
KERESHETİSÉGI JOG -  VÉTELI JOG ALAPÍTÁSA OLYAN 
INGATLANRA,  AMELY A SZERZİDÉSKÖTÉS IDİPONTJÁBAN MÉG 
NEM ÁLL A KÖTELEZETT TULAJDONÁBAN – AZ OPCIÓS VÉTELÁR 
MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDJA  
 
Az opciós szerzıdés megkötésekor a kötelezett tulajdonában nem álló ingatlanra 
a vételi jog engedése csak abban az esetben érvénytelen, amennyiben már eleve 
teljességgel kizárt a vételi joggal terhelt ingatlan tulajdonjogának kötelezett eladó 
általi megszerzése.  
Az opciós szerzıdésben a felek az opciós vételárat összegszerően nem határozták 
meg, azonban rögzítették azt a rendelkezést, amely alapján a vételár pontosan 
meghatározható. A vételár ilyen módon történı meghatározása a jogszabálynak 
megfelel./Pp.3.§(1) bek., Ptk. 227. § (2) bekezdés, 365. § (1)bekezdés.,  Ptk. 117. § (3) 
bekezdés,  200.§ (2) bekezdés, 205.§ (2) bekezdés, Inytv. 29. §-a , Inyvhr. 87. §-a /  

 
Az I.r. felperes keresetében az I.r. felperes, valamint az alperesek között 2003. április 
28. napján létrejött szerzıdés –részbeni - I.r. alperes részére vételi jogot engedı 
rendelkezései  érvénytelensége megállapítását, a szerzıdés határozathozatalig terjedı 
idıre hatályossá nyilvánítását és az alperesek 20.534.485,-Ft egyetemleges 
megfizetésére kötelezését kérte. 
 
Keresetében elıadta, hogy az I.r. alperes kizárólagos tulajdonát képezte a m.-i 398/2 
hrsz-ú, belterületi, 799 m2 területő ingatlan, melyet 7.178.704,-Ft erejéig végrehajtási 
jog terhelte. Az ezzel az ingatlannal szomszédos, m.-i 401 hrsz-ú, 965 m2 területő 
belterületi ingatlan az I.r. felperes tulajdona volt; a kéttagú I.r. felperes többségi 
tulajdonosa és ügyvezetıje az I.r. alperes volt. A I.r. felperesnek az O.Bank Rt. 
32.000.000,-Ft vállalkozói hitelt nyújtott, melynek biztosítására a 401 hrsz-ú 
ingatlanra jelzálogjogot jegyeztek be.  
 
2003. február 13-án a VII.r. alperes közjegyzıi okiratba foglalt megállapodással 
7.178.704,-Ft kölcsönt nyújtott az I.r. alperesnek, 15 %-os ügyleti kamatra, 2003. 
április 15-i lejárattal. A szerzıdési okirat szerint a kölcsönnyújtás célja a 398/2 hrsz-ú 
ingatlanon végrehajtási joggal biztosított tartozások kiegyenlítése volt. A kölcsön 
biztosítékául a VII.r. alperes javára az ingatlanra jelzálogjogot, valamint 2003. május 
15. napjáig vételi jogot alapítottak, opciós vételárként a kölcsöntartozás összegét 
megjelölve. A VII.r. alperes által nyújtott kölcsönt az I.r. alperes nem fizette vissza, 
így a VII.r. alperes – vételi jogával élve – a 398/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát 
megszerezte.  
 
A 398/2 és 401 hrsz-ú ingatlanok fejlesztésével kapcsolatos projekt elemeit az I. és 
VII.r. alperesek 2003. március 6-án feljegyzésben rögzítették. E szerint a 401 hrsz-ú 
ingatlant terhelı jelzálogjogot a VII.r. alperes megváltja, a biztosított hitelkövetelést 
kifizeti. Ennek fejében az ingatlan tulajdonjogát az I.r. alperes a VII.r. alperesre 
ruházza át. A beruházás során a VII.r. alperes az ingatlanon A-B-C ütemő felépítményt 
épít, melyek közül a C épületben az I.r. alperes elképzelései szerinti szálloda valósul 
meg. Ez utóbbi tervezését és megvalósítását az I.r. alperes irányítja. Az ingatlanon – 



400 m2 beépíthetı területnek megfelelı tulajdoni arányra – az I.r. alperes vételi jogot 
kap, melyet a C ütem használatba vételi engedélyének beszerzése és társasházzá 
alakítást követıen gyakorolhat. A vételi jog további feltétele, hogy a VII.r. alperes 
által a 398/2 és 401 hrsz-ú ingatlanra a hitelezıknek ténylegesen kifizetett 
40.000.000,-Ft-ot meghaladó részét az I.r. alperes kifizeti.  
 
2003. március 10-én a perbeli felek „megállapodás tulajdonjog átruházásáról, 
tartozásátvállalásról, ingatlanfejlesztési együttmőködésrıl és vételi jogról” elnevezéső 
szerzıdést kötöttek. Ebben megállapodtak, hogy a II-VI.r. alperesek átvállalják és 
kiegyenlítik az I.r. felperes 32.000.000,-Ft összegőnek becsült kölcsöntartozását, 
mellyel egyidıben a II-VI.r. alperesek egymás között 1/5-1/5 arányban megvásárolják 
a 401 hrsz-ú ingatlant. A felek az ingatlan vételárát az átvállalt tartozás 32.000.000,-
Ft-os összegével egyezıen, illetve a fennálló tartozás pontosítását követıen a 
tehermentesítésre ténylegesen kifizetett összegben határozták meg. A szerzıdés IV. 
pontjában meghatározták, hogy a 398/2 és 401 hrsz-ú ingatlan telekegyesítését 
követıen a VII.r. alperes építési beruházást valósít meg, az A-B-C ütemő épületek 
létrehozásával. Ezek közül az A-B jelő épületet a VII.r. alperes valósítja meg, míg a C 
épületet - szállodaként – az I.r. felperes.  
 
A szerzıdés V. pontjában az I.r. alperes részére vételi jogot alapítottak a 401 hrsz-ú 
ingatlan 2267/10.000  tulajdoni hányadára, mely az I.r. alperest a 401 és 398/2 hrsz-ú 
ingatlanok telekegyesítését követıen is azonos tartalommal illet meg. A vételi jogát az 
I.r. alperes 2008. március 10. napjáig gyakorolhatta, azzal a feltétellel, hogy a C 
épületre a használatba vételi engedélyt megszerzi, az ingatlant társasházzá alakítja át 
(avagy tulajdoni és használati viszonyait egyéb szerzıdéssel rendezi), illetve a II-VI.r. 
alperesek által a tehermentesítésre elıirányzott 32.821.296,-Ft-ot meghaladó, és a 
tartozásátvállalás alapján kifizetett összeget az I.r. felperes, vagy az I.r. alperes 
igazoltan megfizeti. A 2003. március 10. napján kelt szerzıdést ugyan az abban részes 
felek 2003. április 10. napján felbontották, azonban 2003. április 28. napján – 
lényegében azonos tartalommal – azt újra megkötötték.  
 
A felperes felszámolását 2005. január 14-i kezdı idıponttal rendelte el a megyei 
bíróság. 
 
Az I.r. felperes a 2003. április 28. napján kelt szerzıdés vételi jog alapítására 
vonatkozó rendelkezései semmisségét – egyrészt -  azért állította, mert álláspontja 
szerint az a visszterhesség Ptk. 201. § (1) bekezdésében meghatározott elvét sértette, 
így az jogszabályba ütközı (Ptk. 200. § (2) bekezdés). Álláspontja szerint a 
szerzıdésben részes felek a vételi jogra vonatkozó megállapodásban – a Ptk. 375. § (1) 
bekezdés ellenére – vételárat nem kötöttek ki, melynek hiányában az opciós szerzıdés 
nem jött létre. (Ptk. 205. § (2) bekezdés) Rámutatott, hogy az opciós vételár nem lehet 
vagylagos illetve nem lehet jövıbeni esemény függvénye, a feleknek a 
szerzıdéskötéskor tisztázniuk kellett volna a tényleges hiteltartozás összegét. A vételi 
jog kikötése nem tesz eleget annak a követelménynek sem, hogy az opciós vételárnak 
a vagyontárgy tényleges forgalmi értékéhez kell igazodnia, nem pedig egy más jellegő 
ügyletbıl eredı követelés összegéhez. Kereseti érvelése szerint – másrészt – az opciós 



megállapodás nyilvánvalóan a jóerkölcsbe is ütközik (Ptk. 200. § (2) bekezdés), 
ugyanis az I.r. alperes az I.r. felperes ügyvezetıjeként az I.r. felperessel szembeni 
felszámolási eljárás kezdeményezése elıtt, fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben 
a saját érdekében szerzett ingyenes elınyt a felperesi társaság rovására, szándéka a 
felperesi társaság vagyonának kimentésére irányult. Harmadrészt – kapcsolódva a 
visszterhesség hiányára alapított keresetrészhez -  arra is hivatkozott, hogy a Ptk. 217. 
§-ából (helyesen: a 117. §-ból) következıen csak a szerzıdéskötést megelızıen az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos I.r.felperesnek állt jogában vételi jog 
engedése az I.r. alperes részére, nem pedig a II-VI.r. alperesnek. Az I.r. alperes a 
szerzıdéskötéssel így az ingatlanon olyan módon szerzett vagyoni értékő jogot, hogy 
az I.r. felperesnek ellenszolgáltatást nem teljesített. Álláspontja szerint az opciós 
kikötés részbeni érvénytelensége a Ptk. 239. §-a alapján az egész szerzıdés 
érvénytelenségét eredményezi, mivel annak a vételi jog engedése olyan lényeges 
elemének minısült, amely nélkül a felek a szerzıdést nem kötötték volna meg. Az 
érvénytelenség jogkövetkezményeként a Ptk. 237. § (2) bekezdése alapján az 
érvénytelen szerzıdés határozathozatalig terjedı hatályossá nyilvánítását 
indítványozta, egyben az alperesek kötelezését az I.r. alperes részére engedélyezett 
vételi jog, mint vagyoni értékő jog 20.534.485,-Ft-os ellenértéke megfizetésére. Ez 
utóbbi összeget az általa felkért ingatlanforgalmi értékbecslı véleményére alapította.  
 
Az alperesek ellenkérelmükben – elsıdlegesen – a per megszőntetését indítványozták, 
míg érdemi ellenkérelmükben a kereset elutasítását. A per megszőntetése iránti 
kérelmüket arra alapították, hogy az I.r. felperes a perbeli szerzıdés Ptk. 202. §, 201. § 
(2) bekezdése és 210. § (1), (2) bekezdése szerinti érvénytelensége megállapítása iránti 
keresetét a bíróságok jogerıs ítéletükkel elutasították, így annak tárgya már ítélt dolog 
(Pp. 229. §). Érdemi ellenkérelmükben azzal érveltek, hogy a Ptk. 201. § (1) 
bekezdésének diszpozitív szabálya megsértése megtámadási okot eredményez (Ptk. 
201. § (2) bekezdés), azonban erre hivatkozással a felperes már eredménytelenül 
perelt. Az I.r. alperes kifejtette, hogy a vételi jog alapítására nemcsak ellenérték 
fejében kerülhet sor, azonban jelen esetben az opciós vételár 2.765.540,-Ft volt, mivel 
a hitelezı csatolt igazolása szerint a felperes tartozására az alperesek 35.586.836,-Ft-ot 
fizettek ki. Ugyanakkor az opciós vételár a szerzıdés alapján meghatározható, 
kiszámítható volt, és csak a biztosítéki célú vételi jog alapítása esetén követelmény, 
hogy az opciós vételár a vagyontárgy tényleges forgalmi értékéhez igazodjon. Jelen 
esetben azonban nem biztosítéki célú opció alapítására került sor. Vitatták, hogy az I.r. 
alperes nyilvánvalóan a jóerkölcsbe ütközı módon jutott vételi joghoz a szerzıdés 
alapján, mivel a 398/2 hrsz-ú ingatlan tekintetében a telekösszevonáshoz hozzájárult, 
így vételi jogát – a saját korábbi ingatlanát is magában foglaló – teljes ingatlanra 
gyakorolhatta, ezért az I.r. felperes rovására ingyenes elınyt nem szerzett. Az I.r. 
felperes által az érvénytelenség  jogkövetkezményeként követelt összeget azért is 
vitatták, mert a II-VI.r. alperes a vételárat kifizette, így az I.r. felperes jogalap nélkül 
követelt további összeget.  
 
Az elsıfokú bíróság fellebbezéssel támadott ítéletével  a keresetet elutasította, egyben 
kötelezte az I.r. felperest a le nem rótt kereseti illeték állam javára való megfizetésére, 
valamint az alperesek részére perköltség fizetésére.  



 
Az elsıfokú bíróság határozata indokolásában elsıdlegesen az alperesek 
permegszüntetés iránti kérelmérıl határozott és azt alaptalannak találta, mivel – a 
Gyıri Ítélıtábla Pf.II.20.232/2005/15. szám alatti ítéletével jogerısen befejezett és a 
Legfelsıbb Bíróság elıtt a Gfv.IX.30.395/2006. szám alatti eljárásban felülvizsgált – 
ügyben a felperesek nem terjesztettek elı kereseti kérelmet a jelen perbeli keresetben 
megjelölt érvénytelenségi okok alapján.  
 
Ezt követıen az elsıfokú bíróság azt vizsgálta, hogy az I.r. felperes rendelkezik-e 
kereshetıségi joggal az alperesek között létrejött vételi jog alapításáról rendelkezı 
szerzıdés semmisségének megállapítása iránt. A bírósági gyakorlat (EBH 1999/14, 
EBH 2004/1142, Fıvárosi Ítélıtábla 6.Pkf.25.480/2005/1.) alapján rámutatott, hogy a 
mások között létrejött szerzıdés semmisségének megállapításával kapcsolatos jogi 
érdekeltség (kereshetıségi jog), csak abban az esetben állapítható meg, amennyiben az 
érvénytelenség megállapítása esetén az arra hivatkozó fél jogot szerezhet, avagy 
kötelezettség alól mentesülhet. Kifejtette, hogy egy olyan komplex megállapodás 
esetén, amely több szerzıdı felet, különbözı tartalmú polgári jogviszonyban, de eltérı 
alanyi körben érint még a jogviszonyok összefüggése esetén is vizsgálni kell, hogy 
fennáll-e a konkrét igényérvényesítés kapcsán a kereshetıségi jog, mert önmagában 
egy komplex szerzıdés megkötésében szerzıdı félként történt közremőködésbıl még 
nem következik az igényérvényesítési jog a szerzıdés azon részei kapcsán, ahol az 
igényt érvényesítı fél nem volt ténylegesen szerzıdı fél. Mivel a 398/2 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosa az I.r. alperes volt, akitıl a 2003. február 13. napján kelt szerzıdés alapján 
a VII.r. alperes szerezte meg a tulajdonjogot, ezért ezen tulajdonszerzés tekintetében 
az I.r. felperes kereshetıségi joggal nem rendelkezett. A 2003. április 28. napján kelt 
szerzıdéssel pedig a 3401 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát a II-VI.r. alperesek szerezték 
meg, a szerzıdéskötéssel – kötelmi jogcímen – jogosulttá váltak tulajdonjoguk 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére, mely utóbb meg is történt. Ezzel a szerzıdéssel 
pedig a II-VI.r. alperesek engedtek vételi jogot az I.r. alperesnek, az I.r. felperes ezen 
kikötés tekintetében nem volt szerzıdı fél, így a vételi jog alapítása kapcsán a 
felperesnek szintén nincs kereshetıségi joga.  
 
Az I.r. felperes kereshetıségi jogának hiányától függetlenül az elsıfokú bíróság 
rámutatott, hogy a jogszabály nem tiltja, hogy ugyanaz a megállapodás tartalmazza 
ugyanazon ingatlanra a tulajdonjog átruházását adásvétel jogcímén, valamint a vételi 
jog alapítását. Nincs tehát olyan jogszabályi követelmény, hogy csak olyan dolog lehet 
a vételi jog tárgya, amely azt megelızıen a vételi jog jogosultjának tulajdonát képezte. 
Ezért alaptalannak találta az I.r.felperes azon hivatkozását, hogy a II-VI.r. alperesek – 
tulajdonjoguk ingatlan-nyilvántartási bejegyzése hiányában – vételi jogot ne 
engedhettek volna az I.r. alperesnek. Az I.r. felperes által keresete alátámasztására 
hivatkozott eseti döntéseket (BH 2005/73, BDT 2004/1056) azért nem tartotta 
alkalmazhatónak a perbeli jogügyletre, mert egyrészt a felperes nem a szerzıdés 
színleltségére hivatkozott keresetében, másrészt az általa vitatott szerzıdés nem 
hitelügyletet biztosító vételi jogra vonatkozott.  
 



Az elsıfokú bíróság nem tulajdonított annak jelentıséget, hogy a 401 hrsz-ú ingatlant 
terhelı 35.586.836,-Ft hitelösszeget mely személyek – mások mellett: a perben nem 
álló A.V. Társulat – fizette ki, csupán annak, hogy a hitelezı O. Bank Nyrt. 
kiegyenlítettnek tekintette az I.r. felperes korábbi teljes tartozását. Értékelése szerint a 
vitás szerzıdési kikötés meghatározta a vételi joggal terhelt ingatlant, valamint a 
vételárat, a vételi jog feltételhez kötött gyakorlását pedig nem ítélte érvénytelennek. 
Erre figyelemmel elutasította az I.r. felperes jogszabályba ütközés jogcímén 
elıterjesztett keresetét is. Az elsıfokú bíróság mellızte a bizonyítékok körébıl az I.r. 
felperes által becsatolt – a vételi jog értékére megállapítást tartalmazó – értékbecslıi 
véleményt, mivel azt nem igazságügyi szakértı készítette, az értékbecslı maga is 
kizárta a felelısségét a véleményéért, és az – az ingatlan megtekintése hiányában – 
nem a szerzıdéskötéskori, hanem a jelenlegi értékre tartalmazott adatot. 
 
A vételi jogot engedı szerzıdési kikötés nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközésére (Ptk. 
200. § (2) bekezdés) alapított kereseti jogcím kapcsán az elsıfokú bíróság rámutatott, 
hogy nem állapítható meg az, hogy a megállapodás során az I.r. alperesnek 
vagyonkimentési szándéka lett volna a 2005. január 14-i hatállyal felszámolás alá 
került I.r. felperes vagyonából. Álláspontja szerint az, hogy a 3998/2 és 3401 hrsz-ú 
ingatlan tulajdonosai milyen indokkal, milyen üzleti megfontolásból és milyen 
ellenérték kikötése mellett alapítanak vételi jogot az a szerzıdést kötık személyén 
kívüli személy részérıl nem vitatható. Az I.r. felperest pedig a jóerkölcsbe ütközı 
vagyonvesztés azért sem érte, mert – a korábbi perben beszerzett szakvélemény szerint 
35.500.000,-Ft értékő ingatlan – 35.586.836,-Ft hiteltartozás átvállalása fejében került 
az alperesek tulajdonába.  
 
Az elsıfokú bíróság ítélete ellen az I.r. felperes terjesztett elı fellebbezést – 
elsıdlegesen – az elsıfokú bíróság ítéletének megváltoztatása és a kereseti kérelmének 
való helyt adás; - míg másodlagosan – az elsıfokú bíróság ítéletének hatályon kívül 
helyezése és az elsıfokú bíróság újabb eljárásra és új határozat hozatalára utasítása 
iránt. 
 
Fellebbezése indokolásában elsıdlegesen azt sérelmezte, hogy az elsıfokú bíróság  
azon kereseti hivatkozását nem bírálta el, hogy a perbeli szerzıdés a Ptk. 201. § (1) 
bekezdésében meghatározott visszterhesség elvét sértette. (Pp. 221. § (1) bekezdés) 
 
Változatlanul fenntartotta és részletezte azon jogi álláspontját, hogy a perbeli 
szerzıdésben az opciós vételár meghatározására nem került sor. Kifejtette, hogy a 
szerzıdéskötéskor a szerzıdı felek nem gyızıdtek meg arról, hogy a hitelezı bank 
felé fennálló tényleges tartozás meghaladja-e a tartozásátvállalásra elıirányzott 
összeget, így az opciós vételár megfizetésére vonatkozó határozott elıírást a szerzıdés 
nem tartalmaz. Azt nem vitatta ugyan, hogy az opciós vételár meghatározása lehet 
közvetett, viszont rámutatott, hogy annak megfizetése nem köthetı az opciós ügylettıl 
független ügylethez kapcsolódó feltételhez. Jogi értékelése szerint az opciós szerzıdési 
rendelkezés nem határozza meg egyértelmően a vevıt, mivel nem tartalmazza, hogy ki 
köteles megfizetni az opciós vételárat; azzal a rendelkezéssel, hogy azt az I.r. felperes, 
avagy az I.r. alperes fizeti meg. Mivel ezen szerzıdési kikötés alapján nem a vételi jog 



jogosultja köteles megfizetni az opciós vételárat a szerzıdés ellentétes a Ptk. 201. § (1) 
bekezdésével is. Változatlanul érvelt azzal is, hogy az opciós vételár meghatározásánál 
vizsgálni kell az opcióval érintett ingatlan értékét, mivel a vételár meghatározása 
érvénytelen, amennyiben az nem az érték alapján került megállapításra. A perbeli 
szerzıdésben pedig a felek olyan szempontokat jelöltek meg az opciós vételárral 
kapcsolatban, melyek semmilyen módon nem hozhatóak összefüggésbe a szerzıdéssel 
érintett ingatlanrész forgalmi értékével. A vételár ilyen módon való körülírása pedig a 
Ptk. 200. § (2) bekezdése alapján semmis. A 401 hrsz-ú ingatlanra az elızményi 
perben beszerzett ingatlanforgalmi szakértıi vélemény 35.000.000,-Ft-os forgalmi 
értékadatából kiindulva a fellebbezésében a vételi jog által érintett ingatlanértéket 
8.068.000,-Ft-ban jelölte meg, mely jelentısen eltér a jelen perben az alperesek által 
állított 2.765.540,-Ft opciós vételártól.  
 
Újólag hivatkozott az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1972. évi 31. tvr. végrehajtására 
kiadott 27/1972. (XII.31.) MÉM rendelet 86. §-ára, melybıl azt szőrte le, hogy a vételi 
jog tárgya csak olyan dolog lehet, mely a vételi jog alapítását megelızıen a vételi jog 
alapítójának tulajdonát képezte, illetve arra vonatkozóan tulajdoni igénye állt fenn. 
Ezért az elsıfokú bíróság ítéletében hivatkozott, tulajdonjogra vonatkozó kötelmi 
igény nem elegendı a vételi jog alapítására. Így a vételi jog alapításáról az I.r. 
felperessel kellett volna megállapodnia az I.r. alperesnek.  
 
A vételi jog alapításának nyilvánvalóan a jóerkölcsbe ütközésre elıterjesztett keresete 
érveit azzal egészítette ki, hogy a 3401 hrsz-ú ingatlan értékesítésérıl az I.r. alperes 
ügyvezetı egyedül határozott, kizárólag az I.r. alperes által felhalmozott személyes 
tartozás törlesztése, valamin régi vágya a szálloda üzemeltetése biztosítása érdekében. 
Az I.r. felperesi vagyon e célból történı megterhelése önmagában ellentétes a jó 
erkölcs elıírásával. A felperesnek pedig az értékesítésbıl azért nem származott 
semmiféle elınye, mert az ingatlan értékesítésének ellenértékeként az alperesek az I.r. 
alperes által felhalmozott tartozást vállalták át.  
 
Sérelmezte azt is, hogy az elsıfokú bíróság figyelmen kívül hagyta – az általa csatolt 
értékbecslıi vélemény bizonyító erejének elvetése mellett – az igazságügyi szakértı 
kirendelésére vonatkozó bizonyítási indítványát.  
 
Az I.r. alperes fellebbezési ellenkérelmében  az elsıfokú bíróság ítéletének 
helybenhagyását indítványozta. Fellebbezési ellenkérelmében fenntartotta és 
kiegészítette az elsıfokú eljárásban az I.r. felperes keresetével kapcsolatban eddig 
elıadottakat. A jóerkölcsbe ütközés jogcímén elıterjesztett keresetre észrevételezte, 
hogy az I.r. alperes, mint az I.r. felperes ügyvezetıje azért kötötte meg a 
megállapodást, hogy az I.r. felperes fizetésképtelenségét elkerülje, illetve biztosítsa 
annak további mőködését, így az ügyvezetıtıl elvárt gondosság szem elıtt tartásával 
járt el. Az opciós vételárat a felek közvetetten és pontosan határozták meg, ezzel az 
arra vonatkozó számítást az I.r. alperes az elsıfokú eljárásban benyújtotta, a vételár a 
szerzıdı felek részérıl sohasem képezte vita tárgyát. A perbeli szerzıdés 
megkötésével a II-VII.r. alpereseknek adásvétel jogcímén tulajdoni igényük, dologi 
várományuk keletkezett; és mint dologi várományosok jogosultak voltak vételi jogot 



alapítani akár ugyanabban az okiratban, mint amely tulajdonszerzésük jogcíméül is 
szolgált. Az I.r. felperes igazságügyi szakértı kirendelésére vonatkozó bizonyítási 
indítványa mellızését sérelmezı fellebbezésre az I.r. alperes rámutatott, hogy az 
elsıfokú bíróság ítélete tartalmazza azt az indokolást, amely miatt a további szakértıi 
vizsgálatot mellızte.  
 
A II-VII.r. alperes fellebbezési ellenkérelmében az elsıfokú bíróság ítélete helyes 
indokainál fogva történı helybenhagyását indítványozta. 
 
A fellebbezés nem alapos. 
 
Az ítélıtábla megállapította, hogy az elsıfokú bíróság a helyesen megállapított 
tényállásból érdemben helytálló jogkövetkeztetést levonva utasította el a keresetet, az 
ítélıtábla azonban az elsıfokú bíróság ítélete jogi indokaival részben – az alábbiak 
szerint – nem értett egyet. 
 
I. 
 
Az elsıfokú bíróság az I.r. felperes – több jogcímen elıterjesztett – szerzıdés 
érvénytelensége (semmissége) megállapítása, és az érvénytelenség 
jogkövetkezményeinek levonása iránti keresete alapján elsıdlegesen azt vizsgálta, 
hogy a felperes a Pp. 3. § (1) bekezdése és a Ptk. 234. § (1) bekezdése szerint 
rendelkezik-e perindítás jogosultsággal (kereshetıségi joggal). Ennek eredményeként 
arra a következtetésre jutott, hogy a perbeli, 2003. április 28. napján létrejött szerzıdés 
vételi jog alapítására vonatkozó rendelkezései megkötésében az I.r. felperes ügyletkötı 
félként nem vett részt, így – a keresetével alátámasztott jogszerzés, valamint 
kötelezettség alóli mentesülés hiányában – a vételi jog alapításáról rendelkezı 
szerzıdés semmisségének megállapítása iránt sem rendelkezik jogi érdekeltséggel.  
 
A felperes kereshetıségi joga vizsgálata kapcsán az ítélıtábla az elsıfokú bíróság által 
kifejtettekkel annyiban egyetért, hogy a Ptk. 234. § (1) bekezdése nem alapoz meg a 
szerzıdés semmissége megállapítása iránti általános keresetindítási jogosultságot. A 
szerzıdés semmissége megállapítása iránt keresetet jogi érdekeltség kimutatása nélkül 
bárki nem indíthat. Keresetindításra a szerzıdést megkötı felek, az, akinek a jogait az 
érvényteleníteni kért szerzıdés közvetlenül érinti, valamint az jogosult, akit a 
jogszabály erre külön feljogosít. (BH 1997/439., EBH 1999/14., EBH 2004/1142.) Az 
ítélıtábla megítélése szerint viszont abban az elsıfokú bíróság tévedett, hogy a perbeli 
„komplex” – több szerzıdı fél részvételével, több külön kötelmi jogviszonyt rendezı 
– szerzıdés megkötésével az I.r. felperes ne lett volna szerzıdı fél a keresettel 
sérelmezett vételi jog alapításában.  
 
Ugyanis – a 2003. február 13. napján kelt kölcsönszerzıdésbıl, valamint az I-VII.r. 
alperesek közötti tárgyalások tartalmát rögzítı 2003. március 6. napján kelt 
feljegyzésbıl kitőnıen – a vételi jog alapítására az I.r. alperes javára nem került volna 
sor (a 398/2 hrsz-ú ingatlant terhelı tartozások kiegyenlítése mellett) a felperesi 401 
hrsz-ú ingatlant terhelı tartozás átvállalása, és az átvállalt tartozás fejében az ingatlan 



tulajdonjogának II-VI.r. alperes általi megszerzése nélkül. Az ügyvezetı I.r. alperes 
(és így az általa képviselt I.r. felperes) ügyletkötési célja – az említett feljegyzésbıl 
kitőnıen – kétirányú volt. Egyrészt a 398/2  és 401 hrsz-ú ingatlanok végrehajtás alóli 
mentesítése, valamint – ehhez kapcsolódóan –  a tehermentesített ingatlanon egy 
szálloda felépítése (C épület). A tehermentesítés – a II-VII.r. alperes szerzıdési akarata 
folytán – csak a tulajdonjogok átruházása révén -, míg az ilyen módon idegen 
ingatlanon tervezett szálloda pedig csak – az ismételt tulajdonszerzést lehetıvé tevı – 
vételi jog alapításával valósulhatott meg. Annyiban tehát helyesen értelmezte a Ptk. 
207. § (1) bekezdése alapján az elsıfokú bíróság a vitás szerzıdést, hogy több fél 
közötti több jogviszonyt rendezı (komplex) szerzıdés jött létre a peres felek között, de 
az abban szabályozott egyes kötelmek (az adásvétel, tartozásátvállalás, illetve vételi 
jog engedése) sem tárgyukban, sem az ügyletkötı felek személyében nem választható 
élesen el, mivel a tartozásátvállalás fejében történı átruházás és a vételi jog alapítása 
egymást kölcsönösen feltételezte. Ezért – függetlenül az alperesek ezzel ellentétes 
perbeli nyilatkozataitól – a felek vételi jog alapítása nélkül (változatlan tartalommal) a 
szerzıdést meg sem kötötték volna.  
 
Ezekbıl következıen az I.r. felperest szerzıdést kötı félként a Pp. 3. § (1) bekezdése 
alapján megillette a keresetindítás joga a perbeli szerzıdés I.r. alperes részére vételi 
jogot engedı rendelkezései semmissége iránt.  
 
II. 
 
A fellebbezés iratellenesen kifogásolja, hogy az elsıfokú bíróság ítéletében ne bírálta 
volna el a visszterhesség elvének (Ptk. 201. § (1) bekezdés) sérelmére alapított 
érvénytelenségi keresetét, és azt, hogy mindezt – a Pp. 221. § (1) bekezdésének 
sérelmével -  az elsıfokú ítélet indokolása ne tartalmazná. Az elsıfokú ítélet ugyanis 
rögzíti (7. oldal második-harmadik bekezdés), hogy a visszterhesség törvényi 
vélelmének állított megsértése milyen okból nem eredményezi a szerzıdés Ptk. 200. § 
(2) bekezdése szerinti semmisségét. Az ítélıtábla e tekintetben az elsıfokú bíróság 
indokait azzal egészíti ki, hogy a szerzıdés érvénytelenségéhez csak a Ptk-ban 
konkrétan meghatározott érvénytelenségi (semmisségi, megtámadhatósági) okok 
vezethetnek, viszont a Ptk. 201. § (1) bekezdése érvénytelenségi okot nem tartalmaz. 
A visszterhesség elvének sérelme – a törvényben meghatározott feltételek esetén – a 
szerzıdés megtámadására adhat okot feltőnı értékkülönbség (Ptk. 201. § (2) bekezdés) 
esetén, avagy annak semmisségét eredményezheti uzsora folytán (Ptk. 202. §). Az I.r. 
felperes azonban e két említett jogcímen már – eredménytelenül – indított pert a vételi 
jogot alapító szerzıdés érvénytelensége megállapítása iránt. 
 
Az ítélıtábla egyetértett az elsıfokú bíróság álláspontjával abban a kérdésben is, hogy 
nem eredményezi a vételi jogot alapító szerzıdési rendelkezés jogszabályba ütközés 
(Ptk. 200. § (2) bekezdés) miatti semmisségét az, hogy a 401 hrsz-ú ingatlanra vételi 
jogot engedı II-VI.r. alperesek még nem voltak az ingatlan ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett tulajdonosai. Ugyanis a Ptk. 375. § (1) bekezdése szerint az opciós 
szerzıdés az adásvétel egyik különös neme, melyben a kötelezett eladó szolgáltatása a 
vételi jog engedése, míg az eladó csak azzal a feltétellel vállal kötelezettséget a Ptk. 



365. § (1) bekezdése alapján a dolog tulajdonjogának átruházására és birtokba adására, 
hogy a jogosult a vételi jogát gyakorolja. Az ingatlan tulajdonjogának átruházására és 
birtokba adására vonatkozó kötelezettségvállalást a jogszabály nem köti ahhoz a 
feltételhez, hogy az eladó tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett legyen, 
tehát a jogszabály nem tiltja, hogy az eladó olyan ingatlanra kössön adásvételi 
szerzıdést, amely a szerzıdéskötés idıpontjában még nem áll a tulajdonában, így a 
tulajdonjog az ingatlan-nyilvántartásba nincs bejegyezve. (Ptk. 117. § (3) bekezdés). A 
tulajdonjog átruházhatósága érdekében az eladót az a kötelezettség terheli, hogy az 
ingatlan tulajdonjogát megszerezze, vagy egyéb módon biztosítsa azt, hogy a vevı az 
átruházott ingatlanra a tulajdonjogot megszerezze, mivel az eladót az átruházásért 
jogszavatosság terheli (Ptk. 369. §). Ez következik a Ptk. 365. § (2) bekezdésébıl is, 
amely az eladó kötelezettségévé teszi az átruházott ingatlan ingatlan-nyilvántartási 
állapotának rendezését. (EBH 1999/96., EBH 2003/867.) 
 
A fellebbezésben felhozott 1972. évi 31. tvr. (Inytvr.) végrehajtására kiadott 27/1972. 
(XII.31.) MÉM rendelet 2000. január 1. napjától hatályát vesztette, viszont – a fent 
felhívott Ptk. rendelkezésekkel összhangban – az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. 
évi CXLI. törvény (Inytv.) 29. §-a úgy rendelkezik, hogy – egyebek mellett – 
tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének a tulajdonjog keletkezését, 
módosulását és megszőnését igazoló – minısített kellékekkel rendelkezı – okirat (pl.: 
adásvételi szerzıdés), illetve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosulttól – avagy 
közbensı szerzıként bejegyezhetı jogosulttól – származó bejegyzési engedély alapján 
van helye. Az Inytv. ezen szabályát az Inytv. vhr. 87. §-a azzal egészíti ki, hogy 
tulajdonjogot csak azzal szemben lehet bejegyezni, aki az ingatlan-nyilvántartásban 
tulajdonosként szerepel, vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonostól 
bejegyzés nélkül szerzett tulajdonjogot, illetıleg érvényes szerzıdés, vagy más 
jogcímen tulajdoni igényt. Utóbbi esetben bejegyzésre alkalmas okirattal kell igazolni 
a közbensı jogszerzést és erre a bejegyzésben utalni kell. 
 
Az ingatlan-nyilvántartási jogszabályok tehát – a fellebbezési hivatkozással szemben – 
kifejezetten megengedik, hogy az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyzett 
tulajdonossal megkötött érvényes adásvételi szerzıdés alapján a vevı tulajdonjoga 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzését kérje, amennyiben a bejegyzett jogosulttól 
bejegyzési engedéllyel is rendelkezik.  
 
Az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként be nem jegyzett eladó által kötött 
adásvételi szerzıdés érvényességével kapcsolatban kifejtettekbıl következıen annak 
sincs jogszabályi akadálya, hogy a kötelezett eladó olyan ingatlanra engedjen vételi 
jogot, amelyre az opciós szerzıdés megkötésének idıpontjában a tulajdonjoga az 
ingatlan-nyilvántartásba nincs bejegyezve. Az opciós szerzıdés alapján csak az a 
kötelezettség terheli, hogy a vételi jog gyakorlása esetén az ingatlan tulajdonjogát 
átruházza. Ennek pedig úgy is eleget tehet, hogy az opció gyakorlását követıen szerzi 
meg a tulajdonjogot, vagy biztosítja más módon az opció jogosultjának 
tulajdonszerzését. Az opció alapításakor viszont az opciós jog kötelezettjének még 
ilyen kötelezettsége sincs.   
 



Az opciós szerzıdés megkötésekor a kötelezett tulajdonában nem álló ingatlanra a 
vételi jog engedése csak abban az esetben érvénytelen, amennyiben már eleve 
teljességgel kizárt a vételi joggal terhelt ingatlan tulajdonjogának kötelezett eladó általi 
megszerzése. (Ptk. 227. § (2) bekezdés) A perbeli esetben viszont ez nem merült fel, 
az elsıfokú bíróság helytálló értékelése szerint a 2003. április 28. napján kelt 
megállapodásba foglalt adásvételi szerzıdés a II-VI.r. alperesnek kötelmi jogi 
jogcímet (dologi jogi várományt) teremtett tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzésére. (BH 2000/396., BDT 2002/88.) Ez az adásvételi szerzıdésen alapuló, 
tulajdonjog bejegyzésére irányuló kötelmi igény megfelel a fellebbezésben tartalmilag 
felhívott Inytv.vhr. 87. § feltételeinek.  
 
III. 
 
A Ptk. 375. § (1) bekezdése szerint az opciós szerzıdés a felek egyezı 
akaratnyilvánításával (Ptk. 205. § (1) bekezdés), a dolog és a vételár megjelölésével 
létrejön, annak alakszerőségi kelléke az írásbeli forma. A perbeli opciós szerzıdés 
ezeknek a törvényi feltételeknek megfelelt, mivel meghatározta a vételi joggal terhelt 
ingatlant és az opciós vételárat is. Ezért az I.r. felperes keresetében és fellebbezésében 
alaptalanul hivatkozott az opciós szerzıdés létrejöttének hiányára.  
 
Az elsıfokú bíróság helytállóan tartotta alaptalannak az I.r. felperes a vételi jogot 
alapító szerzıdés jogszabályba ütközésére (Ptk. 200. § (2) bekezdés) alapított azon 
keresetét is, melyben arra hivatkozott, hogy az opciós vételár nem lehet feltételtıl 
(jövıbeni eseménytıl) függı és nem térhet el a vagyontárgy tényleges forgalmi 
értékétıl. Ugyanis az opciós szerzıdés lényege az ingatlan feltételtıl függı átruházása. 
Az opció alapján történı átruházás szükségszerő feltétele a vételi jog jogosult általi 
gyakorlása.  Biztosítéki vételi jog esetében pedig további feltétel a biztosított hitel 
visszafizetésének lejáratkori elmaradása. De a biztosítéki jelleget nélkülözı vételi jog 
esetében sem zárható ki a vételi jog – további -  feltétel(ek)tıl (Ptk. 228. § (1) 
bekezdés) függı gyakorlása.  
 
A biztosítéki jelleget nélkülözı vételi jog alapításánál az, hogy a vételár nem éri el a 
vételi joggal érintett ingatlan valós forgalmi értékét a vételi jog kötelezettjének, az 
eladónak a kockázatába tartozik, az esetleges értékkülönbség fennállta pedig csak a 
Ptk-ban meghatározott érvénytelenségi okokból eredményezheti a jogügylet 
érvénytelenségét (BH 2008/213). A fent már említettek szerint pedig a Ptk. 201. § (1) 
bekezdésében meghatározott vélelem nem érvénytelenségi ok, az I.r. felperes pedig a 
Ptk. 201. § (2) bekezdésére és és 202. §-ára hivatkozással már eredménytelenül perelt. 
 
Az sem ütközik jogszabályba, hogy a felek az opciós vételárat egy más jogügyletbıl 
(jelen esetben: az alperesek által átvállalt tartozáson túli hitelkötelezettségbıl) eredı 
követeléshez igazítsák. Az I.r. felperes által többször hivatkozott eseti döntések (pl: 
BH 2005/73., BDT 2002/736.) szerinti biztosítéki vételi jogon alapuló tényállásoknál 
nem ez, hanem az a szerzıdési kikötés minısül jogszabályba ütközınek, hogy a 
hitelezı (vevı) aktuális hitelkövetelése fejében, elszámolási kötelezettség nélkül 
szerez a vételi jog gyakorlása útján tulajdonjogot. A felperes által hivatkozott 



esetekben tehát nem az a lényeges, hogy a vételár nem köthetı egy másik jogügyletbıl 
eredı követeléshez, hanem a hitelezı, vételi jog jogosultjának elszámolási 
kötelezettsége, az aktuális hitelkövetelés beszámítása a vételárba.  
 
Az kétségtelen, hogy a perbeli opciós szerzıdésben a felek az opciós vételárat 
összegszerően nem határozták meg, azonban rögzítették azt a rendelkezést, amely 
alapján a vételár pontosan meghatározható. A vételár ilyen módon történı 
meghatározását pedig a bírói gyakorlat a jogszabálynak megfelelınek tekinti. (BDT 
2006/1432/II.) Ez az opciós vételár az átvállalt 32.821.296,-Ft tartozás és a felperes 
által felvett vállalkozói jelzáloghitel törlesztésére kifizetett 35.586.836,-Ft 
különbözete, azaz: 2.765.540,-Ft volt (23/A/1.).  
 
A vételi jog jogosultjaként a vevıt a szerzıdés V. pontja kétségen kívül meghatározta 
az I.r. alperes személyében. Ezért alaptalan volt az I.r. felperes azon érvelése is, hogy a 
szerzıdés a vevıt nem határozza meg. Az pedig, hogy az opciós vételárat – 
vagylagosan – az I.r. alperes és az I.r. felperes is megfizetheti nem jelenti a vevı 
személyének bizonytalanságát. A Ptk. 375. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó 365. 
§ (1) bekezdése ugyanis nem zárja azt ki, hogy a vevı helyett (de annak javára) más 
személy fizesse ki a vételárat az eladónak.  
 
IV. 
 
A felperesi látszólagos keresethalmazatban másodlagosként megjelölt érvénytelenségi 
okkal – a jóerkölcsbe ütközéssel (Ptk. 200. § (2) bekezdés) – kapcsolatban abból 
kellett kiindulni, hogy a bírói jogértelmezés szerint a jóerkölcs – polgári jogi 
értelemben – a társadalom általános értékítéletét, a magánautonómiának a társadalmi 
közmegegyezés által meghatározott korlátait, az általános elvárható magatartás 
zsinórmértékét fejezi ki. A szerzıdéskötési szabadság (Ptk. 200. § (1) bekezdés) 
ugyanis nem korlátlan, a Pp. nem fogadja el érvényesnek azokat a szerzıdéseket, 
amelyek nyilvánvalóan sértik az általánosan kialakult erkölcsi normákat. Az üzleti 
életben pedig a tisztességesen gondolkodó emberek értékrendje az a mérce, amely 
jóerkölcs absztrakt fogalmának meghatározásánál alapvetı (EBH 2003/956.).  
 
A szerzıdés jóerkölcsbe ütközésére hivatkozás során nem a szerzıdı fél, avagy 
harmadik személy érdeksérelmét, hanem azt kell vizsgálni, hogy maga a jogügylet 
társadalmilag elítélendı-e. A társadalom általános értékítélete szerint elítélendı 
szerzıdés pedig – az elsıfokú bíróság helytálló megállapítása szerint – csak akkor 
semmis, ha a jóerkölcsbe ütközés nyilvánvaló. Ezen túl a szerzıdést kötı felek 
mindegyikének tudnia kell arról, hogy a szerzıdés megkötése, annak tartalma a 
törvény által tiltott cél elérését szolgálja, azaz annak erkölcstelensége számukra 
nyilvánvaló. (Legfelsıbb Bíróság Gf.VI.31.227/2002/4., Gyıri Ítélıtábla 
Gf.II.20.265/2006/3.) 
 
A Pp. 3. § (2) bekezdése szerint a bíróság – törvény eltérı rendelkezése hiányában – a 
felek által elıterjesztett kérelmekhez és jognyilatkozatokhoz kötve van, azonban a 
bíróság a fél által elıadott kérelmeket, nyilatkozatokat nem alakszerő megjelölésük, 



hanem tartalmuk szerint veszi figyelembe. A Pp. 121. § (1) bekezdése c.) pontja 
alapján a felperesnek a keresetlevelében kell meghatároznia az érvényesíteni kíván 
jogot (a jogállítást), az annak alapjául szolgáló tényeknek (tényállítás) és 
bizonyítékainak elıadásával. A Pp. 213. § (1) bekezdése és 215. §-a szerint pedig az 
ítéletbe foglalt döntésnek ki kell terjednie a perben, illetve a Pp. 149. §-a alapján 
egyesített perekben érvényesített valamennyi kereseti kérelemre, illetve a döntés nem 
terjedhet túl a kereseti kérelmen, illetve az ellenkérelmen. A Pp. ezen rendelkezései 
egybevetése alapján azt a következtetést kell levonni, hogy a kérelemhez kötöttség 
elve azt jelenti, hogy a bíróság a keresetben elıadott tények alapján, az azzal perbe 
hozott jogviszonyt – a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelı jogi minısítéssel – 
tartozik elbírálni a kereseti kérelem korlátai között (EBH 2004/1143.).  
 
Az I.r. felperes keresetében a vételi jogot alapító szerzıdés nyilvánvalóan a 
jóerkölcsbe ütközése tényeiként azt adta elı, hogy az I.r. alperes az I.r. felperes 
ügyvezetıjeként, annak fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetében a felperesi 
társaság rovására a saját érdekében szerzett ingyenes elınyt, szándéka az I.r. felperes  
vagyonának kimentésére irányult. Ezeket a tényeket a fellebbezésében azzal 
egészítette ki, hogy a jogügylet célja az I.r. alperes által felhalmozott – de: az I.r. 
felperes ingatlanát terhelı – tartozás törlesztése, valamint a régóta óhajtott szálloda 
üzemeltetésének biztosítása volt.  
 
A csıdeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi LXIX. törvény (Cstv.) 
felperes felszámolásának kezdeményezésekor hatályos 40. § (1) bekezdés a)-b.) pontja 
megtámadási jogot biztosít az adós nevében eljáró felszámolónak a felszámolási 
kérelem bíróságra érkezését megelızıen és azt követıen megkötött, az adós 
vagyonának csökkenését, a hitelezık kijátszását célzó; valamint az adós társaság 
rovására ingyenes elınyt biztosító szerzıdéssel vagy más jogügylettel szemben.  
 
A felperes keresetében elıadott tényállítások – az opciós szerzıdés  vagyonkimentési 
szándékkal történı megkötése, a társaság rovására elıálló ingyenes I.r. alperesi elıny – 
az opciós szerzıdés Cstv. 40. § (1) bekezdése a.), b.) pontjai alapján történı 
megtámadását tették volna lehetıvé, a kereseti tényállítások ugyanis a Cstv. 40. § (1) 
bekezdés a.), b.) pontjaiban meghatározott törvényi tényállási elemeket foglalják 
magukban.  
 
Ezek a kereseti tényállítások azonban – önmagukban – nem alkalmasak az opciós 
szerzıdés nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközése miatti semmisségének megállapítására, 
mivel a jóerkölcsbe ütközésre alapított érvénytelenségi keresetben a Cstv. 40. § (1) 
bekezdése tényállási elemeit meghaladó, olyan többlet-tényállítást kell elıadni, 
amelybıl megállapítható, hogy a szerzıdés tartalma, célja, illetve joghatása 
nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközik. (BDT 2007/XI./175.-2007/1686.) 
 
Ilyen többlet-tényállítás lehet, hogy a felszámolás közeli helyzetben lévı (adós) 
társaság vezetı tisztségviselıje, illetve tulajdonosa a felszámolás közeli helyzetre 
vonatkozó bennfentes információ birtokában a megkötött szerzıdéssel rosszhiszemően 
– a saját maga, avagy vele kapcsolatban álló személy, cég részére – az adós társaság 



jelentıs értékő vagyontárgyait vonja el a már akkor is ismert hitelezıi követelések 
elıl, csökkentve azok kielégítési alapját. (BH 2000/24., Gyıri Ítélıtábla 
Gf.IV.20.140/2007/16.)  
 
Jelen esetben a felperes keresetében az opciós szerzıdés nyilvánvalóan a jóerkölcsbe 
ütközését megalapozó többlet-tényállítást semmilyen értelemben nem adott elı, ezért 
az elsıfokú bíróság a kereseti kérelemhez kötöttség elve alapján, a keresetben elıadott 
tények és jogviszony korlátai között helyesen tartotta alaptalannak az I.r. felperes ilyen 
jogcímen elıterjesztett keresetét. Ezen semmisségi ok alapján az opciós szerzıdés 
érvénytelensége már csak azért sem állapítható meg, mert a kereset arra sem 
tartalmazott tényállítást, hogy a II-VI.r. alperes tudta, avagy tudnia kellett a tisztességi 
üzleti gondolkodás által tiltott célról, az I.r. alperes vagyonkimentési szándékáról. Az 
alperesek ilyen tudomására pedig a perben adat nem merült fel.  
 
Ugyanakkor a jóerkölcsbe ütközés alátámasztására a fellebbezésben felhozott tény (az 
I.r. alperes személyes tartozása terhelte volna a társasági ingatlant) a rendelkezésre álló 
peradatok szerint valótlan. Az elsıfokú eljárás során becsatolt hitelezıi tájékoztatások 
szerint (20., 23/A/1.) ugyanis az O. Bank Rt. 32.000.000,-Ft vállalkozói jelzáloghitelt 
2002. februárjában a felperes – és nem pedig az I.r. alperes – részére biztosított. Ennek 
ellenkezıjét pedig a felperes az eljárás során nem bizonyította. 
 
A  keresethalmazatba foglalt kérelmek jogalapjának hiánya folytán nem volt szükség 
az I.r. felperes által indítványozott szakértıi bizonyításra. 
 
Ezekre figyelemmel az ítélıtábla az elsıfokú bíróság ítéletét a Pp. 253. § (2) 
bekezdése alapján helybenhagyta.  
 
Gyıri ÍtélıtáblaPf.IV.20.095/2008/16. szám 
 
 


