
 

 

 

 

A harmadik személy károsodásához vezető szerződés jó erkölcsbe ütköző jellegének 

megállapítása során vizsgálandó szempontok. 

Alkalmazott jogszabályok: Ptk.200.§ 

 

A Győri Ítélőtábla Pf.V.20.032/2015/5/I.szám 

 

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

II. r. alperes mint kölcsönadó között 2006. február 14. napján kölcsönszerződés jött 

létre 100.000.000 forint kamatmentes kölcsön tárgyában.  

 

A felperes és az I. r. alperes között 2009.február 12. napján adásvételi szerződés jött 

létre, mellyel az I. r. alperes megvásárolta a felperes tulajdonát képező s.-i  belterület 

1) 650/32. hrsz. alatti ingatlant  30.000.000 forint, 2) a  650/34. hrsz. alatti ingatlant 

15.000.000 forint, 3) a 650/35.hrsz. alatti ingatlant 21.300.000 forint vételárért /a 

továbbiakban s.-i 1)-2)-3) ingatlanok/. A szerződések szerint a vételár aláírás előtt 

átadásra került. Az I.r. alperes bejegyzésre került az ingatlan-nyilvántartásba. 

 

2009.február 24. napján a felperes és az I. r. alperes - a vételár visszafizetésének 

feltüntetése mellett - a fenti adásvételi szerződéseket felbontó szerződést kötött. Az I. 

r. alperes a szerződéskötést megelőző állapot helyreállításához (a felperes 

tulajdonjogának visszajegyzéséhez) a Földhivatal által megkívánt hozzájáruló 

nyilatkozat kiadását utóbb megtagadta, így az ingatlan-nyilvántartás változatlanul az 

I. r. alperest tüntette fel a soproni ingatlanok tulajdonosaként. 

 

Az I-II. r. alperes 2010. április 6. napján a s.-i 1)-2)-3) ingatlanokra vonatkozó 

jelzálogjogot alapító szerződést kötött, a 2006. február 14. napján kelt 

kölcsönszerződésben megjelölt kölcsöntartozás biztosítékaként. E szerződés 

megkötésekor az ingatlanok tulajdoni lapján bejegyzett tényként szerepelt a Győr-

Moson-Sopron Megyei Bíróság előtt P.20.122/2009. számon folyamatban lévő per 

megindításának ténye, valamint az, hogy a felperes tulajdonjog bejegyzés iránti  

illetve a felperes tulajdonjog bejegyzésére, eredeti állapot visszaállítása iránti 

kérelmeit a Földhivatal elutasította.  

A Győri Törvényszék részítéletével - mely a Győri Ítélőtábla 2014. április 3. napján 

kelt részítéletével emelkedett jogerőre –a 2009.február 24. napján az ingatlanok 

adásvétele tárgyában a felperes és az I. r. alperes között létrejött szerződéseket 

felbontó szerződések vonatkozásában pótolta az I. r. alperes tulajdonosváltozáshoz 

szükséges hozzájáruló nyilatkozatát, egyúttal kötelezte a felperest az I. r. alperestől 

felvett kölcsönök visszafizetésére. 

 



A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatala a jogerős részítélet 

alapján a három ingatlan vonatkozásában az I. r. alperes tulajdonjogát törölte és a 

felperes tulajdonjogát bejegyezte. 

 

Felperes 2014. február 26. napján kelt adásvételi szerződés módosítással az s.-i 2) 

ingatlan tulajdonjogát dr.B. S.-ra ,  egy 2014.  március  7. napján kelt adásvételi 

szerződéssel a 3) ingatlan tulajdonjogát a F.P.I. Kft-re , majd 2014. március 12. napján 

kelt adásvételi szerződéssel az 1) ingatlan tulajdonjogát L.Á.-ra ruházta át. Utóbb a 

felperes és a fenti adásvételi szerződések szerinti vevők az adásvételi szerződéseket 

felbontották, így a felperes tulajdonjoga mindhárom s.-i ingatlan tekintetében 2014. 

november 21. napján ismét bejegyzésre került. 

 

Felperes – a jogerős részítélettel még el nem bírált - módosított keresetében az 

alperesek között 2010. április 6. napján létrejött jelzálogjogot alapító szerződés 

semmisségére hivatkozással a három soproni ingatlan tekintetében a II. r. alperes 

javára 100.000.000 forint és járulékai erejéig bejegyzett jelzálogjog törlését kérte 

elsődlegesen arra hivatkozással, hogy a szerződések lehetetlen szolgáltatásra 

irányulnak, másodlagosan amiatt, hogy jóerkölcsbe ütköznek.  

 

Az elsődleges jogcím vonatkozásában arra hivatkozott, hogy az adásvételi 

szerződések felbontására tekintettel a felperes a jelzálogjogot alapító szerződés 

megkötésekor nem volt a perbeli ingatlanok tulajdonosa. A II. r. alperes nem 

minősülhet jóhiszemű jogszerzőnek, hiszen tudott az ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzéstől eltérő tényleges tulajdoni helyzetről.  

 

A másodlagos jogcím (a jóerkölcsbe ütközés) tekintetében arra hivatkozott, mindkét 

alperes tudott arról, hogy az I. r. alperes már nem rendelkezhetett volna az 

ingatlanokkal, a jelzálogjog alapítással a szerződő felek szándéka az volt, hogy a 

felperes csak terhelt ingatlanokat kaphasson vissza, ami nem feleltethető meg a jogok 

rendeltetésszerű gyakorlásának. Rámutatott, hogy nehezen elképzelhető, hogy a II. r. 

alperes 100.000.000 forint kölcsönt adott az I. r. alperesnek, a fedezetként felajánlott  

ingatlanok értéke ugyanis jóval kisebb a kölcsöntartozás összegénél és az sem 

életszerű, hogy az I. r. alperes több tehermentes ingatlana közül éppen a perbeli 

ingatlanokat terhelték meg. 

 

Alperesek a kereset elutasítását kérték arra hivatkoztak, hogy a felperes meg nem 

engedett keresetváltoztatással élt, mely nem vehető figyelembe (Pp.146.§.). 

Érdemben arra hivatkoztak, hogy az  I-II. r. alperesnek valós ügyleti szándéka volt és 

az  I. r. alperes az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosként terhelte meg a 

három  ingatlant jelzálogjoggal, így szerződéses kötelezettségvállalása nem irányult 

lehetetlen szolgáltatásra. A jelzálogjog alapításával a kötelezettségvállalás egy 

100.000.000 forint összegű kölcsön biztosítására irányult, mely nem tekinthető 

társadalmilag elítélendő, a jóerkölcsbe ütköző jelleget megalapozó szerződéses 



célnak. A perfeljegyzésnek nincs jelentősége, mert nem a peres felek viszonylatában 

folyamatban volt per megindításának ténye került a tulajdoni lapon feltüntetésre. 

 

A felperes tulajdonjogát  - a perbeli részítélet alapján - 2014. február 18. napjában 

jegyezték be, a felperest csak ezt követően illette meg az ingatlan tulajdonjoga, ezt 

megelőzően a felperes tulajdonjogának bejegyzésére irányuló földhivatali eljárás 

eredménytelen volt.  

 

Az ingatlanok tulajdoni lapján a felperes tulajdonjog bejegyzése és eredeti állapot 

helyreállítása iránti kérelme elutasított kérelemként volt feljegyezve, így a perbeli 

ingatlanok per, teher és igénymentesek voltak, ami a II. r. alperes rosszhiszeműségét 

kizárja. 

Az elsőfokú bíróság a felperes  jelzálogjog törlésére irányuló keresetét elutasította. 

Kötelezte a felperest 879.000 forint feljegyzett eljárási illeték Magyar Állam javára 

történő megfizetésére. Kötelezte a felperest, hogy fizessen meg 15 napon belül az I-II. 

r. alperesnek egyetemlegesen 300.000 forint ügyvédi munkadíjban álló perköltséget. 

Ezt meghaladóan megállapította, hogy a felek maguk viselik az eljárás során 

felmerült költségeiket. 

 

Ítélete indokolásában mindenekelőtt arra mutatott rá, hogy a Pp.3.§./2/ bekezdése 

alapján kizárólag a peres felek által előterjesztett kérelmek és jognyilatkozatok 

körében dönthetett, így olyan körülmények vizsgálatára nem volt mód, amit a peres 

felek megjelöltek ugyan, de arra jogot nem alapítottak és azzal kapcsolatos kérelmet 

nem terjesztettek elő. 

 

A keresetváltoztatás megengedhetőségére vonatkozó alperesi kifogás kapcsán akként 

foglalt állást, hogy a felperes – korábbi részítélettel el nem bírált – jelzálogjog 

törlésére vonatkozó keresetét már a keresetlevél is tartalmazta, a felperes keresetét 

tartalmában nem változtatta meg, csupán pontosította az eljárás későbbi szakában, 

megjelölve, hogy a szerződés semmisségét pontosan milyen jogszabályi 

rendelkezésre alapítottan kéri megállapítani. 

 

Megállapította, hogy a felperes kereshetőségi jogát megalapozó az Inytv.62.§-a 

szerinti törlési per alapját képező ingatlan-nyilvántartási érdekeltség a felperes 

esetében fennáll, a bejegyzett jelzálogjog a felperes ugyancsak bejegyzett 

tulajdonjogát érinti. 

Rámutatott, hogy a jelzálogjog alapítására irányuló szerződés nem irányult lehetetlen 

szolgáltatásra, a szerződés megkötésének időpontjában az I. r. alperes volt a s.-i 

ingatlanok bejegyzett tulajdonosa. Kiemelte, hogy a vállalt szerződéses kötelezettség 

lehetetlen volta objektív, a szerződő fél tudattartalmától független körülmény. Ettől 

eltekintve sem állt fenn az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéstől eltérő olyan tulajdoni 

állapot, melyre a felperes a II. r. alperes rosszhiszeműségét megalapozandó 

hivatkozott.  



 

A 2009. február 24. napján kelt adásvételi szerződéseket felbontó szerződés alapján a 

felperes tulajdonjoga nem került bejegyzésre, erre csak a jelen perbeli jogerős 

részítélet alapján megindult ingatlan-nyilvántartási eljárás keretében került sor. Az 

adásvételi szerződéseket felbontó szerződés ugyan visszamenőleges hatállyal 

szüntette meg a per tárgyát képező ingatlanok átruházására vonatkozó 

kötelezettségvállalás okát, de nem tette meg nem történtté a tulajdonjog átruházását, 

így az I. r. alperes mindaddig a per tárgyát képező ingatlanok tulajdonosának volt 

tekintendő, amíg az ingatlan-nyilvántartás őt tulajdonosként tüntette fel.  

 

Megállapította, hogy a szerződés nem jóerkölcsbe ütköző, így emiatt sem semmis. 

Arra hivatkozott, hogy a jóerkölcsbe ütközés megállapíthatóságához nem elegendő, 

hogy csak az egyik szerződő fél szerződéssel megvalósítani kívánt szándéka, elérni 

kívánt célja erkölcsileg elítélendő. E célról a másik szerződő félnek is tudomást kell 

szereznie, és ennek ismeretében kell szerződést kötnie, mely esetben legalábbis 

belenyugszik abba, hogy a szerződés ilyen szándékkal, céllal jön létre (Fővárosi 

Ítélőtábla 16.Gf. 40.473/2008/7.). Az alperesek közötti kétoldalú szerződés nem 

ítélhető meg kizárólag az egyik szerződő fél magatartása alapján (Kúria Pfv. VI. 

21.326/2010/5. számú részítélete), így csak az I. r. alperes oldalán fennálló a 

társadalmi értékítélettel ellentétes, jóerkölcsbe ütköző szerződéskötési szándék nem 

jelenti egyben magának a szerződésnek a jóerkölcsbe ütközését.  

Álláspontja szerint a felperesnek a pernyertességéhez azt kellett volna bizonyítani, 

hogy a II. r. alperes e tisztességtelen célról tudomással bírt, mely bizonyítási 

kötelezettségének – az alábbiak szerint - nem tett eleget. 

Az I. r. alperes olyan ingatlanokat terhelt meg, melyekről tudta, hogy a bejegyzett 

tulajdonjogát megalapozó szerződések már felbontásra kerültek. Személyes 

meghallgatása során előadta, hogy a kölcsönök felperes általi visszafizetésének 

elmaradása miatt kötötte meg a per tárgyát képező ingatlanokra vonatkozó 

adásvételi szerződés felbontását követően a jelzálogjogot alapító szerződést. Ebből az 

elsőfokú bíróság arra következtetett, hogy a szerződés nem a II. r alperes I. r. 

alperessel szembeni követelése biztosítékául szolgált, hanem azt volt hivatott 

biztosítani, hogy a felperes az ingatlanokat ne szerezhesse vissza tehermentesen. E 

szerződéskötési cél pedig ellentétes a társadalom általános értékítéletével, vagyis 

jóerkölcsbe ütközik.  

Annak bizonyítására azonban nem került sor a perben, hogy a II. r. alperesnek az I. r. 

alperessel azonos módon az lett volna a célja a szerződés megkötésével, hogy a 

felperes ne kaphassa vissza jelzálogjogtól mentesen a perbeli ingatlanokat. 

 

Mindkét alperes egyezően nyilatkozott a tekintetben, hogy 2006. február 14. napján 

abban állapodtak meg, hogy az I. r. alperes által később megszerzett ingatlanra 

fognak jelzálogjogot bejegyeztetni. A jelzálogjog alapító szerződés a II. r. alperes 

részéről nem tekinthető erkölcsileg elítélendő szerződéskötési szándéknak, célnak,  

az pedig nem volt megállapítható, hogy az I. r. alperes fenti szerződéskötési 



szándékáról, céljáról a II. r. alperes akárcsak tudomással is bírt volna. A II. r. alperes 

tagadta, hogy ilyen cél ismeretében kötött szerződést, állította, hogy a felperes és az I. 

r. alperes között létrejött szerződések részleteit nem ismerte.  

 

Önmagában az, hogy a per tárgyát képező ingatlanokra vonatkozóan a felperes 

sikertelen tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmet nyújtott be, a tulajdonjog 

bejegyzéséig nem teszi az ingatlanon jogot szerző személy eljárását rosszhiszeművé.  

Egyéb ingatlan-nyilvántartási bejegyzés hiányában a II. r. alperes arra is alappal 

következtethetett, hogy az ingatlanok tulajdonosa az I. r. alperes.  

 

A felperes által hivatkozott egyéb körülmények (a perbeli ingatlanok értéke, illetve 

az, hogy az I. r. alperes mely ingatlanát terhelte meg jelzálogjoggal) a jóerkölcsbe 

ütközés szempontjából nem bírnak jelentőséggel. 

 

A II. r. alperes jogszerzése jóhiszeműsége kapcsán rámutatott, hogy az Inytv. 5.§./3/ 

bekezdése alapján az minősül jóhiszemű személynek, aki az ingatlan-

nyilvántartásban bízva ellenérték fejében szerez jogot. Ez alatt az értendő, hogy az 

adott személy az ingatlan-nyilvántartástól eltérő valós jogi állapotról nem tud és nem 

is kell tudnia (2/2005/VI.15./PK.vélemény). Álláspontja szerint a per során nem nyert 

bizonyítás az, hogy a II. r. alperes az ingatlan-nyilvántartástól eltérő jogi állapotról 

tudott, vagy tudnia kellett volna, esetleges rosszhiszeműségének pedig a perben nem 

volt jelentősége. 

 

Ahogy a lehetetlen szolgáltatáson alapuló érvénytelenség objektív, a szerződő felek 

tudattartalmától független körülmény alapján áll fenn, úgy a jóerkölcsbe ütközés -

mint a szerződő felek együttes magatartásának általános társadalmi értékítélet 

szerinti megítélése - szintén független attól, hogy valamely szerződő félnek 

tudomása van-e az ingatlan-nyilvántartás és a valóság eltérésétől.  

 

Rámutatott, hogy jelen peres eljárás a Pp.3.§./2/ bekezdése alapján annak a 

helyzetnek a rendezésére nem terjedhet ki – a kereset szerinti érvénytelenségi ok 

hiányában – hogy a felperes a szerződéskötést megelőző állapot helyreállítása 

kapcsán jelzálogjoggal terhelt ingatlanokat kapott vissza. 

 

Az elsőfokú ítélet kereset szerinti megváltoztatása iránt a felperes terjesztett elő 

fellebbezést.  

 

Az elsőfokú ítélet lehetetlen szolgáltatással összefüggő érvelését elfogadta. A 

jóerkölcsbe ütközés kapcsán rámutatott, hogy téves az elsőfokú bíróság azon jogi 

álláspontja, hogy ezen érvénytelenségi ok, mint a szerződő felek együttes 

magatartásának általános társadalmi értékítélet szerinti megítélése, független attól, 

hogy valamely szerződő félnek tudomása van-e arról, hogy a valóság eltér az 

ingatlan-nyilvántartás adataitól.  



 

Azt helyesen állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy a jelzálogjogot alapító 

szerződés megkötésekor az I. r. alperes eljárása jóerkölcsbe ütköző volt, arra 

vonatkozó jogi álláspontja azonban téves, hogy a II. r. alperes oldalán nem 

állapítható meg rosszhiszemű eljárás. Hivatkozott a BH.2012.426 számú eseti 

döntésben megjelenő álláspontra, mely szerint amellett, hogy nem zárható ki, hogy a 

felek közös célja jóerkölcsbe ütköző legyen, a felek egyikének ilyen célja is elegendő 

ahhoz, hogy a bíróság a szerződés jóerkölcsbe ütközését megállapítsa. Egy harmadik 

személyt megkárosító, egyoldalúan célzatos, egyúttal rendeltetésellenes joggyakorlás 

is eredményezheti e címen a szerződés érvénytelenségét. E körben utalt Vajna Zita 

Barbara és dr. Kiss Gábor közzétett tanulmányaira. 

 

Kifogásolta, hogy az elsőfokú bíróság nem tulajdonított jelentőséget – a 2014 

októberében előterjesztett előkészítő iratában és annak mellékleteiben foglaltak 

ellenére – annak, hogy cégtársi kapcsolatban is álltak egymással az alperesek. 

 

Téves az elsőfokú bíróság azon álláspontja, hogy az I. r. alperes magatartása nem 

azért jóerkölcsbe ütköző, mert olyan ingatlanokat terhel meg jelzálogjoggal, melyekre 

vonatkozóan már az adásvételi szerződés felbontására sor került, hanem csupán 

amiatt mert ezt abból a célból tette, mert a felperes más jogviszonyból származó 

tartozását nem fizette meg a számára. A kötelmi jog szabályai szerint a felperes már 

meg sem terhelhette volna a szerződés felbontását követően az azzal érintett 

ingatlanokat, önmagában emiatt is jóerkölcsbe ütköző a magatartása.  

 

A II. r. alperesnek pedig 2010. április hó 6. napján kellő gondosság mellett tudnia 

kellett arról, hogy a valós jogi állapot az ingatlan-nyilvántartásban rögzítettől eltérő. 

A 2/2005/VI.15./PK. vélemény alapján vizsgálni kell a II. r. alperes jóhiszeműségét, 

illetve a jóhiszeműség ezen szubjektív elemét is, az első fokú bíróság azonban ezt 

elmulasztotta. Nem jóhiszemű az a szerző fél aki bízik abban, hogy az ellenkező 

tudomásával szemben erősebb lesz az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés. A II. r. 

alperes kellő informáltságát igazolják saját személyes nyilatkozatai,  illetve az 

alperesek jogi képviselője által csatolt tulajdoni lapok, valamint az okiratszerkesztő 

ügyvéd 2013. július 1. napján kelt levele, mely kitért a felperes eredeti állapot 

helyreállítására vonatkozó kérelmeire is.  

 

Az érvénytelen szerződést kötő (sérelmet szenvedett eredeti jogosult) és a további 

jogszerző között nincs szerződéses kapcsolat. A sérelmet szenvedett fél a 

tulajdonjoga alapján léphet fel, a törlés alapja a bejegyzés érvénytelensége és nem a 

közvetlen, valamint a további jogszerző közötti szerződés érvénytelensége 

(3/2010.XII.6. PK vélemény 4. pont indokolás). A jelzálogjog a „bejegyzés 

érvénytelensége” miatt törölhető az Inytv.62.§. /1/ bekezdés a/pontja alapján. A 

bejegyzés érvénytelensége pedig a konkrét esetben éppen abban áll, hogy a II. r. 



alperes tudott az ingatlan-nyilvántartás valóságtól eltérő állapotáról. A közhitelesség 

elve az ingyenesen szerző és a rosszhiszemű szerző javára nem nyújt védelmet. 

 

Az alperesek fellebbezési ellenkérelmükben az elsőfokú bíróság ítéletének 

helybenhagyását kérték. Vitatták, hogy az I. r. alperes jelzálog szerződés 

megkötésével kapcsolatos célja az elsőfokú ítéletben megállapított lett volna azonos, 

illetve – a felperesi érvelés vonatkozásában – azt is, hogy e szerződéskötési cél a 

szerződés jóerkölcsbe ütköző jellegét megalapozhatná. 

 

Rámutattak, hogy az ítélőtábla jelen perben született jogerős részítéletének 

indokolásából kitűnően a felperes és az I. r. alperes közötti kölcsönszerződések, 

valamint a per tárgyát képező ingatlanokra megkötött és utóbb felbontott adásvételi 

szerződések egymással összefüggő jogviszonyt képeznek, tévesen minősíti tehát az 

elsőfokú bíróság a felperes I. r. alperessel szembeni tartozását más jogviszonyból 

eredőnek.  

 

A jogviszonyok egymással összefüggő jellegére tekintettel indokoltan és jogszerűen 

számíthatott arra az I. r. alperes, hogy az ingatlanok a továbbiakban is a kölcsön 

követelése fedezetét képezik, s a hozzájáruló nyilatkozat megtagadása jogszerű. 

Mindez kizárja, hogy az I. r. alperes szerződési célja a jóerkölcsbe ütközött volna, 

illetve, hogy ő maga jóerkölcsbe ütközően járt volna el, a szerződés „nyilvánvalóan” 

jóerkölcsbe ütköző volta pedig még kevésbé állapítható meg. 

 

Az elsőfokú bíróság az I. r. alperes jelzálogszerződéssel kapcsolatos célját az I. r. 

alperes személyes nyilatkozatára alapítottan minősítette jóerkölcsbe ütközőnek, 

azonban erre iratellenesen hivatkozott, az I. r. alperes a jegyzőkönyvben ugyanis 

valójában nem céljairól nyilatkozott, a szerződéskötés okát és nem annak célját jelölte 

meg. Az I. r. alperes személyes előadása a szerződés egyéb körülményeivel együtt 

értékelendő, ezt az elsőfokú bíróság elmulasztotta, emiatt jutott az I. r. alperes 

szerződéses célját illetően téves jogi következtetésre. 

 

Az elsőfokú bíróság által figyelembe venni elmulasztott körülményként hivatkozott 

arra, hogy a 2006. február 14. napján kelt kölcsönszerződés 4. pontja szerint az I. r. 

alperes a kölcsön fedezeteként akkor ingatlant nem tudott felajánlani, azonban arra 

az esetre amennyiben később bármilyen ingatlan tulajdonjogát megszerzi 

kötelezettséget vállal arra, hogy ezt a hitelezővel hitelt érdemlő módon tudatja és az 

ingatlanra jelzálogjogot biztosít a hitelező részére. Az I. r. alperes a jelzálogjog 

alapításával csak szerződéses kötelezettségét teljesítette, amely fogalmilag kizárja, 

hogy célja jóerkölcsbe ütközőnek legyen minősíthető. Az elsőfokú ítéletben 

foglaltakkal szemben az I. r. alperes nem tudta és nem is tudhatta, hogy a felperes 

tulajdonjoga visszajegyzésre fog kerülni, sőt indokoltan számíthatott arra, hogy ez 

nem történik meg.  

 



Rámutatott, hogy arra az esetre, ha az I. r. alperes szerződéses célját jóerkölcsbe 

ütközőnek is tekintenénk, úgy a Ptk.207.§. /5/ bekezdése alapján, mint a fél titkos 

fenntartása vagy rejtett indoka a szerződés érvényessége szempontjából közömbös 

körülmény. E rejtett indok a jelzálogszerződésben szempontként nem jelenik meg és 

a per adatai szerint erről az I. r. alperes a II. r. alperest nem is tájékoztatta. A 

fellebbezésben megjelölt BH.+ 2012. 426. számú eseti döntés nem hasonlítható össze a 

perbeli jogügylettel, mert abban az ügyben az egyik fél magatartása és célja dominált, 

kizárólagosan meghatározó volt a szerződés tartalmát és célját illetően, míg jelen 

ügyben mindkét fél igazolható közös akarata vezetett a szerződéskötéshez.  

 

A BH-ban hivatkozott további döntések egyikére sem igaz, hogy minden további 

nélkül, csak az egyik fél szerződéskötéssel elérni kívánt és társadalmilag elítélendő 

célja alapján állapították volna meg a bíróságok a szerződés jóerkölcsbe ütközését. A 

felperes hivatkozásaival szemben nincs olyan bírói gyakorlat, melyből az lenne 

levezethető, hogy csak az egyik fél szerződéses célja önmagában megalapozhatná a 

szerződés jóerkölcsbe ütközését. 

 

Az elsőfokú ítéltben kifejtetteket osztva rámutatott, hogy a felperes tévesen 

hivatkozott a II. r. alperes rosszhiszeműségére is. A felperes nem vette figyelembe, 

hogy a perbeli esetben az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett állapot és a valóság 

között nem volt eltérés. Ha eltérés állt volna fenn, az megalapozta volna a lehetetlen 

szolgáltatásra alapított keresetet, melyre vonatkozóan az elsőfokú bíróság nemleges 

álláspontját a felperes fellebbezésében sem vitatta, sőt kifejezetten elfogadta. 

 

A jogirodalom és a bírói gyakorlat szerint a jóerkölcsbe ütközés kérdésében a 

szerződő felek együttes magatartásának és közös szerződéses céljának általános 

társadalmi értékítélet szerinti megítélése releváns, nem pedig a szubjektív jó vagy 

rosszhiszeműségük, vagyis nem az, hogy miről van, vagy nincs tudomásuk. 

 Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást kiegészíti azzal, hogy 

az U. Bank által kiadott igazolás szerint a II. r. alperes e banknál vezetett számlájáról 

2006.február 13. napján átutalásra került 100.000.000 forint az I. r. alperes részére.  

 

A felperes fellebbezése nem alapos. 

 

Az elsőfokú bíróság –a fenti kiegészítéssel - a tényállást helyesen állapította meg, 

valamint (a Pp.3.§./2/ bekezdés, Pp.215.§. korlátai figyelembe vételével) a jogvita 

érdemében is helytállóan következtetett arra, hogy az alperesek között 2010. április 6. 

napján létrejött szerződés semmissége, a kereset tárgyát képező okból – a jóerkölcsbe 

ütköző jelleg hiánya folytán - nem állapítható meg.  

 

A lehetetlen szolgáltatásra alapított érvénytelenség kapcsán a fellebbezés az elsőfokú 

ítélet megállapításait elfogadta, így erre az ítélőtábla sem tér ki. Az ítélőtábla – az 

alábbi eltérésekkel – egyetértett a szerződés jó erkölcsbe ütközésének hiánya kapcsán 



az elsőfokú bíróság ítéletében kifejtettekkel, ezért csupán ezen eltérések és ezt 

meghaladóan csak a fellebbezésben foglaltak kapcsán tartja szükségesnek az alábbiak 

kifejtését. 

 

A kereseti kérelem korlátai: 

 

A jóerkölcsbe ütközés miatt fennálló semmisség kapcsán mindenekelőtt arra mutat rá 

az ítélőtábla, hogy a felperesi kereset tényelőadása a keresettel érintett jelzálogjogot 

alapító szerződés alapját képező, 2006. február 14. napján az I-II. r. alperes között 

létrejött kölcsönszerződés kapcsán az ügyleti szándék valódiságát is 

megkérdőjelezte. E hivatkozásokat - megalapozandó a (járulékos) jelzálogjogot 

alapító szerződés érvénytelenségét - a kölcsönszerződés érvénytelenségének 

megállapítására irányuló kereseti kérelem hiányában a bíróság nem vehette 

figyelembe  

 

Emiatt a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, banki utalással történt 

teljesítésre utaló és a banki átutalási bizonylat csatolása folytán igazoltan teljesedésbe 

is ment kölcsönszerződés érvényességét és – ezt kétségbe vonó felperesi tényelőadás 

és azt alátámasztó peradat hiányában – a jelzálogjog alapításának időpontjában a 

kölcsönszerződésből eredő tartozás fennállását elfogadva, önállóan kellett a 

(járulékos) biztosítéki szerződés jóerkölcsbe ütköző jellegét vizsgálni. 

 

A jó erkölcsbe ütköző szerződés ismérvei: 

 

A kereset tárgyát képező, harmadik személy megkárosítását célzó szerződés 

vonatkozásában is a bírói gyakorlat által a jó erkölcsbe ütköző szerződések kapcsán 

kimunkált általános követelmények teljesülése vizsgálandó. 

 

Az a szerződés minősülhet jóerkölcsbe ütközőnek, melynek tárgya, vagy az általa 

elérni kívánt cél, a benne foglalt kötelezettségvállalás, vagy azért ellenszolgáltatás 

felajánlása az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, szokásokat nyilvánvalóan 

sérti, amely emiatt az általános társadalmi megítélés szerint is egyértelműen 

tisztességtelennek és elfogadhatatlannak tekinthető. A szerződés jóerkölcsbe 

ütközésének megállapítása során nem a szerződő fél - vagy a konkrét esetben a 

harmadik személynek minősülő felperes – érdeksérelmét, hanem  magát a jogügylet 

egészét kell vizsgálni abból a szempontból, hogy a közerkölccsel, a társadalmi 

közfelfogással szemben áll-e és ez a szembenállás nyilvánvaló-e. (Legfelsőbb Bíróság 

Gfv.VI.31.227/2002/4.). 

A jóerkölcs - polgári jogi értelemben – a társadalom általános értékítéletét, a 

magánautonómiának a társadalmi közmegegyezés által meghatározott korlátait az 

általánosan elvárható magatartás zsinórmértékét fejezi ki. Az üzleti életben a 

tisztességesen gondolkodó emberek értékrendje az a mérce, amely a jó erkölcs 

absztrakt fogalmának meghatározásánál irányadó. (EBH.2003.956.) 



A jóerkölcsbe ütköző szerződések tilalma nem a szerződő felek magatartásának, 

hanem a szerződés tartalmának a kontrolja. A szerződés semmisségét kiváltó 

jóerkölcsbe ütközés mégis általában objektív és szubjektív elemek együtthatásaként 

valósul meg. Emiatt a vizsgálatnak ki kell terjednie a vállalt kötelezettség és 

szolgáltatás megítélésén túlmenően a szerződést kötő felek szándékára és a 

szerződéssel megvalósítani kívánt célra egyaránt.  

 

 

A szubjektív elemek értékelése: 

 

Tévesen hivatkozott arra a felperes, hogy az, hogy a II. r. alperesnek tudomással 

kellett bírnia arról, hogy az ingatlan-nyilvántartási állapot a valóságtól eltérő és ez 

megalapozza a szerződés jóerkölcsbe ütköző jellegét és arra is, hogy a szerződés 

jóerkölcsbe ütköző jellege önmagában amiatt is megállapítható, mert az I. r. alperes a 

kötelmi jog szabályai szerint már nem volt jogosult a szerződések felbontását 

követően az ingatlanok megterhelésére.  

 

Főszabályként helytállóan mutatott rá az elsőfokú bíróság arra, hogy a perbeli 

szerződéshez hasonló jellegű ügyletek kapcsán nem elegendő, ha a szubjektív elemek 

fennállása csak az egyik szerződő fél oldalán igazolt, a másik szerződő félnek is 

tudnia kell a szerződéses partnere elítélendő szándékáról, vagy a szerződéssel elérni 

kívánt erkölcsileg elítélendő célról.  

 

A bírói gyakorlat, ha a szubjektív elem meglétét nem is feltétlenül követeli meg 

minden esetben és mindkét fél oldalán, azt azonban igen, hogy ennek hiánya arra 

legyen visszavezethető, hogy a szerződő felek (vagy az egyik fél) éppen az elvárható 

gondosság tanúsításának elmulasztása miatt ne tudjon azokról a ténybeli 

körülményekről, amelyek a szerződés jóerkölcsbe ütközését előidézik. (Menyhárt 

Attila: A jóerkölcsbe ütköző szerződések tilalmának tartalmi meghatározása 

Gazdaság és Jog,  2004. 9. szám 4. oldal) 

 

A per tárgyát képező szerződés jóerkölcsbe ütköző jellegét a szerződéskötéskor 

fennálló körülmények alapján kell megítélni. A rendelkezésre álló bizonyítékok Pp. 

206.§-ban foglaltaknak megfelelő értékelésével helytállóan állapította meg az 

elsőfokú bíróság azt, hogy- a szerződéskötés időpontjára vetítve - az nem nyert a per 

során ítéleti bizonyossággal igazolást, hogy a II. r. alperes oldalán a fentiekben 

kifejtetteknek megfelelő tudattartalom fennáll, ugyanakkor az sem mondható ki, 

hogy az elvárható körültekintés tanúsítása nélkül járt volna el a II. r. alperes és emiatt 

nem ismert fel az I.r alperes oldalán egy nyilvánvalóan jó erkölcsbe ütköző 

motivációt. 

 

Az alperesek érvelése annyiban helyes, hogy önmagában a szerződés eredményéből 

történő visszakövetkeztetéssel nem mondható ki a jelzálogjog alapítására vonatkozó 



szerződés jó erkölcsbe ütközés miatt fennálló érvénytelensége. Az I. r. alperest a 

2006.02. 14. napján kelt szerződés a II. r. alperes által nyújtott kölcsön tekintetében 

fedezet biztosítására kötelezte. Az I. r. alperesnek az ingatlan-nyilvántartás szerint és 

emiatt ténylegesen is a tulajdonát képező ingatlanai tekintetében egy valós, s emiatt a 

jog által is elismert biztosíték nyújtási szerződési kötelezettségvállalás a II. r. alperes 

igényérvényesítése esetén akár bírói úton is kikényszeríthető lett volna. Emiatt a 

kötelezettségvállalás teljesítése tárgyában kötött szerződés jó erkölcsbe ütközése, 

önmagában a szerződés tartalma alapján nem állapítható meg. Ehhez mindenképpen 

szükséges a kapcsolódó (a társadalmi elítélést megalapozó) szubjektív elem mindkét 

fél oldalán történő fennállta.  

   

Ha a szerződés tartalma nem ütközik a jó erkölcsbe, de valamelyik – és csak az egyik-  

fél szándéka, szerződéskötési célja a szerződést jóerkölcsbe ütközővé tenné, az a 

jóerkölcsbe ütköző szerződés tilalmának túlzott, a szerződési jogi szabályozás 

diszfunkcionális működéséhez vezető kiterjesztését jelentené. (Menyhárt Attila: A 

jóerkölcsbe ütköző szerződések tilalmának tartalmi meghatározása gazdasági jog 

2004.9.szám 291.oldal) 

 

Helyesen mutatottak rá az alperesek, hogy – főszabályként érvényesülő jelleggel – 

olyan bírói gyakorlat nem mutatható ki, amely csak az egyik szerződő fél 

szerződéskötési célja, szándékai alapján állapítaná meg a szerződés semmisségét. 

Ezzel szemben a Legfelsőbb Bíróság is akként foglalt állást Gf.VI.31.227/2002/4. 

számú ítéletében, hogy mindkét félnek tudnia kell arról, hogy a szerződés tartalma 

tiltott cél elérését szolgálja, vagy a szerződés erkölcstelensége etikátlansága számukra 

is nyilvánvaló kell, hogy legyen. Ez érvényesül az ítélőtáblák joggyakorlatában is. A 

jóerkölcsbe ütköző tényállási elemnek a szerződés mindkét oldalán eljáró fél terhére 

kimutathatónak kell lennie (Győri Ítélőtábla Gf. II.20.265/2006/3.; Fővárosi Ítélőtábla 

Pf.VI.20.267/2003/3.) 

Más kérdés, hogy olyan speciális esetekben eltér e főszabálytól a bírói gyakorlat, 

amikor a jó erkölcsbe ütközést kiváltó motiváció alapján eljáró féllel szerződő másik 

fél oldalán az ügylet jellege folytán eleve kizárt, hogy kialakuljon azonos motiváció 

(ő maga a félrevezetett, megtévesztett fél). 

 

A felperes érvelésével és az általa hivatkozott tanulmányban (Vajna Zita Barbara : 

Jóerkölcsbe ütköző szerződések című - 1. oldal, Jogkódex Szakcikkek, HVG Orac.hu)  

foglaltakkal szemben a jó erkölcsbe ütközéshez kapcsolt „nyilvánvalóan” kifejezés 

nem a jogügylet jóerkölcsöt sértő jellegének intenzitása szempontjából bír 

jelentőséggel, hanem egyrészt a társadalmi megítélés, másrészt a szerződés 

jóerkölcsbe ütköző tartalma és a fél tudattartalma közötti viszony jelzője. 

 

 Az I. r. alperes abból indult ki, hogy a kölcsöntartozás rendezetlensége miatt a s.-i 

ingatlanok tulajdonjogára az adásvételi szerződések felbontása ellenére is alappal 

formálhatott igényt, s járhatott el a felbontó szerződések figyelmen kívül hagyásával. 



E tévedése nem volt nyilvánvaló jellegű, hiszen a szerződések felbontása után vételi 

jog alapítására is sor került a felperes és az I. r. alperes viszonylatában, s annak 

gyakorlása éppen amiatt maradt el, mert a felperes tulajdonjog bejegyzési kérelmei 

eredménytelenek maradtak és az I. r. alperes bejegyzett tulajdonjoga a vételi jog 

gyakorlását kizárta. Ilyen körülmények mellett az I. r. alperes cselekménye (a 

jelzálogjog alapítása) a felperessel szemben ugyan minősülhet szerződésszegésnek, 

önmagában azonban az ingatlanok megterhelése alapján a jelzálogszerződés 

érvénytelensége nem állapítható meg. Ahhoz ugyanis nem kapcsolódott objektív 

peradatok által is igazolt, mások által is felismerhető jó erkölcsbe ütköző célzat. Azt 

az elsőfokú bíróság is csupán az I. r. alperes oldalán és csak személyes előadásának 

értelmezése alapján állapította meg.  

 

A II. r. alperes oldalán a felperes által értékelni kívánt körülmények (mint 

többlettényállási elemek) alapján sem állapítható meg a szubjektív elemek teljesülése 

folytán a szerződés jóerkölcsbe ütköző jellege. 

 

Az ügyletet a II. r. alperes szemszögéből vizsgálva az I. r. alperes az ingatlanok 

biztosítéki célú felajánlásával csak a 2006. február 14. napján létrejött, érvényesnek 

tekintendő kölcsönszerződés alapján fennálló biztosítéknyújtási kötelezettségének 

tett eleget. A per tárgyát képező ingatlanok fedezetként történő felajánlását és a 

tulajdoni lapok jogi képviselő segítségével történő megtekintését követően a II. r. 

alperest nem terhelte arra vonatkozóan további vizsgálódási kötelezettség, hogy:  

- rendelkezik-e az I. r. alperes más, a felajánlottnál kedvezőbb paraméterekkel bíró 

fedezettel, 

-a felperes jogerősen elutasított tulajdonjog bejegyzésre irányuló kérelmei hátterében 

pontosan milyen tartalmú szerződés áll.  

 

Az ingatlan-nyilvántartás – egy perfeljegyzéstől eltekintve – tehermentes ingatlant 

mutatott, a felperesi tulajdonjog bejegyzésre irányuló kérelmek jogerősen elutasításra 

kerültek. Az a felperesi érvelés elfogadása, hogy a II. r. alperesnek a tulajdoni lap 

bejegyzésein túlmenően kellett volna kutakodnia a jogerősen elutasított bejegyzési 

kérelmek hátterét illetően olyan magas elvárhatósági mércét támaszt, mely nem 

életszerű, s egyértelműen a forgalom biztonsága ellen is hatna. 

 

A harmadik személy károsodásához vezető olyan ügyletek esetében, ahol a jogot 

szerző fél oldalán valós és társadalmilag elfogadott ok áll fenn a szerződés 

megkötésére, helytálló az elsőfokú bíróság azon értelmezése, hogy a szerző fél 

tudattartalmának is át kell fognia, az átruházó fél magatartásának jóerkölcsbe ütköző 

jellegét ahhoz, hogy magának a szerződésnek a jó erkölcsbe ütköző jellege is 

megállapítható legyen. Ehhez az kellett volna, hogy a II. r. alperes az I. r. alperes 

motivációit ténylegesen is ismerje, vagy ennek hiányában is  elvárható tőle a további 

informálódás és annak alapján nyilvánvalóan felismerhetővé váljon számára a 



szerződés harmadik személyt megkárosító jellege és az, hogy a szerződés 

megkötésében az I. r. alperest ez motiválja. 

  

Arra valóban tévesen hivatkozott az elsőfokú bíróság, hogy a felperes által felhívott 

egyéb körülmények a jóerkölcsbe ütközés értékelése szempontjából súlytalanok, e 

megállapítás csak azzal a korrekcióval helytálló, hogy a konkrét esetben ezen egyéb 

körülményekre figyelemmel sem volt megállapítható a szerződés jóerkölcsbe ütköző 

jellege. 

A felek nyilatkozatából sem állapítható meg, hogy a II. r. alperes az I. r. alperes 

szerződéskötéssel elérni kívánt céljával tisztában lett volna.  

 

Éppen a felek üzlettársi kapcsolata képezte a 2006. február 14. napján megkötött 

kölcsönszerződés alapját, önmagában erre alapítottan azonban nem állapítható meg 

a II. r. alperes oldalán  az általa állítottól eltérő tudattartalom. 

 

Annak ténye, hogy 2011. évtől a II. r. alperes a NAV adóslistáján szerepelt nem bír 

jelentőséggel a perben. Ebből az adatból a 2006. évi teljesítőképességére nem 

vonatkoztatható le következtetés, melynek megléte a perben - nem cáfolt tartalmú- 

banki bizonylattal igazolt. E körben azonban az elsődleges az, hogy nem képezte a 

per tárgyát a 2006. február 14. napján megkötött kölcsönszerződés (leplezett 

szerződési tartalom nélküli színleltség miatti) semmissége, így szerződésben 

rögzítettől eltérő tényállás megállapítására nincs lehetőség. 

 

Ugyanúgy nincs érdemi jelentősége annak, hogy a fedezetként felajánlott ingatlanok 

csak részleges fedezetet biztosítottak (a szakvéleménnyel megállapított 65,9 millió 

forint fedezeti értékkel szemben a tartozás 100 millió forint volt), ez csak annyit 

jelent, hogy az I. r. alperes a biztosítéknyújtási kötelezettségének csak részben tett 

eleget. 

 

Emiatt helyesen mutatott rá az elsőfokú bíróság, hogy a II. r. alperes oldalán  

erkölcsileg elítélendő szerződéskötési szándék vagy cél nem volt feltárható,  s az 

sem, hogy a II. r. alperes az I. r. alperes szerződés megkötésével kapcsolatos 

szándékairól, céljáról tudomással bírt volna, és ennek ismeretében kötötte volna meg 

a törlési keresettel érintett szerződést. Miután a kereset nem támadta a 2006. február 

14. napján kelt kölcsönszerződést nem vitatható, hogy a II. r. alperes oldalán 

társadalmilag elfogadott cél állt fenn, amikor az I. r. alperes által vállalt 

kötelezettségnek megfelelően az I. r. alperes felajánlása alapján kölcsön követelését a 

kereset tárgyát képező szerződéssel próbálta biztosítani. 

 

A II. r. alperes oldalán a szerződéskötés valós és társadalmilag elfogadható 

motívuma és az I.r. alperes szerződéskötéssel kapcsolatos céljának (motívumának) 

ismerete terén a bizonyítatlanság együttesen abban az irányban hat, hogy ha 

kérdések  merülhetnek is fel a szerződés megkötésével összefüggésben, az nem 



tekinthető nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközőnek. E körben értékelendő az is, hogy a 

2011. augusztus 1. napján kezdeményezett perben maga a jogi képviselővel lejáró 

felperes is csupán a 2013. március 6. napján a bírósághoz benyújtott beadványában 

minősítette első ízben jóerkölcsbe ütközőnek a jelzálogjog alapítására vonatkozó 

szerződést, addig más alapon támadta azt. 

 

   

A fentiekre tekintettel az ítélőtábla az elsőfokú ítéletet a Pp.253.§./2/ bekezdése 

alapján helybenhagyta. 

 

 


