
A szerződési kikötések nem minősíthetők általános szerződési feltételeknek 

pusztán azon körülmény miatt, hogy szerződésminta (blanketta) felhasználásával 

kerültek szerződésbe foglalásra, ha ennek ellenére megállapítható, hogy az  

alkalmazójával szerződő feleknek fennállt a reális lehetősége arra, hogy a 

kikötések tartalmát érdemi megfontolás tárgyává tegyék, és ezirányú igény esetén 

volt mód a feltétel módosítására,  elhagyására ( egyedi megtárgyalására).  

 

Alkalmazott jogszabályok:Ptk.205/A.§ (1)és (2) bekezdés209.§(1) és (2) bekezdés,   

 209/B §. (1) és (2) bekezdése,  1978. évi 2. tvr. 5. §-a és 5/B §. (1)és (2) bekezdése 
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Az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott ítéletében megállapította, hogy a dr. 

S.R. alperes által működtetett B. Ingatlanközvetítő Iroda által az ingatlanközvetítői 

tevékenysége körében alkalmazott „Ingatlan eladási megbízási szerződés” elnevezésű 

szerződésben írt 

„Eredményes közvetítésnek számít, 

- ha a megbízó a szerződés hatálya alatt köt szerződést – függetlenül a kialkudott 

vételártól – az irodánk által kiközvetített személy hozzátartozójával vagy olyan 

személlyel, aki a kiközvetített személytől szerzett információt vagy  

- ha a megbízó az általa történő szerződést felbontó nyilatkozatot követően köt 

szerződést – függetlenül a kialkudott vételártól – az irodánk által kiközvetített 

személlyel, annak hozzátartozójával vagy olyan személlyel, aki a kiközvetített 

személytől szerzett információt.  

Eredményes kiközvetítésnek minősül az is, ha a megbízott a szerződésben szereplő 

minimális áron vagy fölötte vevőt állít, de a megbízó mégsem köt vele szerződést.” 

általános szerződési feltételnek minősülő és ekként fogyasztói szerződés részévé váló 

kikötés érvénytelen az alperessel szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal azzal, 

hogy az érvénytelenség nem érinti a 2006. március 1. előtt kötött szerződéseket.  

 

Kötelezte a bíróság az alperest, hogy az ítéletben meghatározott, a fenti rendelkezéssel 

lényegében azonos szövegű közleményt 30 napon belül saját költségén tegye közzé 

egy Veszprém megyében megjelenő napilapban, továbbá helyezze el 15 napon belül a 

saját internetes honlapján és ott 60 napig tartsa megjelenítve. Ezt meghaladóan a 

keresetet elutasította.  

Határozata indokolásában megállapította, hogy dr. S.R. ügyvéd B. Ingatlanközvetítő 

Iroda fantázianéven ingatlanközvetítő tevékenységet folytat, ennek körében használja 

az „Ingatlan eladási megbízási szerződés” elnevezésű általános szerződési feltételekkel 

készített szerződés mintáját a megbízókkal kötött ingatlanközvetítési szerződés írásba 

foglalására, amelyet megbízottként köt meg. A szerződés értelmében eredményes 

közvetítés esetén az alperest megbízási díjként az ingatlan eladási árának 

meghatározott százaléka illeti meg. Eredményes közvetítésnek számít, ha a megbízó a 



  

szerződés hatálya alatt vagy az általa történő szerződést felbontó nyilatkozatot 

követően köt szerződést, függetlenül a kialkudott vételártól az alperes által 

kiközvetített személlyel, annak hozzátartozójával vagy olyan személlyel, aki a 

kiközvetített személytől szerzett információt. Eredményes kiközvetítésnek minősül az 

is, ha a megbízott a szerződésben szereplő minimális áron vagy fölötte vevőt állít, de a 

megbízó mégsem köt vele szerződést.  

 

Az elsőfokú bíróság az ítélete jogi indokolásában a Ptk. 205/A §. (1) bekezdésével 

kapcsolatosan kiemelte, hogy a perbeli esetben az alperes a tevékenysége körében 

megkötendő valamennyi ingatlanközvetítésre irányuló szerződés kereteit 

meghatározandó fogalmazta meg előre és egyoldalúan a saját szempontjait figyelembe 

vevő szerződéstervezetét. A jogvita elbírálása szempontjából nincs érdemi jelentősége, 

hogy az alperes állítása szerint nem minden esetben használta az általa kialakított 

szerződésmintát, melyet a felperes a keresetleveléhez csatolt, hiszen az általános 

szerződési feltételnek nem fogalmi eleme, hogy ténylegesen több szerződésben is 

alkalmazzák, elegendő, ha az egyik szerződő fél egyoldalúan azzal a céllal határoz 

meg egy feltételt, hogy azt több szerződésben kívánja használni. Nem fogadta el az 

alperes azon védekezését a bíróság, hogy a keresetlevélhez csatolt minta valójában egy 

adott konkrét szerződés szövege és nem szerződésminta. A felperes ugyanis két olyan 

megkötött szerződést is csatolt, amelyek egyformán megegyeztek a per tárgyát képező 

szerződésmintával.  

Kifejtette a bíróság, hogy a fogyasztói szerződésnek az általános szerződési feltétel, 

illetőleg az egyoldalúan előre meghatározott szerződési feltétel is részét képezheti. Az 

ilyen feltételt alkalmazó felet terheli annak bizonyítása, hogy a feltételt a felek 

egyedileg megtárgyalták. A bíróság a csatolt szerződésekből és a tanúk vallomása 

alapján azt állapította meg, hogy az alperessel szerződő megbízóknak számos esetben 

valóban volt lehetőségük a saját igényeiket az alperesi érdekkel is összhangban a 

szerződés részévé tenni, ugyanakkor például Cs. E. esetében a feltételek egyedileg 

nem lettek megtárgyalva. Az ő általa megkötött szerződés szó szerint megegyezett a 

felperes keresetleveléhez csatolt mintával. Ilyen esetben törvényi vélelem szól 

amellett, hogy a kikötést egyedileg nem tárgyalták meg, ezt megdönteni a fogyasztóval 

szerződő fél csak úgy tudja, ha kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a vele szerződő fél 

részére ténylegesen fennállt a feltétel tartalmi befolyásolásának lehetősége, ha a 

fogyasztónak reális lehetősége nyílt a feltételek módosítására. Ha a fogyasztóval 

szerződő fél bizonyítja, hogy a fogyasztó e lehetőségével nem élve fogadta el a 

feltételt, az egyedileg megtárgyaltnak minősül.  

Nem elegendő azonban a vélelem megdöntéséhez, ha a rendelkezésre álló 

bizonyítékok csak azt igazolják, hogy a fogyasztó a szerződést, illetve az annak részét 

képező feltételeket csupán azok tartalmát megismerve fogadta el. Cs.E. tanú esetében 

ugyanakkor ez történt, az volt csak megállapítható, hogy a szerződési feltételeket 

áttanulmányozhatta, megismerhette, ez azonban csupán azon következménnyel jár, 

hogy azok a szerződés részévé váltak, de nem váltak egyedileg megtárgyalttá. 

A Ptk. 209. §. (1) és (2) bekezdése alapján az elsőfokú bíróság a rendelkező részben 

meghatározott szerződési feltételeket tisztességtelennek minősítette, figyelemmel arra, 

hogy ezen szerződési feltételek indokolatlan és egyoldalú előnyben részesítik a 

megbízottat az ellenszolgáltatás meghatározása körében, amikor automatikusan akkor 



  

is megilleti az alperest az ellenszolgáltatás, amikor az ingatlant nem az általa 

kiközvetített érdeklődő, hanem annak hozzátartozója, vagy olyan személy vásárolja 

meg, aki ezen személytől szerzett információt. Ugyanilyen megítélés alá esik az a 

kikötés is, hogy sikeresnek minősül a közvetítés akkor, ha az alperes a szerződésben 

szereplő minimális áron, vagy fölötte vevőt állít, de a megbízó mégsem köt vele 

szerződést. Adott esetben egy közönséges élethelyzetben (utcai beszélgetés, 

tömegközlekedés) elhangzott információt véletlenül megszerző személy jut ily módon 

az ingatlan és az eladó adatainak birtokába, köt szerződés, ilyenkor az eredmény 

létrejöttével az alperesnek érdemi tevékenysége nincsen.  

Ugyanígy nem állhat fenn az eredménykötelemből fakadó díjigény akkor sem, amikor 

az ingatlan vonatkozásában az alperes olyan érdeklődőt közvetít, aki a minimális árat 

hajlandó lenne megfizetni, de teljesítőképessége nincs. Számos olyan körülmény 

adódhat, amelyet a felek az ügylet létrejöttéhez szükséges fontosságúnak minősítenek, 

de közöttük konszenzus nem alakul ki. Pusztán a vételár mértékének esetleges 

elfogadása nem jár szükségképpen azzal az automatikus következménnyel, hogy a 

szerződés létrejöjjön és a közvetítői díjigény helyt foghasson.  

Egységes a bírói gyakorlat abban is, hogy tisztességtelen az a kikötés, amely az 

ingatlanközvetítési megbízási szerződés megszűnése után olyan esetre is díjfizetési 

kötelezettséget ír elő a megbízott terhére, amikor nem bizonyítható, hogy az adásvétel 

a megbízott korábbi közvetítői tevékenységével ok-okozati összefüggésbe jött létre. A 

megbízási szerződés megszűnését követően egyáltalán nem automatikus, hogy az 

alperes által kifejtett tevékenység eredményeként jön létre az adásvételi szerződés. 

Előfordulhat ugyanis, hogy a megbízási szerződés hatályban léte alatt a megbízó által 

közölt elvárások például utóbb jelentősen megváltoznak.  

A hivatkozott szerződési feltételek tehát a Ptk. 209/A §. (2) bekezdése értelmében 

semmisek.  

A felperes keresetének a bíróság részben, az eredményes közvetítésnek minősülő 

feltételek körében adott helyt és ezen tisztességtelen kikötések érvénytelenségét az 

alperessel szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal megállapította a 2006. március 

1-jét követően kötött szerződések esetében.  

Az ellenkérelemhez képest nem látta mellőzhetőnek a Ptké. II. 5/B §. (1) bekezdés 

szerinti közzétételi kötelezettség előírását, mert éppen ez a megbízási díjra való 

jogosultságot meghatározó szerződéses kikötés az, amely a legtöbb vitára ad okot az 

ingatlanközvetítési megbízási szerződések teljesítése kapcsán.  

 

Az alperes fellebbezésében az ítélet megváltoztatását, a kereset teljes elutasítását kérte. 

Vitatta azt az ítéleti megállapítást, hogy tisztességtelen lenne az ítéletben annak talált 

szerződéses rendelkezés. Hangsúlyozta, hogy a megbízási szerződés tartalmát a 

megbízóval minden esetben megbeszéli, a feltételekben megállapodik. A 

számítógépen rögzített mintaszerződést mindig átbeszélik, módosítják, ha kell, 

kiegészítik vagy elfogadják. Az átbeszéltek után kerül a tartalom az egyedi 

szerződésbe. A szóban forgó rendelkezéseknek az a célja, hogy megakadályozza a 

megbízott megbízó általi kijátszását, nem a visszaélések elkerülése iránti szándékot 

támogatná az ezzel ellentétes ítéleti rendelkezés, hanem a csalárd módon eljáró 

személyt védené.  



  

Hangsúlyozta, hogy felperes által becsatolt okirat nem blanketta szerződés és nem 

minősül általános szerződési feltételnek. Az iroda nem a több szerződés megkötése 

céljából, nem a másik fél közreműködése nélkül alkotta azt meg, csupán egy 

számítógépen rögzített segédanyagot készített, amelyet minden esetben pontról pontra 

megbeszélt a megbízóval, ekként alakítva ki a szerződés tartalmát. Annak 

meghatározásában tehát a megbízó minden esetben közreműködött. Ezt a kihallgatott 

tanúk egyértelműen alátámasztották, mikor úgy nyilatkoztak, hogy módjuk és 

lehetőségük volt részt venni a szerződés tartalmának kialakításában. Nem minősül 

tehát a hivatkozott rendelkezés általános szerződési feltételnek. Az iroda nem használ 

előre legyártott szerződéseket, kizárólag mondatok szerkesztéséhez használ digitális 

szöveget.  

Kifogásolta a fellebbezés a közlemény megjelentetésére irányuló ítéleti rendelkezést 

is, utalva arra, hogy ez kihatással van az ügyvédi pályájára, hiszen nevét elég sokan 

ismerik. Ügyvédi tevékenységétől ugyanakkor a B. Ingatlanközvetítő Irodai közvetítői 

tevékenysége teljesen elkülönül, így abban a nem várt esetben, ha az elsőfokú ítélet 

érdemi rendelkezéseit az ítélőtábla helybenhagyná, úgy a közzététel szövegét kérte a 

dr. Sz. R. név mellőzésével megváltoztatni. 

 

A felperes ellenkérelme az ítélet helyes indokai alapján való helybenhagyására 

irányult. Álláspontja szerint helytállóan állapította meg a bíróság, hogy a támadott 

szerződési feltételek általános szerződési feltételnek minősülnek. A bizonyítási eljárás 

során az alperes adta elő, hogy vannak olyan fix szerződési kikötések, amelyekhez a 

szerződéskötések során ragaszkodik. A tisztességtelennek minősített kikötések a 

perben becsatolt szerződések többségében benne vannak. A tanúvallomások is azt 

igazolták, hogy azokat a felek egyedileg nem tárgyalták meg. Az alperes ügyvédként 

folytat ingatlanközvetítői tevékenységet, így nem foghat helyt az az állítása, hogy ez a 

tevékenység elkülönül az ügyvédi tevékenységétől.  

 

Az alperes fellebbezése az alábbiak szerint megalapozott. 

 

Az elsőfokú bíróság a jogvita eldöntéséhez szükséges bizonyítást lefolytatva a 

peradatok okszerű mérlegelésével helyes tényállást állapított meg, ugyanakkor tévesen 

minősítette a felperes által támadott szerződési kikötéseket általános szerződési 

feltételeknek, ezért tévesen jutott arra a következtetésre, hogy a felperesnek fennáll az 

aktív perbeli legitimációja. 

A Ptk. 209/B §. (1) és (2) bekezdése, továbbá az 1978. évi 2. tvr. 5. §-a és 5/B §. (1), 

(2) bekezdése az ügyésznek csupán az általános szerződési feltételnek minősülő 

szerződéses kikötések érvénytelenségének megállapítására biztosít (azok 

tisztességtelenségére alapítottan) keresetindítási jogot. Erre figyelemmel a perben 

elsődlegesen, ahogy arra az elsőfokú bíróság is hivatkozott, abban kellett állást 

foglalni, hogy a keresettel támadott kikötések általános szerződési feltételnek 

minősülnek-e.  

Kiemeli az ítélőtábla, hogy a szerződési kikötések nem minősíthetők általános 

szerződési feltételeknek pusztán abból a körülményből kifolyólag, hogy 

szerződésminta, úgynevezett blanketta alapján kerültek szerződésbe foglalásra. Nem a 

szerződésminta, hanem annak valamely eleme, kikötése minősülhet a Ptk. 205/A §. (1) 



  

bekezdésében foglalt feltételek együttes fennállta esetén általános szerződési 

feltételnek.  

Az általános szerződés feltétel fogalmát a Pp. 205/A §. (1) bekezdése határozza meg. 

Az ott meghatározott együttes feltételek bármelyikének hiányában a vizsgált kikötés 

nem minősül általános szerződési feltételnek. Helyesen foglalt állást az elsőfokú 

bíróság atekintetben, hogy az alperes a szerződéstervezeteiben az ingatlanügynöki 

tevékenységek körében megkötendő több szerződés kereteinek meghatározása céljából 

fogalmazza meg előre a felperes által támadott kikötéseit. A tanúvallomások és a 

perben csatolt szerződések részben téves értékelésével állapította meg ugyanakkor az 

elsőfokú bíróság, hogy az alperes nem tudott eleget tenni a Ptk. 205/A §. (2) 

bekezdéséből kifolyólag őt terhelő bizonyítási kötelezettségnek.  

 

Megállapítható, hogy a felperes által csatolt és alperes által kötött szerződések (10/F/1. 

és F/2. alatti okiratok) a keresetlevélhez csatolt szerződéstervezet kifogásolt 

szerződéses kikötéseit magában foglalják.  

Ehhez képest az alperes által csatolt, mindösszesen 19 megkötött szerződés közül 4 

(6/A/5., A/9., A/10. és 9/A/1.) a felperes által támadott szerződéses kikötéseket 

egyáltalán nem tartalmazza.  

További 7 szerződés (6/A/1., A/2., A/4., A/6., A/8., 9/A/2., 9/A/3.) a támadott 

kikötéshez képest részben eltérő tartalommal határozza meg az eredményes 

közvetítésnek minősülő esetköröket, megállapítva, hogy eredményes közvetítésnek 

számít, amennyiben a megbízott a szerződésben megjelölt minimális vételáron olyan 

vevőt közvetít ki, aki ezen az áron írásban kifejezi vételi szándékát, az eladó mégsem 

köt vele szerződést.  

További egy szerződés ugyanezen kikötést tartalmazza (1/A/3.), de a szerződés 10. 

pontjában ennek érvényesítése alól is kivételt enged, rögzítve, hogy amennyiben a 

megbízottnak nem sikerül megszerezni a másik ingatlant, abban az esetben közvetítési 

jutalékra még abban az esetben sem jogosult, ha az okirat tárgyát képező ingatlanra az 

ő közvetítése révén a megadott vételáron vevő jelentkezett.  

Az eredményes közvetítést ugyancsak eltérően definiálja további két szerződés 

(6/A/11. és A/12.). Előbbi szerint sikeres megbízásnak számít, ha a megbízó a 

szerződés hatálya alatt vagy az általa történő szerződést felbontó nyilatkozatot követő 

6 hónapon belül a kiközvetített személlyel köt szerződést. Eredményes közvetítésnek 

minősül az is, ha a megbízott a szerződésben szereplő minimális áron készpénzes 

vevőt állít, de a megbízó mégsem köt vele szerződést. Utóbbi feltétel az 6/A/12. szám 

alatt csatolt szerződésből már hiányzik. 

További 4 szerződés a keresetben kifogásolt szerződéses kikötéshez képest ismét 

részben eltérő tartalommal határozza meg az eredményes közvetítés fogalmát (15/A/1., 

A/2., A/3., A/4.), ezen szerződések szerint sikeres megbízásnak az számít, ha a 

megbízó a szerződés hatálya alatt, vagy az általa történő szerződést felbontó 

nyilatkozatot követő 6 hónapon belül a kiközvetített személlyel, vagy annak 

hozzátartozójával köt szerződést, illetve, ha a megbízott a szerződésben szereplő 

minimális áron vevőt állít, de a megbízó mégsem köt vele szerződést.  

 

A szerződések vizsgálata alapján az is megállapítható, hogy a keresettel támadott 

konkrét kikötéseken túl az egyéb szerződéses feltételrendszer tekintetében – akár a 



  

felek jogainak és kötelezettségeinek lényeges elemeit, így a díj mértékét, a szerződés 

megbízó általi felmondásának lehetőségét tekintve - is kész az alperes a szerződést 

kötő felek igényei szerint az egyedi tartalmú szerződések megkötésére. Az egyéb 

szerződéses feltételek terén tapasztalható eltérések közvetve igazolják, hogy a 

megbízók részéről az egyedi igényeik érvényre juttatásának a lehetősége fennáll.  

Ezt támasztja alá a szerződést kötő felek tanúvallomása is. Az elsőfokú bíróság Cs. E. 

tanúvallomását ekörben nem teljes körűen értékelte, a tanú ugyanis maga is akként 

nyilatkozott, hogy igazából őt két – a keresetben kifogásolttól eltérő - ettől eltérő 

tárgyú tárgyú dolog érdekelte, egyrészt a jutalék mértéke, másrészt, hogy 

visszavonhatja-e a megbízást. Erre rákérdezett és kielégítő választ kapott, benyomása 

szerint teljesíthető lett volna az is, ha egyéb igényt támaszt a megbízottal szemben. A 

szerződés többi pontjával szemben kifogása nem volt, lehetősége volt kérdezni a 

szerződés megkötése előtt, kérdéseire kielégítő választ kapott. 

 

A fenti körülmények Pp. 206. §. (1) bekezdése szerinti, a maguk összességében való 

értékelése útján tehát megállapítható, hogy az alperessel szerződő feleknek fennáll a 

szerződéskötés körében a reális lehetősége arra, hogy a kikötések tartalmát érdemi 

megfontolás tárgyává tegyék, attól eltérjenek és ezirányú igények esetén az alperes 

késznek mutatkozik a szerződési feltételek egyedi meghatározására.  

 

Minderre tekintettel a perben támadott szerződéses kikötések egyedileg kialkudottnak, 

megtárgyaltnak tekintendőek, erre figyelemmel nem minősíthetőek általános 

szerződési feltételnek. A kifejtettekre tekintettel a felperesnek a perrel érintett 

szerződéses kikötések tekintetében a már fentebb felhívott jogszabályi rendelkezések 

értelmében nem áll fenn a keresetindítási joga, ezért az elsőfokú bíróság akkor járt 

volna el helyesen, ha a keresetet annak további érdemi vizsgálata nélkül ítéletével 

elutasítja. Minderre tekintettel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének 

megfellebbezett – tehát a felperes keresetének részben helyt adó – rendelkezéseit a Pp. 

253. §. (2) bekezdése alapján megváltoztatta, a keresetet – annak további érdemi 

vizsgálata és az elsőfokú ítélet ezirányú indokainak mellőzése mellett – elutasította. 


