
I. A vételi jog a kikötött határidıben gyakorolható. Eddig az idıpontig pedig a 
felperesek nem küldték meg a kötelezettnek  vételi nyilatkozatukat., amelyre 
igényüket az elsıfokú eljárás során alapították. A határidı számítása során a 
Ptké. rendelkezéseit kell alkalmazni 
 
II. A másodfokú bíróság az új tényt, illetve bizonyítékot csak akkor veheti 
figyelembe, ha annak elıterjesztése az elsıfokú eljárásban a fél hibáján kívül 
maradt el. 
Az a körülmény, hogy a korábbi és jelenlegi jogi képviselık nem mőködtek együtt 
megfelelıen egymással, az új tény kellı idıben (az elsıfokú eljárásban) történı 
elıadásának elmulasztását nem teszi vétlenné. 
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Az I. és II. r. felperesek 2002. szeptember 6-án 20.000.000,- Ft kölcsönt nyújtottak a 
perben nem szereplı D. Istvánnak mint adósnak azzal, hogy az adós tartozását 2002. 
október 6. napjáig volt köteles egy összegben visszafizetni. A szerzıdés biztosítására a 
jelen per korábbi I. r. alperese, az idıközben megszőnt B.B. Kft. a tulajdonát képezı 
a.-i 757/2. hrsz-ú ingatlanra, valamint – a megállapodás megfogalmazása szerint – az 
ingatlanra engedélyezett 108 lakásos társasház-építési projektre az I. és II. r. felperesek 
javára a 2002. október 7. napjától számított 6 hónap idıtartamra vételi jogot engedett. 
A vételi jog gyakorlása esetére az ingatlan és a projekt együttes értékét 20.000.000,- 
Ft-ban határozták meg. A B.B. Kft. kötelezettséget vállalt arra is, hogy az a.-i 757/2. 
hrsz-ú ingatlant a kölcsönszerzıdés futamideje, illetve az azt követı, a vételi jog 
gyakorlására nyitvaálló idıtartam alatt nem idegeníti el és nem terheli meg.  
 
A vételi jogot a felperesek javára az a-i 757/2. hrsz-ú ingatlanra a Körzeti Földhivatal  
bejegyezte. Az elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére 
nem került sor. 
 
Ezt követıen a B.B. Kft. a 2002. december 18-án megkötött adásvételi szerzıdéssel az 
ingatlan tulajdonát a II. r. alperesre ruházta. A tulajdonosváltozás bejegyzésére 2003. 
május 19-én került sor. 
 
Idıközben az I. és II. r. felperesek a 2003. április 3-án kelt iratuk mellékleteként 
megküldték a B.B. Kft., valamint a kölcsönszerzıdés adósa, D. István részére a 2003. 
március 31-i, a vételi joguk gyakorlására vonatkozó nyilatkozatukat. Az iratot a 
címzettek 2003. április 8-án vették át.  
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A vételi jog gyakorlására hivatkozással a felperesek kérték tulajdonjoguk ingatlan-
nyilvántartási bejegyzését is, a Körzeti Földhivatal azonban a kérelmet határozatával 
elutasította, a Megyei Földhivatal pedig az elsıfokú földhivatali határozatot 
helybenhagyta. Ezt követıen a felperesek a jogerıs közigazgatási határozat 
felülvizsgálata iránt keresetet indítottak, keresetüket azonban a  megyei bíróság 
ítéletével elutasította. 
 
A B.B. Kft. I. r. alperest a cégbíróság 2005. január 3-i hatállyal törölte a 
cégnyilvántartásból. 
 
Az a.-i 757/2. hrsz-ú ingatlant 200.000.000,- Ft erejéig keretbiztosítéki jelzálogjog 
terheli, melynek jogosultja a III. r. alperes.  
 
A felperesek módosított keresetükben elsıdlegesen annak megállapítását kérték, hogy 
vételi joguk gyakorlása folytán egymás között egyenlı arányban adásvétel jogcímén 
megszerezték az a.-i 757/2. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan tulajdonjogát; kérték az 
alpereseket tulajdonjoguk bejegyzésének tőrésére kötelezni. Másodlagos kereseti 
kérelmük a B.B. Kft. I. r. alperes és a II.. r. alperes között 2002. december 18-án 
létrejött adásvételi szerzıdés hatálytalanságának megállapítására irányult. Arra 
hivatkoztak, hogy szabályszerően, az arra nyitva álló határidıben éltek vételi jogukkal, 
így a perbeli ingatlan tulajdonát megszerezték. A vételi jog gyakorlásának 
idıpontjában a II. r. alperes tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba még nem 
jegyezték be, így a vételi nyilatkozatot az I. r. alperes részére kellett megtenniük. Az I. 
és II. r. alperesek egyébként a bejegyzett vételi jog ismeretében kötöttek egymással 
adásvételi szerzıdést, e szerzıdés tehát a vételi jog kielégítési alapjának elvonására 
irányult, és így a Ptk. 203. § (1) bekezdése alapján fedezetelvonónak minısül.  
A keresetlevelet az I. r. alperes vonatkozásában  – az I. r. alperes perbeli 
jogképességének hiányára hivatkozással, a Pp. 130. § (1) bekezdés e) pontja alapján – 
idézés kibocsátása nélkül elutasította a bíróág.  
 
A II. r. alperes elsıdlegesen a pernek a Pp. 157. § a) pontja alapján – a Pp. 130. § (1) 
bekezdés f), g), illetve i) pontjaira figyelemmel – történı megszüntetését, 
másodlagosan pedig a kereset elutasítását kérte. Azzal érvelt, hogy az I. r. alperes 
idıközbeni megszőnésére figyelemmel a felperesek a 2002. december 18-án megkötött 
adásvételi szerzıdés hatálytalanságának megállapítása iránt keresetet nem indíthatnak. 
A vételi jog biztosítása a perbeli ingatlan tulajdonának átruházását egyébként sem 
zárta ki, a Ptk. 203. § (1) bekezdésének alkalmazhatóságának feltételeit pedig a 
felperesek nem bizonyították. Emellett nem is került sor a vételi jog szabályszerő 
gyakorlására, a felperesek ugyanis vételi nyilatkozatukat, noha a tulajdonjoga 
bejegyzése iránti kérelmet az illetékes földhivatalhoz ebben az idıszakban már 
benyújtotta, vele nem is közölték. 
 
A III. r. alperes a kereset teljesítését nem ellenezte.  
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Az elsıfokú bíróság a 2006. november 6-án kelt 23. számú ítéletével a keresetet 
elutasította. A határozat indokolása szerint a korábbi I. r. alperes, a B.B. Kft. 
cégnyilvántartásból való törlése a hatálytalansági kereset elıterjesztését nem zárta ki, 
arra nézve pedig nem merültek fel adatok, hogy a perbeli követelés idı elıtti volna, 
vagy nem lehetne bírósági úton érvényesíteni. Így a per megszüntetésére nem 
kerülhetett sor. A jogvita érdemi elbírálása során abból kellett kiindulni, hogy a 2002. 
szeptember 6-án megkötött szerzıdésben a B.B. Kft. 2002. október 7. napjától 
számítottan 6 hónapi idıtartamra engedett vételi jogot a felperesek részére. Mivel a 
Ptk. 375. § (4) bekezdése folytán alkalmazandó Ptk. 373. § (3) bekezdése alapján a 
vételi jog az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése esetében mindenkivel szemben 
hatályos, aki a bejegyzést követıen az ingatlanon valamely jogot szerez, az adott 
esetben a felperesek vételi jogukat a B.B. Kft.-vel, majd a II. r. alperessel szemben is 
joghatályosan gyakorolhatták volna. A vételi nyilatkozatot írásban kell megtenni azzal, 
hogy a Ptk. 214. § (1) bekezdésébıl következıen a nyilatkozat hatályosulásához a 
másik félhez való megérkezése szükséges. Mivel a Pp. 103. § (3) bekezdésébıl 
következıen a hónapokban megállapított határidı azon a napon jár le, amely számánál 
fogva a kezdınapnak megfelel, a perbeli esetben a vételi nyilatkozatnak legkésıbb 
2003. április 7-én meg kellett volna érkeznie a kötelezetthez. A jogszabályban 
meghatározott határidıben azonban a vételi jog gyakorlására nem került sor, így az  
ingatlanon a felperesek tulajdonjogot nem szerezhettek. A B.B. Kft. és a II. r. alperes 
között 2002. december 18-án létrejött adásvételi szerzıdés nem ütközött a 2002. 
szeptember 6-i megállapodásban kikötött elidegenítési és terhelési tilalomba sem. A 
Ptk. 114. § (2) bekezdésébıl kitőnıen ugyanis az elidegenítés és terhelés jogát 
szerzıdéssel csak a tulajdonjog átruházása alkalmával lehet korlátozni vagy kizárni, és 
csak abból a célból, hogy a tilalom az átruházónak vagy más személynek a dologra 
vonatkozó jogát biztosítsa. Az adott esetben pedig az elidegenítési és terhelési tilalmat 
nem a tulajdonjog átruházásakor kötötték ki, és nem is a dologra vonatkozó jog 
biztosítását szolgálta. Alaptalanul hivatkoztak a felperesek a Ptk. 203. § (1) 
bekezdésére is. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vételi jog ugyanis a Ptk. 373. § 
(3) bekezdésébıl következıen az ingatlan tulajdonának esetleges átruházása esetében 
is érvényesíthetı. Így a B.B. Kft. és a II. r. alperes között létrejött adásvételi szerzıdés 
a felperesek igényének kielégítési alapján nem vonhatta el.  
 
Ez ellen az ítélet ellen az I. és II. r. felperesek éltek fellebbezéssel, és elsıdlegesen 
annak megváltoztatásával keresetük teljesítését, másodlagosan pedig az elsıfokú ítélet 
hatályon kívül helyezésével az elsıfokú bíróságnak a per újabb tárgyalására és újabb 
határozat hozatalára utasítását kérték. A fellebbezési tárgyaláson kiegészített 
fellebbezésük indokolásában arra hivatkoztak, hogy nem csupán a 2003. április 3-i 
iratuk mellékleteként megküldött 2003. március 31-én kelt nyilatkozatukkal 
gyakorolták vételi jogukat, hanem már ezt megelızıen, a 2003. március 28-án a B.B. 
Kft. telephelyén megtartott egyeztetés során közölték D. Istvánnal, a kölcsönszerzıdés 
adósával, valamint a B.B. Kft-vel, hogy vételi jogukkal élni kívánnak. Állításuk 
alátámasztása érdekében a másodfokú eljárás során csatolták az egyeztetésrıl készített 
feljegyzést. 
 



A Gyıri Ítélıtábla 
Gf.II.20.039/2007/4. szám 
 

4 

A II. r. alperes fellebbezési ellenkérelme az elsıfokú ítélet helyes indokai alapján 
történı helybenhagyására irányult. 
 
A fellebbezés nem alapos. 
 
Az elsıfokú bíróság lényeges eljárási szabálysértés nélkül hozta meg határozatát. A 
szerzıdés hatálytalanságának megállapítása iránti kereset megindításának ugyanis az 
ítélkezési gyakorlat szerint nem akadálya az, hogy az egyik szerzıdı felet idıközben a 
cégnyilvántartásból törölték (a Pécsi Ítélıtábla 1/2005. számú kollégiumi ajánlása, a 
Gyıri Ítélıtábla Gf.II.20.410/2005/2. számú határozata). Arra vonatkozóan pedig 
valóban nem merültek fel adatok, hogy a követelés idı elıtti volna, vagy nem lehetne 
bírósági úton érvényesíteni. Így a per Pp. 157. § a) pontja alapján történı 
megszüntetésére nem kerülhetett sor.  
 
Az ügy érdemét illetıen pedig az elsıfokú bíróság a tényállást helyesen állapította 
meg, és az abból levont jogi következtetése is helytálló.  
 
A Ptk. 375.§. (1) bekezdése szerinti vételi jog – a Ptk. 375.§. (4) bekezdése és 374.§. 
(5) bekezdése alapján alkalmazandó Ptk. 373.§. (3) bekezdésébıl következıen – az 
ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés folytán dologi hatályúvá válik, vagyis az 
ingatlan átruházása esetében az új tulajdonossal (a mindenkori bejegyzett 
tulajdonossal) szemben is érvényesíthetı.  
 
A vételi jog gyakorlására a bejegyzett tulajdonoshoz intézett írásbeli nyilatkozattal 
kerülhet sor. A nyilatkozatot a tulajdonszerzés érdekében megtételét követıen az 
átvételt igazoló iratokkal együtt – a Ptk. 117.§. (3) bekezdésébıl, az ingatlan-
nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. 29.§-ából és a végrehajtásáról szóló 
109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 15.§-ából következıen – a földhivatalhoz kell 
benyújtani az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés végett. Ha az egyébként 
érvényesen, kellı idıben megtett nyilatkozat esetében a bejegyzéshez további 
nyilatkozat (bejegyzési engedély) szükséges, és a kötelezett a megfelelı okiratot nem 
állítja ki, illetve a kellı nyilatkozatot nem teszi meg, a vételi jog jogosultja a Ptk. 
295.§-a alapján a szükséges jognyilatkozat megadása végett vele szemben keresetet 
indíthat.  
 
A jelen esetben a tartalmilag az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges 
jognyilatkozat Ptk. 295. §-a alapján történı megadása és a B.B. Kft. és a II. r. alperes 
között létrejött adásvételi szerzıdés felperesekkel szembeni hatálytalanságának 
megállapítása iránt megindított kereset elbírálása szempontjából, amint azt az elsıfokú 
bíróság is helyesen állapította meg, annak volt döntı jelentısége, hogy a felperesek a 
2003. március 31-én kelt, a vételi joguk gyakorlására vonatkozó nyilatkozatukat kellı 
idıben nem küldték meg a kötelezettnek. A vételi jog ugyanis csupán a kikötött 
határidıben gyakorolható. A határidı számítása során ugyan – az elsıfokú bíróság 
téves álláspontjától eltérıen – nem a polgári peres és nemperes eljárásokra irányadó, a 
polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. (Pp.), hanem a Polgári 
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.) hatálybalépésérıl és végrehajtásáról 
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szóló 1960. évi 11. törvényerejő rendelet (Ptké.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A 
Ptké. 3. § (2) bekezdésébıl kitőnıen azonban a hónapokban megállapított határidı 
azon a napon jár le, amely elnevezésénél vagy számánál fogva a kezdınapnak 
megfelel. Így a konkrét esetben a vételi jog hat hónapos határidejének utolsó napja 
2007. április 7-e volt. Eddig az idıpontig pedig a felperesek, amint az a periratok 
alapján egyértelmően megállapítható, nem küldték meg a kötelezettnek azt a 2003. 
március 31-én kelt vételi nyilatkozatukat, amelyre igényüket az elsıfokú eljárás során 
alapították. 
 
Így a felperesek vételi joga elenyészett. Erre figyelemmel tulajdonjoguk ingatlan-
nyilvántartásba való bejegyzésére alappal nem tarthatnak igényt, és a B.B. Kft. és a II. 
r. alperes között létrejött adásvételi szerzıdés érvénytelenségére vagy 
hatálytalanságára sem hivatkozhatnak. 
 
Erre figyelemmel csupán megjegyzi az ítélıtábla, hogy az adásvételi szerzıdés 
érvénytelensége a rendelkezésre álló adatok alapján egyébként sem állapítható meg. A 
vételi jog ugyanis nem zárja ki azt, hogy az ingatlan tulajdonát harmadik személyre 
átruházzák. Kétségtelen, hogy a 2002. szeptember 6-i szerzıdésben a B.B. Kft. 
kötelezettséget vállalt arra is, hogy az  ingatlant a felperesek és D. István között 
létrejött kölcsönszerzıdés futamideje, valamint a vételi jog határideje alatt nem 
idegeníti el, illetve nem terheli meg. Ezt az elidegenítési és terhelési tilalmat azonban, 
amint arra az elsıfokú bíróság is helyállóan mutatott rá, nem az ingatlan tulajdonának 
átruházása alkalmával kötötték ki, így a B.B. Kft. és a II. r. alperes között létrejött 
adásvételi szerzıdés érvénytelenségét nem eredményezheti. A tilalmat egyébként az 
ingatlan-nyilvántartásba be sem jegyezték, és a peradatok nem támasztják alá azt sem, 
hogy arról a II. r. alperes tudott volna (Ptk. 114. § (3) bekezdés).  
 
A vételi jogot az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés – a már részletezettek szerint 
– dologi hatályúvá teszi, így az ingatlan tulajdonának átruházása a konkrét esetben 
sem zárta volna ki, hogy a felperesek vételi jogukat érvényesítsék. A 2002. szeptember 
6-án megkötött kölcsönszerzıdés alapján pedig a felpereseknek nem a B.B. Kft-vel, 
hanem D. Istvánnal szemben keletkezett pénzkövetelésük, így e követelés kielégítési 
alapját az a-i ingatlan tulajdonának adásvételi szerzıdéssel történt átruházása nem 
vonhatta el; e körben a Ptk. 203. § (1) bekezdése nem alkalmazható. 
 
Mindezekre tekintettel az elsıfokú bíróság a rendelkezésére álló adatok alapján 
helyesen rendelkezett a kereset elutasításáról.  
 
A másodfokú eljárás során azonban a felperesek arra is hivatkoztak, hogy vételi 
jogukat nem csupán a 2003. március 31-i nyilatkozatukkal, hanem már azt 
megelızıen, a 2003. március 28-án a B.B. Kft. telephelyén megtartott egyeztetés során 
is gyakorolták. Állításuk alátámasztására csatolták az egyeztetésrıl felvett, a vételi 
nyilatkozatukat rögzítı feljegyzést is.  
 
Ez azt jelenti, hogy a felperesek fellebbezésükben egyrészt új tényt állítottak, másrészt 
– arra vonatkozó – új bizonyítékot terjesztettek elı. 
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A másodfokú eljárás során azonban a Pp. 235. § (1) bekezdésébıl kitőnıen új tény 
állítására, illetve új bizonyíték elıadására kizárólag két esetben kerülhet sor. Egyrészt 
akkor, ha az új tény vagy új bizonyíték csak az elsıfokú határozat meghozatalát 
követıen jutott a fellebbezı fél tudomására, és az – elbírálása esetén – reá kedvezıbb 
határozatot eredményezett volna. Másrészt abban az esetben, ha az új tény vagy új 
bizonyíték az elsıfokú határozat jogszabálysértı voltának alátámasztására irányul. Ez 
utóbbi esetben azonban a másodfokú bíróság az új tényt, illetve bizonyítékot csak 
akkor veheti figyelembe, ha annak elıterjesztése az elsıfokú eljárásban a fél hibáján 
kívül maradt el. A Pp. 141. § (2) bekezdésébıl kitőnıen ugyanis a fél köteles 
tényállításait, nyilatkozatait, bizonyítékait – a per állása szerint – a gondos és az 
eljárást elısegítı pervitelnek megfelelı idıben elıadni, illetve elıterjeszteni. Ha a 
tényállítások, nyilatkozatok elıadásával és a bizonyítékok elıterjesztésével e 
kötelezettsége ellenére alapos ok nélkül késlekedik, a bíróságnak a Pp. 141. § (6) 
bekezdése szerint a fél elıadásának bevárása nélkül kell határoznia. Erre figyelemmel 
azokat a tényállításait és bizonyítékait, amelyeket az elsıfokú eljárásban meg sem 
kísérelt elıadni, a fél a másodfokú eljárásban nem hozhatja fel (BH. 2003/204. számú 
jogeset).  
 
Arról, hogy nem csupán 2003. március 31-én, hanem azt megelızıen 2003. március 
28-án is tettek vételi nyilatkozatot, a nyilatkozattevı felperesek nyilvánvalóan nem 
csupán az elsıfokú határozat meghozatalát követıen szereztek tudomást. Így ez az új 
tényállítás a másodfokú eljárásban a Pp. 235. § (1) bekezdés második mondata alapján 
nem hozható fel.  
 
Az pedig a jelen esetben szintén kétséget kizáróan megállapítható volt, hogy a 
felperesek az új tény elıterjesztésével alapos ok nélkül késlekedtek. A felpereseknek 
ugyanis korábbi, 2003. március 28-án közölt nyilatkozatukról tudniuk kellett.  
 
 
Ezért az elsıfokú ítéletet a Pp. 253. § (2) bekezdése alapján helybenhagyta. 
 


