli ingatlan penészedése tervezési és kivitelezési hiányosságokra egyaránt 

visszavezethető, abban érdemben a felperes és családja lakáshasználata nem hatott 

közre. A rendeltetésszerű használatra azzal a korlátozottsággal alkalmas, hogy 

folyamatos penészmentesítést igényel.  

A felperes eredeti keresetében 18.839.353,-Ft, s ennek 2003. december 15-től járó 

törvényes kamata megfizetésére kérte kötelezni az I. r. alperest az elállására, és a Ptk. 

305. §-ára hivatkozva. Álláspontja szerint elállásra alapot adó ok az, ha rendkívül 

nagyszámú meghibásodás következik be, és a jövőben is számolni kell a hibák 



sorozatos, bár javítható jelentkezésével, a felmerült hibákra figyelemmel pedig az 

ingatlan rendeltetése szerinti használatra nem alkalmas. 

Az I. r. alperes érdemi ellenkérelmében a pert megelőző levelezésben kifejtett 

álláspontját fenntartva a kereset elutasítását kérte. Előadta, hogy az észlelt 

épületgépészeti vezetékhibát elhárította, a hőhidasság csökkentése érdekében végzett 

javításai eredményeket hoztak, a probléma oka az, hogy a lakást a „felperesi család” 

napjában egyszer, vagy egyszer sem szellőzteti. Az ingatlannak olyan építési hibája 

nincs, ami feljogosítaná a felperest az adásvételi szerződéstől történő elállásra, a Ptk. 

306. § (1) bekezdése b) pontja szerinti feltételek nem állnak fenn. Az elállás nem 

jogszerű, mivel a hiba kijavítható, és ettől soha nem zárkózott el. A hiba hiányára 

vonatkozó álláspontja ellenére vállalta, hogy a tervezővel egyeztetett módon a kritikus 

szerkezetek - a lakás összes külső sarkának - utólagos külső hőszigetelését elvégzi, s 

erre az időre a lakásból nem kell kiköltözni.  

Az elsőfokú bíróság az alapeljárásban meghozott ítéletében - kizárólag a szerződő 

felek perben állása mellett, és az ingatlan tulajdoni helyzetének ingatlan-nyilvántartási 

rendezésének elmulasztásával - vonta le az elállás jogkövetkezményeit. A Győri 

Ítélőtábla Pf.V.20.222/2011/8. sorszám alatti ítéletével az elsőfokú ítéletet hatályon 

kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot újabb határozat hozatalára utasította. A 

megismételt eljárásra előírta a per tárgyát képező ingatlant terhelő elidegenítési és 

terhelési tilalom jogosultjainak perbeállítását, valamint azt, hogy amennyiben az 

ingatlan tehermentessége nem biztosítható, úgy a felek közötti méltányos 

elszámolásról kell gondoskodni a szerződéskötést megelőző ingatlan-nyilvántartási 

állapot helyreállítása mellett. Az eredeti állapot helyreállítása során a kamat és 

használati díj viszonyát az 1/2010 (VI. 28.) PK véleményekben írtak szerint akként 

kell elbírálni, hogy egyik fél se jusson méltánytalan előnyhöz.  

 

A megismételt elsőfokú eljárásban a felperes perbevonta az ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyzett jogok jogosultjait, és módosított elsődleges keresetében azt kérte, hogy a 

bíróság a hibás teljesítésen alapuló elállása folytán állítsa helyre a szerződéskötést 

megelőző tulajdoni állapotot az ingatlan tekintetében, a felperes tulajdonjogának 

törlése, és az I. r. alperes tulajdonjogának visszajegyzése mellett. Az I. r. alperest 

18.839.353,-Ft vételár, s annak 2003. november 7-től járó törvényes késedelmi 

kamatai megfizetésére kérte kötelezni, az I. r. alperes által elvégzendő tehermentesítés 

mellett oly módon, hogy a visszajáró összegből elsősorban a III. r. alperes javára 

bejegyzett, az ingatlan megvásárlásához felvett kölcsöntartozás és járulékai, a 

végtörlesztési díj kerüljön kifizetésre a III. r. alperes javára, majd az ingatlant terhelő 

lakásépítési kedvezmény, valamint adó-visszatérítés és járulékainak összege kerüljön 

megfizetésre a II. r. alperes részére, a Magyar Államkincstár lakáscélú kedvezménye 

letéti számlájára történő teljesítéssel. Csak e tehermentesítést követően fennmaradó 

vételár és kamata kerüljön a felperes részére - a bejegyzett terhek törlésére vonatkozó 

földhivatali értesítéstől számított 15 napon belül - megfizetésre a végtörlesztési díj és a 

földhivatali szolgáltatási díjak levonásával. Kérte a II. és III. r. alperes kötelezését, 

hogy a részükre járó összegek megfizetését követően az ingatlant terhelő jelzálogjog, 

valamint elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartási törléséhez 

hozzájáruló nyilatkozatukat az illetékes földhivatalnak küldjék meg. A terhek törlését 

követően a részére történő I. r. alperesi teljesítéssel egy időben vállalta az ingatlant 



kiürített állapotban az I. r. alperes birtokába adni. Vagylagosan előterjesztett 

másodlagos keresetét az elsődleges keresettel  azonos tartalommal terjesztette elő azzal 

az eltéréssel, hogy a bíróság ne a II. és III. r. alperest kötelezze a törlési hozzájárulás 

földhivatalnak történő megküldésére, hanem a bíróság keresse meg a földhivatalt, 

hogy a bejegyzett jogok mögött álló tartozás teljesítésének igazolása függvényében 

kerüljön törlésre a II-III. r. alperes javára bejegyzett jog. Mindkét keresethez 

kapcsolódóan kérte kötelezni az alpereseket a tulajdonosváltozás ingatlan-

nyilvántartáson történő átvezetésének tűrésére. Végleges keresete indokolásául 

előadta, hogy a tehermentesítést teljesítőképesség hiányában nem tudja vállalni, a 

szerződéskötést megelőző állapot helyreállítása körében ezért az elszámolást úgy kéri, 

hogy a részére visszajáró összegből elsődlegesen a perbeli ingatlan terhei kerüljenek 

kiegyenlítésre. Használati díj ne kerüljön elszámolásra az I. r. alperes javára, 

tekintettel arra, hogy a felperes elállását mindvégig vitatta, és a perindításhoz e 

magatartás vezetett. Ha mégis elszámolásra kerülne használati díj, úgy az 1/2010 (VI. 

28.) PK vélemény rendelkezéseinek figyelembevételével kerüljön arra sor.  

 

Az I. r. alperes a megismételt eljárásban is a végleges kereset elutasítását kérte, 

fenntartva a korábban előadottakat. Álláspontja szerint az elállás joga a felperest nem 

illette meg, mert az meg sem nyílik, ha a feltételek bekövetkezését felróhatóan a 

jogosult idézte elő. A felperes nem tartotta be a lakáshasználati és kezelési 

útmutatóban foglaltakat, így igényérvényesítési lehetősége az adásvételi szerződés 

szerint megszűnt. Az elállás az egyéb szavatossági igény teljesítéséhez képest 

aránytalan többletköltséggel jár a kötelezett oldalán, az „arányossági feltételt” 

valamennyi, még választható szavatossági jog szempontjából vizsgálni kell, 

jelentéktelen hiba miatt pedig elállásnak helye nincs. Nem tekinthető jelentős 

kényelmetlenségnek, hogy a kijavítás idejére azonos lépcsőházban lévő megfelelő 

csereingatlanba kell költöznie a felperesnek, mert jelentősebb kényelmetlenség az, ha a 

kijavítási munkálatot a lakás használata mellett végzik el. Álláspontja szerint a 

szerződéskötést megelőző állapot helyreállítása a felperes által kért módon nem 

lehetséges. Az 1/2012 (VI. 2.) PK véleményben foglaltaknak megfelelő kölcsönös és 

egyidejű teljesítés a keresetben kért formában nem valósulhat meg a felperes 

érdekkörében felmerült okból. A kereseti kérelem szerinti ítélet nem végrehajtható, az 

I. r. alperes a tehermentesítés kapcsán mindenképpen kockázati helyzetbe kerül. A 

szerződéskötést megelőző állapot helyreállítása esetére 2007. augusztus 3-tól az 

ingatlan birtokba bocsátásáig terjedő időszakra használati díjat igényelt, amit a 

vételárba és kamataiba kért elszámolni. Ennek összegét 2007. évre havi 60.000,- Ft, 

2008. évre havi 65.000,- Ft, 2009. évre havi 70.000,- Ft, 2010. évre havi 75.000,- Ft, 

2011. évre havi 80.000,- Ft, és 2012. évre pedig havi 85.000,- Ft összegben jelölte 

meg. Utalt arra, hogy két egymástól független szakértői kompetenciával rendelkező 

szerv (a C.-C.M. Kft., illetve a perben kirendelt ingatlanforgalmi szakértő) is 

megállapította, hogy az ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas.  

A II. r. alperes a kereset teljesítését nem ellenezte, perköltséget nem igényelt.  A III. r. 

alperes azzal a feltétellel járult hozzá a kereset teljesítéséhez, ha a felperes tartozása 

teljes mértékben kifizetésre kerül a részére, mely teljesítés vonatkozásában nem 

ellenezte, hogy azt az I. r. alperes egyenlítse ki, az aktuális tartozás összegéről azonban 

csak a kifizetés napján tud nyilatkozatot tenni. 



 

Az elsőfokú bíróság a megismételt eljárásban meghozott fellebbezéssel támadott 

ítéletével kötelezte az I. r. alperest, hogy - attól számított 5 napon belül, hogy a 

felperes igazolta irányába, hogy a per tárgyát képező ingatlant terhelő lakóingatlan 

vásárlási kölcsönszerződésből fennálló tartozás lezárása iránti kérelmet előterjesztette, 

illetve az I. r. alperest megillető adó-visszatérítési támogatás és lakásépítési 

kedvezmény és járulékai visszafizetése iránti előzetes bejelentést megtette, - fizesse 

meg a III. r. alperes számlájára történő teljesítéssel a fenti kölcsönszerződésből eredő, 

a teljesítés időpontjában fennálló teljes tartozást a végtörlesztési díjjal együtt, illetve 

fizessen meg a II. r. alperes 10032000-01501315 számú számlájára történő teljesítéssel 

1.500.000,- Ft-ot. Kötelezte az I. r. alperest, hogy a fenti teljesítések megtörténtét 

követő további 15 napon belül  - a fenti ingatlan terheinek törlésére vonatkozó 

valamennyi hozzájáruló nyilatkozat és az ingatlan kulcsai felperes által történő 

egyidejű átadása ellenében - fizesse meg a felperesnek a szerződéskötést megelőző 

állapot helyreállítása címén az ingatlan vételára, azaz 18.839.353,- Ft és a fenti 

tehermentesítés, a bankhitel végtörlesztési díja, valamint az ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyzett terhek törléséhez szükséges földhivatali szolgáltatási díjak összegének 

különbözetét. A felperes az I. r. alperes teljesítésével egyidejűleg köteles a fenti 

ingatlan terheinek törléséhez a II.-III. r. alperes által kiadott hozzájáruló nyilatkozat 

átadására, továbbá köteles az ingatlant – ingóságaitól kiürített állapotban – az I. r. 

alperes birtokába bocsátani. A tehermentesítésre vonatkozó kérelmek előterjesztésének 

igazolása terén a felperes, a tehermentesítést követően, a fennmaradó különbözeti 

összeg megfizetésének felajánlása terén az I. r. alperes köteles a teljesítéssel elöl járni. 

Az ítélet jogerőre emelkedését követően megkeresni rendelte a Járási Hivatal Járási 

Földhivatalát, hogy az ingatlan vonatkozásában a II. r. alperes, és a III. r. alperes 

javára a tulajdoni lap III. része 2., 3., 4., 5., 6. és 7. pontja alatt bejegyzett jogokat II. és 

III. r. alperes által kiadott törlési értesítő, valamint a felperes által  a szerződéskötést 

megelőző állapot helyreállítása címén megfizetett összegre vonatkozóan kiállított 

elismervény, mint teljesítési igazolás alapján törölje. A felperes által a szerződéskötést 

megelőző állapot helyreállítása címén megfizetett összegre vonatkozóan kiállított 

elismervény - mint teljesítési igazolás alapján törölje a fenti ingatlan tekintetében a 

felperes 1/1 tulajdoni hányad arányban bejegyzett tulajdonjogát és egyidejűleg - a 

szerződéskötést megelőző állapot visszaállítása címén - az I. r. alperes tulajdoni jogát 

jegyezze vissza. Kötelezte a peres feleket az ingatlan-nyilvántartást érintő fenti 

rendelkezések tűrésére. Kötelezte az I. r. alperest, hogy fizessen a felperesnek 

854.000,- Ft perköltséget. Ezt meghaladóan a keresetet elutasította. Kötelezte az I. r. 

alperest, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 900.000,-Ft feljegyzett kereseti 

illetéket, továbbá 837.219,-Ft előlegezett költséget.  

Határozatának indokolása szerint a felperes másodlagos keresetét alaposnak találta. A 

Ptk. 305. (1) és (3) bekezdését idézve rámutatott, hogy először a hibás teljesítés ténye, 

a szavatossági igényt megalapozó hiba fennállta tekintetében foglalt állást, majd ezt 

követően abban, hogy a Ptk. 306.§-a alapján a felperes jogosult volt-e a választott 

szavatossági jog gyakorlására. Rögzítette, hogy a peres felek között nem volt vitás, 

hogy a per tárgyát képező ingatlan hőtechnikailag – annak hőhidas jellege miatt - nem 

felelt meg a jogszabályi előírásoknak, ennek elhárítása érdekében az I.r. alperes 

kétszer is átfogó javítási munkálatokat végzett a lakásban, úgy, hogy az a felperes, és 



családja hosszabb távú kiköltözését tette szükségessé. Miután már az előzményi, 

garanciális alapon elvégzett javítások is a hibás teljesítés következményeként 

érvényesíthető jogok gyakorlását, és kötelezettségek teljesítését jelentik, nem a 

teljesítés, hanem az elállás gyakorlásának időpontjára vetítetve vizsgálta, hogy a 

javítások tényére is figyelemmel mennyiben felelt meg az ingatlan a Ptk. 305. § (1) 

bekezdése szerinti követelményeknek. 

Az elsőfokú bíróság ítélkezése alapjául  dr. V.J. igazságügyi épületfizikai és épületek 

energetikai tanúsítására feljogosított szakértő aggálytalan, többször kiegészített 

szakvéleményét fogadta el, melynek megállapításait túlnyomórészt alátámasztották a 

perben beszerzett, és a felek által becsatolt magánszakértői vélemények megállapításai 

is. Ennek alapján megállapította, hogy a javításokat követően a perbeli ingatlanban a 

penészedés jelensége – bár terjedelmében csökkent -, de nem szűnt meg. A penészedés 

több komplex okra vezethető vissza, melyek a hőhidak megléte, az épületfizikai zugok 

jelenléte, illetve a lakás belső kialakítása, valamint a lakásra számítható átlagos 

szellőzési teljesítményérték alacsony szintje. Az ingatlant úgy kell megtervezni és 

megépíteni, hogy rendeltetésszerű lakáshasználat - azaz a helyiségek jellegétől függő 

normál belső hőmérséklet, és relatív páratartalom - mellett felületi kondenzáció ne 

alakulhasson ki, és az épületszerkezet ne válhasson a penészgombák táptalajává. A 

másik oldalról pedig a lakás rendeltetésszerű használata során keletkező nedvesség az 

ingatlanból részben az ingatlanhasználótól elvárható természetes szellőztetés útján, 

másrészt építésztechnológiai megoldások révén eltávolítható legyen. A perbeli 

lakásban jelentkező penészedés egyik alapvető oka a hőhidak jelenléte, amelynek 

megszüntetésére alkalmazott utólagos műszaki megoldások csak részleges eredményt 

hoztak. A szakértő mérései igazolták, hogy a perbeli ingatlan saját léptékben mért 

hőmérsékleti értékei (Theta érték) számos ponton a szabványos érték alattiak, és ezek 

egybeesnek a penészedés helyeivel. A lakás tervezése és kialakítása során az I. r. 

alperes eleve nem úgy járt el, hogy a lakóépületek és lakások használati útmutatójában 

szerepeltetett előírása teljesíthető lenne, mely szerint a fürdésnél, zuhanyzásnál, 

főzésnél, mosásnál, szárításnál keletkező vízgőz nem engedhető be a lakószobákba. A 

perbeli ingatlan lakásalaprajza ezt nem teljesíti, miután a főzőtér és a lakószoba egy 

légtér, az I. r. alperes nem vette megfelelően figyelembe a nappali-konyha helyiség 

dupla funkciós jellegét, a konyhai és a nappali funkció egy térben történő egyesítése 

jelentős mértékben megnövelte e tér nedvességterhelését, ezáltal növelve a penészedés 

kockázatát. Emellett a lakásban alkalmazott sajátos szerkezeti megoldások segítették 

az épületfizikai zugok kialakulását, ami elősegíti a páralecsapódás és a penészedés 

kialakulását, tekintettel arra, hogy a sarkok éle környékén a levegőmozgás nem olyan 

mértékű, mint a helyiség egyéb részén. Az I. r. alperes már a tervek előírásait sem 

tartotta be a kellő szellőzési teljesítmény eléréséhez, s e hiányosság nem váltható ki a 

lakáshasználati útmutatóban előírt életszerűtlen és irreális szellőzési gyakorlattal. Az 

utóbbi években valóban jelentősen módosultak az építkezéseknél felhasznált anyagok 

és azok műszaki paraméterei, de a szakértői véleményekből kitűnően ennek 

figyelembevételével sem várható el az I. r. alperes által előírt szellőztetési gyakoriság 

betartása a lakás használóitól. Rendeltetésszerű használatra alkalmasnak akkor 

minősül a lakás, ha annak adottságait is figyelembe véve a kiépített szellőztetési 

technika egy átlagos lakáshasználat, és az átlagos szellőztetési gyakorlat mellett 

kizárja a páralecsapódást és penészedés-képződést. Az egyes helyiségek gravitációs 



szellőzésének megoldását a tervek megvalósítható módon nem tartalmazták, ennek 

pótlása iránt az I. r. alperes sem intézkedett, a javítás során sem történt meg a hőhidak 

és a szellőzés összehangolása. Bár utóbb a nyílászárók résszellőzői, és a páraelszívó 

szellőzőcső kivezetése kialakításra került, a penészedési problémát önmagában ez nem 

oldotta meg. Az I. r. alperes által utólagosan beépített résszellőzők dr. V.J. szakértői 

véleményéből kitűnően fordítottan működnek, azokon nem a külső levegő áramlik be a 

lakásba, hanem a lakásban lévő meleg levegő távozik, mely működés energetikai 

szempontból sem kedvező. Nem nyert ugyanakkor bizonyítást, hogy a felperesi család 

lakáshasználata a penészedés szempontjából átlag feletti terhelést jelentene, a perben 

beszerzett igazságügyi szakértői vélemények e tekintetben egybehangzóak voltak. A 

szakértői véleményével kapcsolatos I.r. alperesi aggályokat a törvényszék nem osztotta 

és új szakértő bevonására nem látott alapot. 

Az elállás jogszerűségével kapcsolatban az I. r. alperesnek a jótállási határidők 

elmulasztásával összefüggő érvelését tévesnek találta. Az I. r. alperes és a felperes 

között létrejött adásvételi szerződés megkötésekor hatályban volt a lakásépítéssel 

kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 53/1987 (X. 24.) MT rendelet 2. § (1) bekezdése 

értelmében a jótállás kötelező időtartama 3 év, mely a lakóépület, illetve lakás átadás-

átvétel befejezésének napján kezdődik. A kötelező jótállási idő alatt észlelt és 

bejelentett hibák miatt a jogosult jogait peres úton, az általános elévülési időn belül 

érvényesítheti. A jótállási idő nem igényérvényesítési határidő, hanem azt jelöli, hogy 

a jótállásra kötelezett milyen időtartamon belül köteles a dolog hibátlansága 

tekintetében fokozott helytállásra (BDT2009.2088; BDT2006.1302). Miután a fenti 

MT. rendeletben a jótállás alapján érvényesíthető jogok között az elállás nem szerepel, 

így a keresetet a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó szabályai alapján kellett elbírálni 

(1/2012 (VI. 21.) PK vélemény 15. pont), s azt a felperes maga is kellékszavatossági 

alapon terjesztette elő. A felperes igényérvényesítése pedig azért nem késett el, mert a 

Ptk. 308. § (1) bekezdése értelmében a jogosult a teljesítés időpontjától számított hat 

hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. A Ptk. 308/A.§. (1) 

bekezdése értelmében pedig, ha a jogosult igényét menthető okból nem tudja 

érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél fogva a 308.§.-ban meghatározott 

határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének 

határideje a teljesítéstől számított egy év, tartós használatra rendelt dolgok esetében 

három év. Ha a kötelező alkalmassági idő három évnél hosszabb, az igény 

érvényesítésére ez a (jogvesztő) határidő az irányadó. A konkrét esetben a felperes 

által garanciális alapon bejelentett, és az I.r. alperes által garanciális alapon elvégzett 

többszöri javítás, az a tény, hogy  2007. március 1-én a felek még a probléma 

megoldásáról tárgyaltak, továbbá az, hogy a felperes által felkért szakértő 2007. 

március 08-án tartott helyszíni szemlét, és 2007. július hó 2-án kelt szakvéleményével 

igazolta vissza, hogy az ingatlan jelen állapotában rendeltetésszerű használatra nem 

alkalmas, és határozta meg a javítási metodikát, összességében egy folyamatként 

értékelendő. Ez pedig megalapozza eddig az időpontig a szavatossági jogok 

gyakorlásának nyugvását, mely időponthoz képest a felperes egy hónapon belül elállt a 

szerződéstől 2007. augusztus 1-én kelt levelében. (1/2012 (VI. 21.) PK vélemény 11. 

pont) Minderre tekintettel alaptalanul hivatkozott az I.r. alperes arra, hogy a 

szavatossági igény bejelentése elkésett, mert az igényérvényesítésre a Ptk. 308/A. § (1) 

bekezdése szerinti objektív kötelező alkalmassági időn belül került sor. (Az egyes 



épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező 

alkalmassági idejéről szóló 11/1985 (VI. 22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BKM együttes 

rendelet értelmében a per tárgyával érintett épületszerkezetek kötelező alkalmassági 

ideje 5, illetve 10 év.) 

Ezt követően vizsgálta a törvényszék a felperes elállási jogával kapcsolatosan 

rögzítette, hogy a jelen perben alkalmazandó Ptk. 306. § (1) bekezdése a) pontja 

értelmében a jogosult elsősorban kijavítást, vagy kicserélést követelhet. A Ptk. 306. § 

(1) bekezdése b) pontja szerinti második lépcsőben gyakorolható elállásra csak akkor 

van joga, ha az alábbi a) pont alatti alternatívák valamelyike, és a b) pont alatti feltétel 

- együttesen teljesül: 

a)  - sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy  

- a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy  

- e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni. 

b) A hiba nem tekinthető jelentéktelennek. 

A Ptk. 306. § (2) bekezdése szerint a kijavítást – a dolog tulajdonságaira és a jogosult 

által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosultnak 

okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.  

A bírói gyakorlat a Ptk. 306. § (1) bekezdése a) pontjában meghatározott arányossági 

feltétel teljesülését a Ptk. 306. § (1) bekezdése b) pontjában meghatározott 

szavatossági jogok, valamint az eltérő lépcsőkbe tartozó jogok közötti választás során 

is vizsgálja (1/2012 (VI. 21.) PK vélemény 4. pont). Az elállás esetében az arányossági 

követelmény alapvetően abban kerül meghatározásra, hogy a Ptk. 306. § (1) bekezdése 

b) pontja külön is előírja, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

Tekintettel arra, hogy a kivitelezésből eredő, a rendeltetésszerű használatot korlátozó 

hiányosságok a perben - a kifejtettek szerint - bizonyítást nyertek, az elsőfokú bíróság 

azt vizsgálta, hogy a garanciális javítások elvégzését követően fennálló állapot mellett 

jogszerűen állt-e el a felperes az adásvételi szerződéstől.  

Ennek során abból indult ki, hogy a lakás jelen állapotában csak szakszerű és 

folyamatos penészmentesítés mellett használható. A felperes már egy ízben egy 

hónapra, míg második alkalommal három hónapra kiköltözött a lakásából a hiba 

kijavítása érdekében, ennek ellenére az I. r. alperes a problémát sikerrel nem tudta 

orvosolni. Amikor pedig a felperes 2007. február 1-én ismételten jelezte a penészedési 

jelenséget, annak orvoslását kérve, az I. r. alperes 2007. február 14-én, és 2007. 

február 27-én kelt leveleiben tagadta, hogy a penészedés jelensége a lakás műszaki 

adottságaira lenne visszavezethető, s ezzel összhangban nem is jelezte azt 

egyértelműen, hogy a hibát javítani kívánja. Az elállás kapcsán a felperesnek küldött 

2007. augusztus 17-i válaszlevelében pedig - fenntartva korábbi leveleiben ismertetett 

álláspontját - a penészedés okaként a lakáshasználati útmutatóval ellentétes használatot 

jelölte meg, utalva arra, hogy a lakásban további javítási munkálatokat nem kíván 

végezni. A felperes személyes előadásából és Sz.G. tanúvallomásából kitűnően 

azonban a 2007. február 27-i I. r. alperesi válaszlevél közlését követően a felperes és 

az I.r. alperes ügyvezetője között a kijavításról még folytak tárgyalások. Az I. r. 

alperes irreális igénye azonban volt, hogy a felperes költözzön ki az ingatlanból, és 

oda „teszt” jelleggel egy másik család beköltöztetésre kerüljön, tisztázandó, hogy az ő 

lakáshasználatuk mellett is fennáll-e a penészedés jelensége.  



Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a kijavításnak e módjától alappal zárkózott el a 

felperes, mert semmilyen realitással nem bír, hogy a felperesnek harmadik személy 

használatába kellene adnia hosszabb időre az ingatlanát, hogy egy hosszabb távú és 

téli ingatlanhasználat mellett lehessen következtetéseket levonni az eltérő személyi 

összetételű lakáshasználatnak a penészedésre gyakorolt hatásáról. A teszt jellegű 

vizsgálattal összefüggő I. r. alperesi kívánalom a Ptk. 306. § (2) bekezdése szerinti 

feltételeknek nem felel meg, az egyeztetésre röviddel 2007. február 27-ét követően 

került sor, a probléma megoldása emiatt szükségképpen az ezt követő téli szezon 

utánra tolódott volna, mely határidő semmiképpen nem tekinthető a Ptk. 306.§. (2) 

bekezdése szerinti „megfelelő” javítási határidőnek. Emellett a teszt üzemmódon 

túlmenően említett, de egyéb peradattal nem igazolt I r. alperesi ajánlat, az ugyancsak 

harmadszori kiköltözést igénylő, külső és belső munkálatokat egyaránt felölelő javítási 

mód is olyan jellegű, mely - a már a többszöri és csak részeredményeket produkáló 

javítási kísérletek okozta kényelmetlenség fényében - a jogosultnak okozott jelentős 

kényelmetlenségnek minősíthető. Az I. r. alperes saját – peradattal nem igazolt - 

előadása szerint a teszt üzemmód mellett a külső hőszigetelés továbbfejlesztésében 

gondolkozott, mely együtt járt volna azzal, hogy a felperesnek ismételten ki kellett 

volna költöznie a családjával együtt az ingatlanból, mert a szerkezet megbontásra 

került volna, és lakáson belül is dolgoznia kellett volna a kivitelező I. r. alperesnek. A 

fentiek alapján egyrészt iratellenesen hivatkozott arra az I.r. alperes a perben arra, 

hogy a kijavítást mindvégig vállalta, amit a csatolt levelezés cáfol, másrészt a 2007. 

február 27-ét követően tett „teszt” jellegű ajánlata elfogadhatatlan kondíciókat 

tartalmazott, harmadsorban az állított, de nem igazolt javítási ajánlat mellett is 

fennállnak az elállás feltételei. Utalt végül arra, hogy az elállás jogszerűségének 

vizsgálata szempontjából az elállás közlését követően tanúsított I.r. alperesi 

magatartásnak pedig, azaz a per alatt a szakértők által kimunkált javítási alternatívák 

elvállalásának már nincs jelentősége. 

Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint az elállás másik konjunktív feltétele is fennállt, 

mert a hiba nem tekinthető jelentéktelennek. Ennek minősítésénél együttesen értékelte 

a javítás költségét, időtartamát, és a hiba rendeltetésszerű használatra gyakorolt 

hatását. Ennek körében kiemelte, hogy önmagában a dr Várfalvi János szakértő által 

javasolt technológia, mint a javítási idő és költség, valamint a jogosult felperes 

kényelme szempontjából legkevésbé megterhelő „tüneti kezelés” sem eredményezi 

azt, hogy a lakás az elvárható műszaki állapotnak megfelelő lesz. Elvégzése után sem 

teljesülnek az épületszerkezetre vonatkozóan saját léptékben mért hőmérséklet (Teta) 

szabvány szerint is kritikusnak jelzett, a vevő oldaláról elvárható értékei, a lakás 

hőhidas marad, műszaki szempontból értékcsökkent jellege nem nyer orvoslást. 

Továbbértékesítés esetén e tény elvárhatóan közlendő a vevővel, továbbá a pótlólagos 

fűtéscsövek látványa egyértelmű hátrányt képez a hasonló, de megfelelően megépített 

lakásokhoz viszonyítva. E „tünetmentesítő” megoldás nem tartalmazza azt a 

munkálatot, melyet – részben eltérő irányú beavatkozással - mind a perben kirendelt 

V.L. és M.L. igazságügyi szakértő, mind az I. r. alperes által felkért P. & L. 

Igazságügyi Szakértő Társaság indokolnak tartott, azaz az épületfizikai szempontból 

helytelen utólagos belső hőszigetelés visszabontását, illetve a külső hőszigetelési 

probléma orvoslását. A bizonyítottan meglévő, s kellően gondos kivitelezés mellett 

túlnyomórészt elkerülhető hőhidak megszüntetésével kapcsolatosan javasolt műszaki 



megoldások költségvonzata az említetthez képest többszörös nagyságrendű. Az I. r. 

alperesi érveléssel szemben az elállás jogszerűsége szempontjából a megváltozott 

jogszabályi háttérre tekintettel (szemben a korábbi szöveggel) már nem feltétel a 

teljesítéshez fűződő érdek megszűnése, csak a hatályos jogszabályi feltételek 

teljesülése vizsgálandó. Az I. r. alperes által felhívottak (érdekmúlás, fix határidő) nem 

a hibás teljesítésen alapuló elállás feltételrendszeréhez tartozó követelmények, hanem 

a kötelezetti késedelemre alapított elállás feltételei (Ptk. 300. §). Az elállás 

szempontjából pedig nem csupán a javíthatóság kérdése releváns, hanem az is, hogy az 

elállást megelőzően az I.r. alperes a Ptk. 306. § (2) bekezdésében foglalt feltételek 

biztosításával – azaz megfelelő határidőn belül, illetve a jogosultnak okozott jelentős 

kényelmetlenség elkerülése mellett - a javítást nem vállalta, a teljes terjedelmű javítás 

szükségképpen jelentős kényelmetlenséggel járt volna. Így a felperes alappal élt 

második lépcsős szavatossági jogával, és állt el az adásvételi szerződéstől. 

Az elállás a Ptk. 320. § (1) bekezdése alapján a szerződést felbontja, a Ptk. 319. § (3) 

bekezdése értelmében a szerződés annak megkötésére visszamenő hatállyal az elállás 

folytán megszűnik, a már teljesített szolgáltatások visszajárnak. A kölcsönösen 

teljesített szolgáltatások visszatérítése kapcsán az elsőfokú bíróság hangsúlyozta, hogy 

nincs döntő jelentősége annak, hogy az I. r. alperes tehermentes ingatlant szolgáltatott, 

ugyanakkor a felperes azt önerőből tehermentesíteni nem tudja. A Ptk. 320. § (3) 

bekezdése ugyanis kizárólag a szerződésen alapuló elállási jog gyakorlására 

vonatkozóan mondja ki azt, hogy nem gyakorolhatja az elállási jogát az a fél, aki a már 

megkapott szolgáltatást nem, vagy csak tetemesen csökkent értékben tudja 

visszaszolgáltatni. Ilyen esetben lehetőség van arra, hogy ne ténylegesen a 

szerződéskötést megelőző állapot helyreállítására kerüljön sor, hanem a jogalap nélküli 

gazdagodás elve alapján rendelje el a bíróság az ellenszolgáltatás nélkül maradt 

szolgáltatás ellenértékének részbeni megtérítését, de lehetőség van arra is álláspontja 

szerint, hogy a tehermentesítés a jogosultnak visszajáró pénzszolgáltatás 

felhasználásával, a kötelezett részéről valósuljon meg. Ellenkező értelmezés mellett 

ugyanis - a ma általánosnak mondható helyzetet alapul véve - a hitel felhasználásával 

megvásárolt ingatlanok vevői – önerő hiányában  - elesnének annak lehetőségétől, 

hogy a szavatossági jogaik közül az elállás jogát gyakorolhassák. Az ingatlant terhelő 

jogok kapcsán utalt arra, hogy a jelzálogjog és az elidegenítési és terhelési tilalom 

dologi hatályú, a tulajdonos személyére tekintet nélkül illeti meg a jogosultat. Az 

elidegenítési és terhelési tilalom pedig csak a felek rendelkezési jogát korlátozza, de a 

törvényi előírásokon alapuló elállás jogát nem (BDT2011.2464). Miután pedig a II. és 

III. r. alperes a módosított kereset teljesítését nem ellenző nyilatkozatot tett, így a 

szerződéskötést megelőző állapot helyreállítása kereset szerinti módjának nem volt 

akadálya. Az elsőfokú ítélet rendelkező részének megfogalmazása szerint pedig az 

ingatlan-nyilvántartást érintő változás átvezetésére csak valamennyi fél teljesítése után 

kerülhet sor, ami garanciális védelmet nyújt az I. r. alperes részére is. 

A törvényszék az 1/2010 (VI. 28.) PK vélemény 4., 8., 9. és 10. pontja, és a 2/10 (VI. 

28.) PK vélemény 7. pontjára utalva úgy foglalt állást, hogy a szerződéskötést 

megelőző állapot helyreállításáig az I. r. alperest késedelmi kamatfizetési 

kötelezettség, míg a felperest az elállás gyakorlásától számítottan használati díj fizetési 

kötelezettség nem terheli. A dolog rendeltetésszerű használatának következtében 

beállott értékcsökkenést a jogosultnak a Ptk. 309. § (2) bekezdése értelmében az 



elállás esetében nem kell megtérítenie. Az elállást közlő féltől nem várható el az – ha 

igényét a kötelezett nem ismeri el –, hogy az elállás közlésekor a dolgot visszaadja, s 

ily módon megelőzze a rendeltetésszerű használatból eredő további értékcsökkenést. 

Ha megalapozott igényét a kötelezett nem ismeri el, olyan kényszerhelyzetbe kerül, 

hogy átmenetileg használnia kell az egyébként hibás dolgot. Miután a hibás dolog 

fogyatékosságaihoz mért használati értéke és a vételár után számított kamat között 

nincs kirívó különbség, a perbeli esetben a felek méltányos érdekeinek az felel meg, ha 

sem késedelmi kamat, sem használati díj nem kerül az eredeti állapot helyreállítása 

során felszámításra, ennyiben tehát az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította.  

 

Az elsőfokú ítélet ellen az I.r. alperes fellebbezést terjesztett elő, amelyben 

elsődlegesen annak megváltoztatásával a kereset teljes elutasítását, másodlagosan az 

elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését kérte. Arra hivatkozott, hogy az elsőfokú 

bíróság tévesen fogadta el ítélkezése alapjaként a perben beszerzett dr. V.J. 

szakvéleményét. Ennek körében megismételte az elsőfokú eljárásban előadottakat, 

melyek alapján a fenti szakvéleményt változatlanul homályosnak, hiányosnak, 

önmagával és a többi szakvéleménnyel ellentmondásosnak tartotta, amiért 

változatlanul másik szakértő kirendelését indítványozta. Álláspontja szerint 

amennyiben a hibás teljesítés bizonyított is lenne, akkor pedig az állapítható meg, 

hogy az általa elvégzett javítási munkálatok következtében a perbeli ingatlan 

rendeltetésszerű használatra alkalmassá vált, amit éppen dr. V.J. szakvéleménye 

igazol, és önmagában az a tény, hogy a felperes a 2007-ben bejelentett elállása óta is 

folyamatosan (hat éve) használja a perbeli ingatlant lakás céljára. Az elsőfokú bíróság 

tévesen ítélte jogszerűnek a felperes elállását, mert annak jogszabályi feltételei nem 

állnak fenn. Tévesen jutott ugyanis arra a következtetésre, hogy az I.r. alperes a hiba 

kijavítása elől elzárkózott, ugyanis a 2007. március 1-én felvett emlékeztetőben – még 

az elállás előtt – is úgy nyilatkozott, hogy „elsődleges célja a probléma megoldása”, 

amivel a hiba kijavítására irányuló szándékát nyilvánította ki. Ennek körében az 

elsőfokú bíróság azt is figyelmen kívül hagyta, hogy az I.r. alperes a hiba jelentkezése 

után azt javította, majd a hiba ismételt jelentkezését követően folyamatosan 

vizsgálatokat és méréseket végzett a hiba okának megállapítására, és annak ellenére is 

felajánlotta a további közreműködését, hogy a mérési eredmények alapján 

megállapítható volt, hogy a hiba közvetlen okának tekinthető magas relatív 

páratartalom megjelenése a lakás felperes általi használatában keresendő. Vitatta az 

elsőfokú bíróságnak azt a megállapítását is, hogy a felperes alappal zárkózott el a 

kijavításnak attól a módjától, amit ő a felperes elállásának közlése előtt felajánlott. Az 

I.r. alperes ugyanis az ismételt javítás idejére a felperesnek a perbeli lakással azonos 

lépcsőházban, azonos lakószinten lévő lakást kívánt biztosítani, aminek nem volt 

kizárólagos feltétele a lakásnak „teszt” jelleggel másnak a használatba adása. 

Véleménye szerint jelentős kényelmetlenségnek sem tekinthető az, hogy a felperes  a 

kijavítás idejére a perbeli lakással azonos lépcsőházban, azonos lakószinten lévő 

megfelelő lakásba kellett volna, hogy költözzön, hiszen az építőipari gyakorlatban a 

csereingatlan felajánlása eleve kivételes. Mivel dr. Várfalvi János szakértő 

egyértelműen úgy nyilatkozott, hogy a hiba néhány százezer forintos költségből 

megszüntethető, ezért tévesen jutott az elsőfokú bíróság arra, hogy a fennálló hiba nem 



jelentéktelen. A felperes elállása azért sem jogszerű, mert a perbeli lakást megterhelte, 

ezért az eredeti állapot nem állítható helyre. 

 

Az elsőfokú ítélet ellen a felperes is fellebbezést terjesztett elő, amelyben annak a 

részbeni megváltoztatásával elsődlegesen az I.r. alperest a keresete szerinti késedelmi 

kamat megfizetésére is kérte kötelezni, másodlagosan az I.r. alperest a neki járó 

késedelmi kamat, és az I.r. alperest megillető használati díj különbözetének a 

megfizetésére kérte kötelezni, míg harmadlagosan az elsőfokú ítélet hatályon kívül 

helyezését kérte. Arra hivatkozott, hogy az elsőfokú ítélet tévesen utasította el - a 

késedelmi kamat megfizetésére vonatkozó - részében a keresetét, mert nem vette 

figyelembe, hogy kizárólag azért nem tudott elköltözni a perbeli lakásból a 

családjával, mert annak megvásárlásához hitelt kellett felvennie, amit azóta is törleszt. 

Ugyanakkor a perbeli ingatlan rendeltetésszerű használatra a szakértői vélemények 

szerint nem alkalmas. A fentiekből következően a családjával együtt évekig volt 

kénytelen egy újonnan vásárolt, de rendeltetésszerű használatra mégis alkalmatlan, 

penészes, nyirkos, nedves ingatlanban élni, mert az erre a lakásra felvett hitel 

törlesztése miatt nem állt módjában még albérletbe is költözni, s ennek díjait fizetni, 

miközben az I.r. alperes a hibás teljesítés tényét vitatta, és javításai is eredménytelenek 

maradtak. Ebből eredően az I.r. alperest nem illeti meg használati díj, de ő igényt 

tarthat az általa kifizetett teljes vételár után késedelmi kamatra. Ezt meghaladóan az 

elsőfokú bíróságnak vizsgálnia kellett volna az általa előterjesztett kamatkövetelés és 

az I.r. alperest esetleg mégis megillető használati díj összegét is. Ebből megállapíthatta 

volna, hogy az őt illető, a vételárat, mint tőkeösszeget terhelő késedelmi kamat 

összege 14.099.785,-Ft-ot tesz ki, míg az I.r. alperest 2003. év végéig – a perben 

kirendelt szakértő szakvéleményében meghatározott használati díjjal számolva – 

csupán 4.985.527,-Ft használati díj illetné meg. A kettő különbözete így meghaladja a 

9.000.000,-Ft-ot, ami olyan magas, hogy nem kerülhet arra sor, hogy e két 

kötelezettség „egymásba beszámításra kerüljön”, mert amennyiben ezek „kioltanák 

egymást”, az méltánytalan előnyt jelentene az I.r. alperesnek. 

 

A felperes és az I.r. alperes fellebbezési ellenkérelme – az ellenérdekű fél által 

támadott körben – az elsőfokú ítélet helybenhagyására irányult. 

 

A II.r. alperes a fellebbezési eljárásban úgy nyilatkozott, hogy „a korábbi 

nyilatkozatait fenntartva a kereset teljesítését nem ellenzi.” A III.r. alperes a 

másodfokú eljárásban érdemi ellenkérelmet nem terjesztett elő, az ítélőtábla 

felhívására úgy nyilatkozott, hogy a felperes fennálló kölcsöntartozása 2015. január 

13. napján összesen 4.464.335,-Ft. 

 

Az I.r. alperes fellebbezése nem alapos, a felperes fellebbezése részben alapos. 

 

A fellebbezések kapcsán az ítélőtábla mindenekelőtt rámutat arra, hogy az elsőfokú 

ítélet hatályon kívül helyezésének törvényes indoka nem volt, az elsőfokú bíróság az 

elsőfokú eljárás lényeges szabályainak megsértése nélkül hozta meg a határozatát. 

 



Az elsőfokú bíróság az érdemi döntése meghozatalához szükséges releváns tényállást 

túlnyomórészt helyesen állapította meg, azt az ítélőtábla – a másodfokú eljárás adatai, 

illetve a másodfokú eljárásban beszerzett igazságügyi szakértői vélemény alapján – az 

alábbiakkal pontosítja, illetve egészíti ki: 

- A perbeli ingatlanra a felperes által felvett kölcsönből 2015. január 13. napján 

a felperes fennálló kölcsöntartozása - amit a III.r. alperes javára az ingatlan-

nyilvántartás adatai szerint bejegyzett jelzálogjog, elidegenítési- és terhelési tilalom 

biztosít 8.000.000,-Ft és kölcsön és járulékai erejéig - összesen 4.464.335,-Ft. 

- A felperes és az I.r. alperes adásvételi szerződésének megkötésekor (2003. 

november 7.) az adásvételi szerződésben kikötött 18.839.353,-Ft összegű vételárat 

10%-os mértékben – 1.900.000,-Ft összegben – csökkenti az a körülmény, hogy az 

ingatlan rendeltetésszerű használata csupán folyamatos penészmentesítés mellett 

lehetséges. 

 

Az elsőfokú bíróság - az így kiegészített, pontosított tényállás alapján - az I.r. alperesi 

fellebbezéssel érintett körben, azaz a per főtárgya tekintetében a beszerzett 

bizonyítékokat a Pp.206.§-ának megfelelően, helyesen, okszerűen, összességükben 

értékelve helyes tényállást állapított meg. Abból érdemben helytálló jogi 

következtetést levonva állapította meg a hibás teljesítés tényét, valamint a felperesi 

elállás jogszerűségét, és a per főtárgya tekintetében helytálló érdemi döntést hozott, 

amikor – az elsőfokú ítéletben írt módon – rendelkezett a felperes és az I.r. alperes 

által kölcsönösen teljesített szolgáltatások visszatérítéséről.  Ezt megahaladóan 

azonban az elsőfokú bíróság – a felperesi fellebbezéssel érintett körben - részben 

tévesen utasította el a felperesnek a részére visszajáró szolgáltatás, azaz a vételár-

követelés után előterjesztett késedelmi kamatigényt teljes egészében. 

 

Az I.r. alperesi fellebbezés: 

 

Az elsőfokú bíróság a bizonyítékok helytálló értékelésével állapította meg, hogy az I.r. 

alperes a perbeli adásvételi szerződést hibásan teljesítette, és a fennálló hiba (a 

penészedés jelensége) az I.r. alperes által időközben elvégzett javításokat követően 

csökkent ugyan, de az a felperes elállási jogának gyakorlásáig sem szűnt meg, és 

jelenleg is fennáll.  E hiba fennállásában pedig a felperes érdemi közrehatása a 

rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem állapítható meg. 
 

Az elsőfokú bíróság az adásvételi szerződéssel érintett perbeli ingatlannak az 

adásvételi szerződéskor, és a felperes elállási jogának gyakorlásakor is fennálló – az 

I.r. alperes tervezési és kivitelezési anomáliáiból eredő - hibáját a perben kirendelt, és 

az ítélőtábla álláspontja szerint is aggálytalan dr. V.J. igazságügyi szakértő szakértői 

véleménye alapulvételével helyesen állapította meg. Az ítélkezés alapjaként elfogadott 

szakvélemény e körben nem hiányos, nem homályos, ellentmondásmentes, melyből 

következően megalapozottan szolgált az elsőfokú bíróság ítéleti megállapításainak 

alapjául, így nem volt helye más szakértő kirendelésének. Az I.r. alperesi 

fellebbezésben foglalt érveléssel szemben a beszerzett szakvélemény megfelelően 

választ adott az I.r. alperesi észrevételekre is.  Az elsőfokú bíróság ítéletének 

indokolásában részletesen számot adott arról, hogy a perben beszerzett és kiegészített 



fenti szakvéleményt miért fogadta el ítélkezése alapjaként, azt megfelelően 

összevetette a rendelkezésekre álló egyéb szakvéleményekkel is. Helyesen mutatott rá, 

hogy az ítélkezés alapjául elfogadott szakvélemény releváns megállapításait 

túlnyomórészt alátámasztották a perben beszerzett egyéb, és a felek által becsatolt 

magánszakértői vélemények is, míg a részben fennálló eltérések miért alkalmatlanok a 

perben beszerzett szakvéleménynek a hibás teljesítés tényét illetően tett 

megállapításainak a „gyengítésére”. Erre az elsőfokú bíróság ítéletének indokolásában 

részletesen kitért, ezzel az ítélőtábla teljes egészében egyetértett, azokat megismételni 

nem kívánja, azokra csupán hivatkozik. Ezért az elsőfokú bíróság e mérlegelő 

tevékenységét (Pp.206.§ (1) bekezdés) az I.r. alperes alap nélkül támadta a 

fellebbezésében.  

 

Az elsőfokú bíróság mindezek alapján helytállóan állapította meg, hogy a perbeli lakás 

jelenleg is fennálló hibája abban áll, hogy rendeltetésszerű használatra csak azzal a 

korlátozottsággal alkalmas, hogy szakszerű és folyamatos penészmentesítést igényel. 

A perbeli lakásnak ez az elálláskor is fennálló hibája pedig – az elsőfokú bíróság 

szintén helytálló megállapítása szerint - egyáltalán nem minősül a felperesi elállást 

kizáró jelentéktelen hibának a beszerzett szakvélemények alapján. Ennek a 

megítélésénél és minősítésénél az elsőfokú bíróság helytállóan értékelte együttesen a 

várható javítás időtartamát, a kijavítás költségét, és a fennálló hibának a 

rendeltetésszerű használatra gyakorolt hatását, helytállóan vette figyelembe a 

penészgombák jelenlétének és elszaporodásának közismert kedvezőtlen egészségügyi 

hatását, s azt is hogy a penészmentesítés elmaradása esetén megjelenő penész károsítja 

az épületszerkezeti elemeket, a lakásban lévő bútorzatot, illetve az ott élők ruházatát és 

egyéb ingóságait is. Az I.r. alperesi fellebbezési érveléssel szemben, az elsőfokú 

bíróság e körben ítéletének indokolásában azt is részletesen kifejtette, hogy a dr. 

Várfalvi János szakértő által javasolt „tüneti kezelés” költségei és időtartama alapján 

miért nem lehet a perbeli lakás hibáját jelentéktelennek tekinteni, amivel az ítélőtábla 

maradéktalanul egyetért.  

 

Az elsőfokú bíróság – a perbeli lakás megállapított hibájára tekintettel – azt is 

helytállóan állapította meg, hogy a felperes elállása jogszerű volt. 

 

A Ptk. 306.§ /3/ bekezdése kapcsán a 2003. július 1. napját megelőzően kialakult bírói 

gyakorlat szerint az elállási jogával a jogosult csak végső esetben élhet, (Legfelsőbb 

Bíróság Pf.VII.24.785/2002/9. számú ítélete) és – a hibák gyakoriságától, súlyától, a 

javítások után visszamaradó esetleges értékcsökkenéstől függően, általában – nem 

állapítható meg érdekmúlás, ha a kötelezett a hibák kijavítását vállalta, a javítást 

megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeinek megfelelően elvégezte, és a javítások 

után értékcsökkenés nem maradt fenn. (BH. 1992/263., BH.2003/496., BH. 2004/182., 

Legfelsőbb Bíróság Pfv. VII.21.833/2001/4.) Sorozatos meghibásodások és javítások 

esetén, amennyiben a szolgáltatott dolog kisebb-nagyobb súlyú hibái rövid 

időközönként visszatérően jelentkeznek, az egyes javítások elvégzését követően újabb 

hibák jelennek meg, ennek folytán sérül a jogosult folyamatos használathoz fűződő 

érdeke, így beáll az érdekmúláshoz szükséges „küszöbérték” elérése. (BDT.2006/6., 

Pécsi Ítélőtábla Pf.II.20.227/2005/6., Legfelsőbb Bíróság Pfv.VII.21.313/2006/6., 



Szegedi Ítélőtábla Gf.III.30.413/2004/9., Győri Ítélőtábla Pf.IV.20.152/2005/7-

BDT.2005/47.) 

A bíró gyakorlat fenti elvei, az ítélőtábla álláspontja szerint az elállási jog 

gyakorlásának 2003. július 1-től hatályos, azaz jelen eljárásra irányadó törvényi 

szabályozása mellett is túlnyomórészt irányadóak. Az állandó bírói gyakorlat szerint 

tehát az elállás szavatossági jogával a jogosult csak végső esetben élhet, azaz 

alkalmazni kell a fokozatosság elvét, továbbá akkor lehet alapos az elállás amikor a 

kisebb-nagyobb súlyú hibák rövid időközönként visszatérően jelentkeznek, az egyes 

javítások elvégzését követően a hibák visszatérnek, vagy újabb hibák jelennek meg, 

melyek folytán sérül a jogosult folyamatos használathoz fűződő érdeke.  

 

A Ptk. jelen eljárásban alkalmazandó szabályai szerint, ahogyan erre az elsőfokú 

bíróság is rámutatott, hibás teljesítés esetén a jogosult a Ptk. 306.§ (1) és (3) 

bekezdései alapján ötféle szavatossági jogot érvényesíthet: kijavítást, illetőleg 

kicserélését kérhet, a kijavítási költség megfizetését követelheti, vagy árleszállítást 

igényelhet, illetve elállhat a szerződéstől. 
 

A felperes módosított végleges keresetében az álláspontja szerint jogszerűen gyakorolt 

elállási joga alapján a vételár (és kamatainak) visszafizetését kérte. 
 

Az elállás joga - a hibás teljesítéssel kapcsolatos egyes jogalkalmazási kérdésekről 

szóló 1/2012. (VI. 21.) PK véleményben kifejtetteknek megfelelően – ún. második 

lépcsőbe tartozó szavatossági jog, amit a jogosult a Ptk. 306.§ (1) bekezdés b.) 

pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén választhat. Ennek megfelelően 

akkor állhat el a szerződéstől, ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha 

a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének - a 

Ptk. 306.§ (2) bekezdésében írt feltételekkel – azaz a dolog tulajdonságaira és a 

jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a 

jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni.  

 

Az elsőfokú bíróság helyesen foglalt állást abban a kérdésben, hogy a felperes a 

fokozatosság elvét betartva, megfelelően gyakorolta az őt megillető szavatossági 

jogokat, ekként az elállás jogát is. Helyesen állapította meg, hogy a felperesnek a 

perbeli új építésű ingatlan vásárlását követően hamarosan a lakás jelentős hibájának 

minősülő penészesedés jelenség megjelenésével kellett szembesülnie, amely 

hibajelenség az I.r. alperes kétszeri javítását követően – bár terjedelmében csökkent – 

de nem szűnt meg. E lényegében folyamatosan fennálló hiba, és az a tény, hogy az I.r. 

alperesi javítások idejére és érdekében két alkalommal is – összesen négy hónapra – 

kiköltözött a perbeli lakásból nyilvánvalóan akadályozta a felperest a rendeltetésszerű 

lakáshasználatban. Az I.r. alperesi javításokat követően a perbeli lakás változatlanul 

csak úgy alkalmas a rendeltetésszerű használatra, hogy szakszerű és folyamatos 

penészmentesítést igényel, és a penészmentes állapot fenntartása így változatlanul 

korlátozza a felperest a lakás használatában, és lakás nem teljesíti az elvárható és a 

szabványnak megfelelő energetikai értékeket sem. Helytállóan mutatott rá az elsőfokú 

bíróság, hogy a felperes a kétszeri kiköltözését követően már alappal zárkózott el a 

perbeli lakás kijavításának az I.r. alperes által ajánlott - teszt jelleggel másik család 



beköltöztetése – módjától, mert ez a Ptk. 306.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek 

nem felelt meg. E javítás már egyrészt nem minősült megfelelő határidőn belülinek, 

továbbá – a már többszöri eredménytelen javítási kísérletekre is figyelemmel – a 

felperesnek, mint jogosultnak jelentős kényelmetlenséget is okozónak minősíthető.  

Ezért helytállóan állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy az elállást megelőzően az 

I.r. alperes a Ptk. 306. § (2) bekezdésében foglalt feltételek biztosításával – azaz 

megfelelő határidőn belül, illetve a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség 

elkerülése mellett - a javítást nem vállalta, illetve a teljes terjedelmű javítás 

szükségképpen jelentős kényelmetlenséggel is járt volna a felperesnek. 

 

Az elsőfokú bíróság így a szavatossági hiba ismétlődő jellege, súlya, annak a 

rendeltetésszerű használatra gyakorolt hatása, a javítások időtartama, azok elhúzódó 

volta, a felperesi érdek és a perbeli lakással elérni kívánt cél alapulvételével 

helytállóan foglalt állást abban a kérdésben, hogy a felperes a Ptk. 306.§ (1) bekezdés 

a.) és b.) pontja alapján jogszerűen élt a második lépcsős szavatossági jogával, és állt 

el a perbeli szerződéstől. 

 

A hibás teljesítéssel kapcsolatos egyes jogalkalmazási kérdésekről szóló 1/2012. (VI. 

21.) PK vélemény 9. pontja szerint – ami visszautal az 1/2010. (VI. 28.) PK. vélemény 

4. pontjára - a jogosult elállása esetén a kölcsönösen teljesített szolgáltatások 

visszatérítésére is főszabályként csak kölcsönösen és egyidejűleg kerülhet sor, a 

szerződés elállás folytán történő felbontásának ugyanis – a Ptk. 319.§ (3) bekezdése 

értelmében – a szerződéskötést megelőző állapot visszaállítását kell eredményeznie, 

azaz a már teljesített szolgáltatások visszajárnak. Erre figyelemmel nem gyakorolhatja 

az elállás jogát a jogosult akkor, ha a dolgot nem hajlandó visszaszolgáltatni. Az 

ítélőtábla álláspontja szerint ezt irányadónak kell tekinteni arra az esetre is, ha a 

jogosult a dolgot az érdekkörébe tartozó bármely okból csak lényegesen csökkent 

értékben, vagy egyáltalán nem tudja visszaszolgáltatni. 

 

A konkrét esetben azonban, ahogyan erre az elsőfokú bíróság is helytállóan rámutatott 

erről nincsen szó. A felperes ugyanis a kapott szolgáltatást, azaz az ingatlant 

felajánlotta az I.r. alperesnek. Kétségtelen tény, hogy amennyiben I.r. alperes 

tulajdonjoga - a felperes által felvett kölcsönt biztosító - bejegyzett terhekkel kerülne 

visszajegyzésre, abban az esetben nem az ő érdekkörében felmerült okból „csökkent 

értékben” jutna az őt megillető, neki visszajáró szolgáltatáshoz. Helytállóan mutatott 

rá ugyanakkor az elsőfokú bíróság, hogy ilyen esetben lehetőség van arra, hogy a 

tehermentesítés – a keresettel egyezően – a jogosult felperesnek visszajáró 

pénzszolgáltatásból valósuljon meg a kötelezett I.r. alperes részéről, de természetesen 

annak összegét a felperesnek visszajáró pénzszolgáltatás terhére elszámolva. Miután 

pedig a II.r. és a III.r. alperesek a másodlagos kereset teljesítését nem ellenezték, így 

helytállóan állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy a szerződéskötést megelőző 

állapot visszaállítása kereset szerinti módjának nincsen jogszabályi akadálya, az a 

felek méltányos érdekeinek is megfelel. Egyetértett az ítélőtábla az elsőfokú 

bírósággal abban is, hogy az elsőfokú ítéleti rendelkezés végrehajtható, nem sérti az 

egyidejűség elvét, és annak elrendelése módja garanciális védelmet is nyújt a feleknek. 



Maradéktalanul osztotta az ítélőtábla az elsőfokú bíróságnak azt a kifejtett álláspontját, 

hogy a fentiekkel ellentétes értelmezés mellett a ma általánosnak tekinthető hitel 

felhasználásával megvásárolt ingatlan-adásvételi szerződések esetében a vevők el 

lennének zárva attól a lehetőségtől, hogy a szavatossági elállási jogukat 

gyakorolhassák. 

A felperesi fellebbezés:  

 

Az 1/2012. (VI. 21.) PK vélemény 9. pontja szerint a jogosult elállása esetén a 

kölcsönösen teljesített szolgáltatások visszatérítése, azaz a szerződéskötést megelőző 

állapot visszaállítása körében megfelelően alkalmazandó az érvénytelenség 

jogkövetkezményeiről szóló 1/2010. (VI. 28.) PK. vélemény 4. pontja. 

 

Az ítélőtábla álláspontja szerint ugyanakkor a szerződéstől történő elállás esetén, a 

szerződéskötést megelőző állapot visszaállítására vonatkozó igény a lényegét, 

jogkövetkezményeit tekintve nem különbözik az érvénytelenség 

jogkövetkezményeként előálló, a szerződéskötést megelőző állapot helyreállítására 

vonatkozó igényektől. Ebből következően az érvénytelenség jogkövetkezményeként a 

szerződéskötést megelőző állapot helyreállítására vonatkozó igények rendezésére az 

1/2010. (VI. 28.) PK. véleményben kifejtetteket megfelelően alkalmazni kell a 

szerződés elállás folytán történő felbontásának jogkövetkezményeként a 

szerződéskötést megelőző állapot visszaállítására vonatkozó igények rendezése során 

is. 

 

Ennek körében az 1/2010. (VI. 28.) PK. vélemény 9. pontja szerint a kamat illetve a 

használati díj az eredeti állapot helyreállítása körén kívül eső olyan járulékos igények, 

amelyek a visszatérítendő pénz-, illetve dologszolgáltatás adott időtartamon keresztül 

történő birtoklásán és használatán, mint többlettényállási elemen alapulnak. Az 

1/2010. (VI. 28.) PK. vélemény 10. pontja pedig szerint pedig az ilyen igényekre a 

jogalap nélküli gazdagodás szabályait kell megfelelően alkalmazni, s mivel a 

szerződés érvénytelenségéről a bíróság dönt, így az egymás egyenértékű szolgáltatásait 

kölcsönösen használó felek a jogvita eldöntéséig – az érvénytelenség okától 

függetlenül – jóhiszemű jogalap nélküli birtokosnak tekintendők. Ebből következően a 

felek a jogerős bírósági döntéssel előírt egyidejű visszaszolgáltatási kötelezettségük 

időpontjáig, vagyis a teljesítési határidő lejártáig a kölcsönösen birtokolt 

szolgáltatások hasznaival egymással szemben nem kötelesek elszámolni. Ezért az 

egymás egyenértékű szolgáltatásait kölcsönösen használó felek egyike sem 

kötelezhető a másik javára használati díj, illetve kamat megfizetésére, amíg a 

szerződés érvénytelenségét a bíróság ítélettel meg nem állapítja. 

 

Ezt a szabályt az ítélőtábla álláspontja szerint a szerződéstől történő elállás esetén, a 

szerződéskötést megelőző állapot visszaállítására vonatkozó igények rendezése során 

is megfelelően alkalmazni kell, hiszen az elállás jogszerűségéről is a bíróság dönt, így 

az egymás egyenértékű szolgáltatásait kölcsönösen használó felek e jogvita 

eldöntéséig jóhiszemű jogalap nélküli birtokosnak tekintendők. Ebből következően az 

egymás egyenértékű szolgáltatásait kölcsönösen használó felek egyike sem 

kötelezhető a másik javára használati díj, illetve kamat megfizetésére, amíg az elállás 



jogszerűségét a bíróság meg nem állapítja.  Így foglalt állást a Szegedi Ítélőtábla is a 

Gf. I. 30.185/2010. számú eseti döntésében, mely szerint: Az elállás 

jogkövetkezményeként az „eredeti állapot helyreállítása folytán visszaadási 

kötelezettség alá eső szolgáltatások tekintetében a felek egyidejű teljesítésre kötelesek, 

a késedelem szabályai ebben a körben nem alkalmazhatóak. A kölcsönös jogalap 

nélküli használat időtartama alatt a visszterhes szolgáltatások használati díja egymást 

kölcsönösen kiegyenlíti, kompenzálja. Használati díjnak minősül a vételár kamata is. 

Amíg a felek kölcsönösen használják a másiknak visszajáró egyenértékű szolgáltatást, 

addig az átvett pénzösszeg után kamat, a dolog birtoklásáért pedig használati díj 

fizetésére – gazdagodás hiányában és annak elkerülése érdekében – egymással 

szemben nem kötelezhetőek.”   

 

A fentiek figyelembevételével ezért a felperes a konkrét esetben alaptalanul tartott 

igényt a neki visszajáró szolgáltatás, azaz a teljesített vételár teljes összege után 

késedelmi kamatra, hiszen az I.r. alperesnek visszajáró szolgáltatást, azaz az ingatlant 

ő is használta. 

 

A fenti rendezési elv ugyanakkor – a kifejtetteknek megfelelően - csupán az egymás 

egyenértékű szolgáltatásait kölcsönösen használó felek jogviszonyára irányadó.  Az 

1/2010. (VI. 28.) PK. vélemény 8. pontja szerint ugyanis érvénytelenség esetén a felek 

jogviszonyát a bíróságnak a „végigható szinallagma” követelménye alapján kell 

rendeznie. Az érvénytelenség jogkövetkezményeinek a levonásánál a bíróságnak 

ismételten meg kell teremtenie a felek szolgáltatásainak és ellenszolgáltatásainak azt 

az egyensúlyát, amely a szerződéskötéskor is fennállt, és arra kell törekednie, hogy az 

érvénytelenség jogkövetkezményeinek rendezése során egyik fél se kerüljön a 

másikkal szemben aránytalanul kedvezőbb, illetve méltánytalanul súlyosabb vagyoni 

helyzetbe, más szóval meg kell akadályozni bármelyik fél jogalap nélküli 

gazdagodását. 

A fent kifejtetteknek megfelelően ezt a rendezési elvet is irányadónak kell tekinteni a 

szerződés elállás folytán történő felbontásának jogkövetkezményeként a 

szerződéskötést megelőző állapot visszaállítására vonatkozó igények rendezése során, 

azaz a perbeli esetben is. 

 

A konkrét esetben a peres felek között az nem volt vitás, hogy a perbeli adásvételi 

szerződés megkötésekor az I.r. alperes által szolgáltatott – hibátlan állapotú - ingatlan 

reális forgalmi értéke a szerződésben kikötött 18.839.353,-Ft összegű vételár volt. A 

felperes és I.r. alperes szolgáltatása (azok kölcsönös használata) tehát akkor lett volna 

egyenértékű, ha a felperes az általa átadott vételár fejében egy használati értékét 

tekintve teljes értékű (hibátlan), a rendeltetésszerű használatra teljes mértékben 

alkalmas ingatlant használ folyamatosan. Ugyanakkor az I.r. alperes az adásvételi 

szerződést hibásan teljesítette, ezért a felperes csupán a rendeltetésszerű használatra 

korlátozottan alkalmas ingatlant használhatott, hiszen az folyamatos penészmentesítést 

igényelt. 

 

A másodfokú eljárásban beszerzett aggálytalan igazságügyi szakértői vélemény szerint 

a felperes és az I.r. alperes adásvételi szerződésének megkötésekor (2003. november 



7.) az adásvételi szerződésben kikötött 18.839.353,-Ft összegű vételárat 10%-os 

mértékben – 1.900.000,-Ft összegben – csökkenti az a körülmény, hogy az ingatlan 

rendeltetésszerű használata csupán folyamatos penészmentesítés mellett lehetséges. 

Ebből következően a felperes által kifizetett, és neki visszajáró vételárból ez az 

1.900.000,-Ft összeg az, aminek az I.r. alperes általi használatáért a felperes a perbeli – 

hibás – ingatlan használatával nem kapott semmilyen ellenszolgáltatást, vagyis a 

teljesített szolgáltatások kölcsönös használata ennyiben (e részében) nem kompenzálta 

egymást. Ezért tévesen jutott az elsőfokú bíróság arra a következtetésre, hogy a hibás 

dolog fogyatékosságaihoz mért használati értéke és a vételár után számított kamat 

között nincsen kirívó különbség, hiszen a felperes az általa kifizetett vételárból 

1.900.000,-Ft összeg után semmilyen ellenszolgáltatást nem kapott, míg az I.r. alperes 

ezt az összeget is „használta”, annak használatával így jogalap nélkül gazdagodott.  

 

A fentiek miatt az ítélőtábla e vételárrészlet törvényes mértékű késedelmi kamatainak 

a megfizetésére kötelezte az I.r. alperest, annak részére történő kifizetésétől kezdve, 

aminek alapjára és mértékére vonatkozó ítéleti rendelkezés a Ptk. 298.§-án, és 

többször módosított 301.§ (1) bekezdésén alapul. Az ítélőtábla álláspontja szerint ezzel 

– a vételár és az ingatlan tulajdonjogának és birtokának visszabocsátása mellett - a 

felek szolgáltatásainak és ellenszolgáltatásainak a szerződéskötéskor fennállt 

egyensúlya is helyreállt, és az elállás jogkövetkezményeinek ilyen módon történő 

rendezésével egyik fél se került a másikkal szemben aránytalanul kedvezőbb, vagy 

méltánytalanul súlyosabb vagyoni helyzetbe. 

 

Mindezekre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 253.§ /2/ 

bekezdése alapján a per főtárgya tekintetében helybenhagyta, míg az I.r. alperest a 

visszafizetendő vételár fenti része után terhelő késedelmi kamatfizetés tekintetében – a 

fentieknek megfelelően – a rendelkező részben foglaltak szerint részben 

megváltoztatta. 

 

Az I.r. alperes fellebbezése a per főtárgya tekintetében alaptalan volt, míg a felperes 

fellebbezése részben alapos, így a fellebbezésekkel érintett per főtárgya és az ennek 

alapján számítandó releváns fellebbezési pertárgyérték alapulvételével a másodfokú 

eljárásban az I.r. alperes lényegében pervesztesnek minősül. Ezért a Pp. 239.§-a 

folytán alkalmazandó Pp. 78.§ /1/ bekezdése, valamint a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 

13.§. (2) bekezdése, és 15.§ (1) és (3) bekezdése alapján köteles a felperes részleges 

költségmentessége folytán le nem rótt fellebbezési illetéket, és a másodfokú eljárásban 

az állam által előlegezett szakértői költséget – felhívásra - az állam javára, továbbá a 

jogi képviselővel eljáró felperes másodfokú perköltségét is megfizetni. A felperest 

illető ügyvédi munkadíj összegét az ítélőtábla a 32/2003. (VIII.22.) IM.r. 3.§ (2), (5) és 

(6) bekezdései alapján a fellebbezési pertárgyérték alapulvételével és a kifejtett 

ügyvédi munka mérlegelésével az áfát is magába foglaló 500.000 forintban állapította 

meg. A másodfokú eljárásban a II.r. és a III.r. alperesnek megtérítést igénylő igazolt 

költsége nem merült fel, ezért ebben a körben az ítélőtábla a döntést mellőzte. 

 


