
AZ ÍRÁSBELI NYILATKOZAT MEGÉRKEZÉSÉNEK ÉRTELMEZÉSE  

TÉNYLEGES ÁTVÉTEL HIÁNYÁBAN 

 

A címre megküldött írásbeli szerződési nyilatkozatot tartalmazó postai 

küldemény címzetthez érkezése a kézbesítés „ nem kereste” okból történő 

tényleges bekövetkezte nélkül is   lehetőséget teremt  arra, hogy a címzett annak 

tartalmát is megismerhesse. A nyilatkozat tartalmának tényleges megismerése – a 

postai értesítés alapján a levél átvétele – mint követelmény, nem tartozik a 

megérkezés anyagi jogi fogalmához  

/ Ptk.214.§ (1) bekezdés/. 

 

 

Az I.r. alperes (a továbbiakban: az alperes) által kiírt pályázat és licitálás után a 

felperes mint vevő és az alperes mint eladó között 2005. november 8. napján jött létre 

adásvételi szerződés a szombathelyi 623 és 627/2 hrsz-ú ingatlanokra 53.920.000.Ft 

vételárért. A szerződésben a felperes tudomásul vette, hogy az átruházott ingatlanokon 

kizárólag parkolóházat létesíthet. A szerződésben a felek az építés megkezdése 

feltételeként határozták meg az ingatlanokon lévő lakóépület lebontását, a két ingatlan 

összevonását (telekalakítását) és a régészeti feltárás lefolytatását. A szerződés 10. 

pontjában a vevő felperes kötelezettséget vállalt az ingatlan szerződés megkötésétől 

számított 3 éven belüli beépítésére. A 12. pontban az eladó alperes a beépítési 

kötelezettség biztosítására a szerződés aláírásától számított 5 évig gyakorolható 

visszavásárlási jogot kötött ki. Megállapodtak, hogy a visszavásárlási joggal az eladó 

alperes csak akkor élhet, ha a vevő a beépítési kötelezettségét nem teljesíti. A beépítési 

kötelezettség akkor minősült teljesítettnek, ha (az építményre vonatkozó) 

használatbavételi engedély jogerőre emelkedett. A felperes tulajdonjoga ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzésével egyidejűleg – kijavítás után – az ingatlan tulajdoni 

lapjára bejegyzésre került az alperes visszavásárlási joga is. 

 

A felperes az ingatlanokon található lakóépületet saját költségén lebontatta, illetve 

telekalakítási eljárást követően a két ingatlant 623 hrsz. alatt egyesítették. A régészeti 

feltárást követően a felperes kérelmére az építésügyi hatóság a másodfokú eljárásban 

2008. december 22. napján jogerőre emelkedett határozatával adott ki építési engedélyt 

a mélygarázs felépítésére.  

 

Az alperes a 2010. november 2. napján kelt írásbeli nyilatkozatával a visszavásárlási 

jogát gyakorolta. A visszavásárlási nyilatkozatot az alperes a felperes több címére és 

többféle módon is megküldte: A felperes székhelyére küldött tértivevényes postai 

küldeményt 2010. november 4. napján kísérelték meg eredménytelenül kézbesíteni, a 

felperes meghatalmazottja azt 2010. november 10. napján vette át a postán; a felperes 

két postafiók címére kézbesített tértivevényes küldeményt 2010. november 3. napján 

kísérelte meg a posta kézbesíteni, eredménytelenül, a küldeményeket a felperes 

meghatalmazottja 2010. november 10-én vette át; az alperes tértivevényes EMS 

gyorsposta küldeményként is feladta a felperes székhelyére a visszavásárlási 

nyilatkozatot, azt a posta a „címzett nem kereste” jelzéssel küldte vissza a feladónak;  

telefaxon 2010. november 8-án 14 óra 39 perckor küldte el a felperes telefonszámra;   



elektronikus levélként 2010. november 2. napja 15 óra 02 perckor is elküldte a 

felperesi ügyvezetőjének  e-mail címre.  

 

A felperes módosított keresetében – elsődlegesen – a szombathelyi 623 hrsz-ú 

ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törlését és az alperes annak tűrésére 

kötelezését kérte; - másodlagosan - a Ptk.227.§ (2) bekezdése és 228.§ (3) bekezdése 

szerint annak megállapítását kérte, hogy a 2005. november 8. napján kelt adásvételi 

szerződés 10., 12. pontja 3 éven belüli beépítési kötelezettségre vonatkozó kikötése 

semmis; - harmadrészt - a Ptk.241.§-a alapján az adásvételi szerződés 10. pontja 

módosítását kérte oly módon, hogy a felperest a beépítési kötelezettség az ítélet 

jogerőre emelkedésétől számított 3 éven belüli terheli; negyedlegesen – a semmisségi 

keresete elutasítása esetére – kérte annak megállapítását, hogy az adásvételi szerződés 

10. pontja három éves beépítési kötelezettségre vonatkozó kikötése (a kapcsolódó 12. 

és 16. pont rendelkezéseivel együtt) a Ptk.312.§ (1) bekezdése szerint lehetetlenült. 

Ötödrészt a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 

1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 2.§-a és 86.§ (2) bekezdés a/ pontja alapján kérte 

annak megállapítását, hogy az alperes a visszavásárlási jogát tisztességtelenül, az 

üzleti tisztesség követelményeibe ütközően gyakorolta, emiatt kérte az alperest 

abbahagyásra kötelezni, a jogsértéstől eltiltani, valamint a visszavásárlási nyilatkozat 

és tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem visszavonására kötelezni. A Tpvt. 3.§-a és 

86.§ (2) bekezdés a/ pontja alapján annak megállapítását is kérte, hogy az alperes a jó 

hírnevét megsértette, hitelképességét sértette, illetve veszélyeztette annak állításával 

hogy a felperes a beépítési kötelezettségét nem teljesítette. Jogfenntartással a jóhírnév 

megsértése miatt 100.000.Ft nemvagyoni kártérítés, a hitelképesség megsértése miatt 

100.000.Ft nemvagyoni kártérítés, illetve a Tpvt.86.§ (2) bekezdés e/ pontja alapján 

100.000.Ft vagyoni kártérítés megfizetésére is kérte kötelezni az alperest. 

 

Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte. Védekezésében kiemelte, hogy 

a keresetben érdemben vitatott, 3 éves beépítési kötelezettséget már a szerződéskötést 

megelőzően kiírt alperesi pályázat eredetileg is feltételként tartalmazta. Vitatta, hogy – 

az alperestől egyébként független – építésügyi hatóság „elhúzta volna” az építési 

engedélyezési eljárást. Kifejtette, hogy a semmisségi oknak a szerződéskötéskor kell 

fennállnia, akkor pedig a 3 éves beépítési határidő reális volt. A szerződés részbeni, a 

felperes által kívánt érvénytelensége azért sem állapítható meg, mert az alperes az 

érvénytelennek állított részek nélkül a szerződést nem kötötte volna meg. (Ptk.239.§ 

(1) bekezdés) A szerződés módosítása iránti kereset azért nem teljesíthető, mert a felek 

között nem tartós jogviszony jött létre. A Tpvt. szabályai pedig azért nem 

alkalmazhatóak, mert az alperes annak hatálya alá tartozó piaci magatartást nem 

tanúsított és nem minősül vállalkozásnak. (Tpvt.1.§) Tekintve, hogy a visszavásárlási 

jogát a szerződésben kikötött 5 éves határidőn belül gyakorolta, a felperes köteles 

kiadni az alperes tulajdonjoga bejegyzéséhez szükséges engedélyt. Ennek elmaradása 

miatt annak pótlását a Ptk.295.§-a alapján viszontkeresettel kérte. Viszontkeresetében 

azzal érvelt, hogy a Ptk.214.§ (1) bekezdése szerint a visszavásárlási nyilatkozat 

hatályosságához az szükséges, hogy az a felpereshez megérkezzék. A megérkezés 

pedig nem azonos a címzett tudomásszerzésével, csak annak lehetőségét hordozza 



magában. A címzett terhére esik, ha – akár felróhatóan, akár nem – nincs abban a 

helyzetben, hogy a hozzá érkezett irat tartalmával megismerkedjen. 

 

A felperes viszontkeresetre előterjesztett ellenkérelmében annak elutasítását kérte, 

mivel álláspontja szerint az alperes visszavásárlási nyilatkozata elkésett. Véleménye 

szerint a Ptk.214.§ (1) bekezdése azt feltételezi, hogy a kötelezett abba a helyzetbe 

kerül, hogy megismerhesse a nyilatkozatot. A konkrét esetben a posta a címzettet 

olyan helyzetbe hozta, hogy a küldeményt át is vehette, a felperes pedig a jogszabály 

által meghatározott határidőn belül azt át is vette. A felpereshez a visszavásárlási 

nyilatkozat akkor érkezett meg, amikor a postán a meghatalmazottja átvette. 

 

Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott ítéletével a keresetet elutasította, egyben – 

a viszontkeresetnek helyt adva – pótolta az alperes tulajdonjoga bejegyzéséhez 

szükséges felperesi bejegyzési engedélyt. Az elsőfokú bíróság határozata indokolása 

szerint az alperes a visszavásárlási jogát határidőn belül gyakorolta, mivel a 

visszavásárlási nyilatkozatot tartalmazó postai küldemények a felpereshez 2010. 

november 3., illetve november 4. napján megérkeztek. Ekkor már megvolt az elvi 

lehetőség arra, hogy a küldeményeket a felperes átvegye, annak tartalmát megismerje. 

A felperes Ptk.227.§ (2) bekezdésére alapított semmisségi keresetét a megyei bíróság 

azért utasította el, mivel semmilyen perbeli tény, adat nem támasztotta alá, hogy az 

adásvétel tárgyát képező ingatlanon eleve lehetetlen lett volna 3, illetve 5 év alatt 

parkolóházat építeni. A beépítési kötelezettséget tartalmazó szerződési kikötés 

utólagos lehetetlenné válásának megállapítására vonatkozó keresetet azért tartotta 

alaptalannak a bíróság, mert a felek szerződése esetében olyan, a felek tudatától 

független, objektív folyamat nem zajlott le, amely folytán a szolgáltatás teljesítése ne 

volna lehetséges. A szerződés módosítására irányuló keresetet amiatt utasította el, mert 

a felek közötti adásvételi szerződés nem minősül tartós jogviszonynak. (Ptk.241.§) A 

Tpvt. szabályaira alapított keresetet a bíróság azért nem teljesítette, mert a felek között 

létrejött adásvételi szerződés a Tpvt.1.§-a szerint nem tartozik a törvény hatálya alá. A 

Tpvt. a vállalkozásoknak a piacon kifejtett magatartására rögzít szabályokat, míg az 

alperes tulajdonában álló ingatlan beépítési kötelezettséggel értékesítése nem minősül 

piaci tevékenységnek. A Tpvt. szerint kártérítésben a tisztességtelen piaci magatartást 

tanúsító személy marasztalható, míg a felperes a Ptk.339.§-a alapján kártérítési 

követelést nem terjesztett elő, erre nézve csak jogfenntartó nyilatkozatot tett.  

 

A megyei bíróság az alperes viszontkeresetének a Ptk.117.§ (3) bekezdése, 365.§ (1) 

bekezdése, 295.§-a, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 

törvény (Inytv.) 29.§-a alapján adott helyt. 

 

Elsődlegesen az elsőfokú ítélet megváltoztatása, „valamennyi” keresetének való helyt 

adás, a viszontkereset elutasítása; míg másodlagosan annak részbeni – a 

versenytörvényen alapuló és a kártérítési keresetet elutasító rendelkezései – hatályon 

kívül helyezése iránt a felperes terjesztett elő fellebbezést. Jogorvoslati kérelme szerint 

az elsőfokú bíróság tévesen értelmezte a Ptk.214.§ (1) bekezdését, ezért tévesen 

következtetett arra, hogy az alperes visszavásárlási nyilatkozata az 5 éves határidőn 

belül megérkezett a felpereshez. Rámutatott arra, hogy a perben bizonyított tények 



szerint a felpereshez 5 éven belül nem a visszavásárlási jogot gyakorló nyilatkozat, 

hanem a posta értesítője érkezett meg, amely szerint a postán egy küldeményt átvehet. 

Így az alperes szerződési nyilatkozata csak akkor érkezett meg a felpereshez, amikor a 

felperes meghatalmazottja azt a postahivatalban átvette. A felperes ezzel a Ptk.4.§ (1), 

(4) bekezdéseiben meghatározott elveket sem sértette, mivel az együttműködési 

kötelezettséget csupán az sérti, ha a fél meghiúsítja a postai küldemények 

kézbesíthetőségét. A perbeli esetben azonban nem ez történt, a felperes az őrzési időn 

belül átvette az alperes küldeményét. A Ptk.374.§ (1) bekezdése szerinti, a vevőhöz 

intézett nyilatkozaton csak az érthető, amely alkalmas arra, hogy a vevő tudomást 

szerezzen a visszavásárlási jogot tartalmazó nyilatkozatról. Erre pedig a szerződéses 

nyilatkozatra vonatkozó postai értesítés nem alkalmas. Rámutatott, hogy az alperesnek 

5 éve volt a visszavásárlási jog gyakorlására, ezért kellő gondossággal eljárva 

hamarabb is megküldhette a visszavásárlási nyilatkozatát. Az alperes faxon küldött 

nyilatkozata sem érkezett meg a felpereshez, mivel a csatolt faxjelentésen szereplő 

telefonszám nem a felperesé.  

 

A versenytörvényre alapított keresetét elutasító ítéleti rendelkezést azért vitatta, mert 

álláspontja szerint a Tpvt.1.§ (1) bekezdése helyes értelmezése szerint piaci 

magatartást tanúsító vállalkozásnak minősülnek az állami és helyi hatalmi 

intézmények is, ha azok piacra ható tevékenységet végeznek, pl. pályáztatnak, 

közbeszerzést folytatnak le, avagy vállalkozási vagyonukkal szerződnek. Tévesnek 

tartotta az elsőfokú bíróság azon értékelését is, hogy a Ptk.339.§-a alapján kártérítési 

keresetet ne terjesztett volna elő. Hivatkozott a 2011. május 4. napján kelt 

keresetmódosítása 6. oldalán kifejtettekre, amelyben feltételesen kárigényt 

érvényesített és kárának összegét 350 millió forintban határozta meg. A kártérítési 

kereset elbírálása elmaradása miatt pedig az eljárás részbeni megismétlésének van 

helye 

 

Az alperesek fellebbezési ellenkérelmükben az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérték 

annak helyes indokaira figyelemmel. Véleményük szerint egy gazdasági társaságtól 

elvárható, hogy a postai küldeményeket rendben átvegye.  

 

A fellebbezés nem alapos. 

 

Az elsőfokú bíróság a helyesen megállapított tényállásból valamennyi kereset és a 

viszontkereset esetében is helyes érdemi jogkövetkeztetésre jutott.  

 

A felek közötti jogvita lényegi tárgya az volt, hogy az alperes a szerződésben kikötött 

visszavásárlási jogát az arra nyitvaálló öt éves határidőn belül gyakorolta-e (Ptk.374.§ 

(2) bekezdés), és így a visszavásárlási nyilatkozata határidőn belül érkezett-e a vevő 

felpereshez. A felek által eltérően értelmezett Ptk.214.§ (1) bekezdése szerint ugyanis 

az írásban közölt szerződési nyilatkozat hatályosságához az szükséges, hogy az a 

másik félhez megérkezzék.  

A megérkezés tényét a visszavásárlási jogosult alperes volt köteles bizonyítani. 

(Pp.164.§ (1) bekezdés) Ennek a bizonyítási kötelezettségének az elsőfokú bíróság 

helyes megítélése szerint az alperes eleget tett a felperes székhelyére, illetve postai 



(postafiók) címeire küldött visszavásárlási nyilatkozatok tértivevényei csatolásával. 

(6/A/3)  

A visszavásárlási jog gyakorlására vonatkozó írásbeli nyilatkozat megérkezése nem 

tekinthető azonosnak azzal, hogy a címzett vevő a nyilatkozatot tartalmazó postai 

küldemény tartalmáról is tudomást szerzett, azt megismerte. Az alperes szerződési 

nyilatkozatát tartalmazó postai küldemény címzetthez megérkezése alkalmassá teszi 

arra, hogy a címzett a tartalmát is megismerhesse, ugyanakkor a tartalom tényleges 

megismerése már nem követelmény, nem tartozik a megérkezés törvényi fogalmához.  

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi 

V. törvény (Ctv.) visszavásárlási nyilatkozat közlésekor hatályos székhely-fogalma 

(7.§ (1) bekezdés) szerint a cég székhelye olyan bejegyzett iroda, ahol levelezési 

címként a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre 

tartása, és más – külön jogszabályban meghatározott – a székhellyel összefüggő 

kötelezettségek teljesítése történik. A Ctv. székhely-definíciójából következően a 

gazdasági társaság működése során elvárható, hogy székhelyén a hatóságok, üzleti 

partnerek számára elérhető legyen, gondoskodjon a székhelyére érkező küldemények 

átvételére jogosult személy jelenlétéről, biztosítva így a hivatalos - és üzleti iratok 

folyamatos kézbesítését. (BH 2005/68. szám)  

 

Emiatt a felperes eredménnyel nem hivatkozhat arra, hogy a társaság postai 

küldemények átvételére jogosult meghatalmazottja az alperesi visszavásárlási 

nyilatkozat felperes székhelyére és postai címeire érkezése idején külföldön 

tartózkodott. (19/F/1. 4. oldal 1. bekezdés, Gf.3 tjk. 2. oldal 4. bekezdés) Nem 

maradhat figyelmen kívül, hogy a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi 

követelményeiről szóló 79/2004. (IV.19.) Kormányrendelet 16.§ (4) bekezdése szerint 

a jogi személy részére címzett postai küldemény átvételére – a társaság 

meghatalmazottján, a helyettes átvevőn és a közvetett kézbesítőn kívül – a cég 

szervezeti képviselője is jogosult. Márpedig a felperes ügyvezetője a visszavásárlási 

nyilatkozatokat tartalmazó postai küldemények felperes címeire érkezésekor – 

szemben a társaság postai küldemények átvételére jogosult meghatalmazottjával – nem 

tartózkodott külföldön, mivel a keresetlevél mellékleteként becsatolt ügyvédi 

meghatalmazást 2010. november 4-én Budapesten írta alá. 

 Az I.r. alperes által kellőképpen igazolt adatok szerint a visszavásárlási nyilatkozat a 

felperes székhelyére 2010. november 4. napján, míg postafiók címeire 2010. november 

3-án megérkezett, azonban a postai küldeményeket a felperes a visszavásárlási 

határidő lejártáig (2010. november 8.) nem vette át, csak november 10-én. Igazolt az 

is, hogy a gyorsposta szolgáltatással feladott visszavásárlási nyilatkozat a felperes 

székhelyéről „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza. Ezekből a peradatokból pedig az 

a következtetés vonható le, hogy az I.r. alperes eladó visszavásárlási nyilatkozata a 

felpereshez a visszavásárlási határidő lejártáig megérkezett, viszont azért nem jutott 

ténylegesen a címzett tudomására, mert a annak átvétele, megismerése a felperes 

érdekkörébe tartozó okból hiúsult meg. (BH 2011/68., BH 2006/12., Legfelsőbb 

Bíróság Pfv.I.20.872/2006/8. szám) Ezért az elsőfokú bíróság a jogszabályoknak 

megfelelően utasította el a felperes törlési keresetét, illetve adott helyt az I.r. alperes 

jognyilatkozat pótlása iránti viszontkeresetének.  

 



Az elsőfokú bíróság helyesen tartotta alaptalannak a felperes Ptk.227.§ (2) bekezdése, 

228.§ (3) bekezdésére alapított semmisségi -, a Ptk.241.§-ára alapított 

szerződésmódosítása iránti -, illetve a Ptk.312.§ (1) bekezdése szerinti lehetetlenülés 

megállapítására irányuló kereseteit is. Az ítélőtábla a megyei bíróság ítélete indokaival 

ebben a részben egyetért, azokat részletesen megismételni nem kívánja, így azokra 

csak utal. (Pp.253.§ (4) bekezdés) 

 

Helyesen ítélte meg az elsőfokú bíróság azt is, hogy az I.r. alperes ingatlanértékesítése 

nem minősült olyan piaci magatartásnak, amely a Tpvt. hatálya alá tartozna. (Tpvt.1.§ 

(1) bekezdés) A felperes által a fellebbezési tárgyaláson csatolt eseti döntések nem 

támasztják alá a fellebbezésben kifejtett azon álláspontját, hogy a perbeli ingatlan-

átruházás esetén az I.r. alperes piacra ható tevékenységet folytatott volna úgy, hogy a 

Tpvt. szabályai alapján vele szemben keresetet lehetett volna előterjeszteni. A 

Legfelsőbb Bíróság Pf.IV.25.406/2000/7. szám alatt meghozott ítélete a jelen 

perbelitől lényegesen eltérő tényálláson alapult, mivel a pályázaton vesztes felperesek 

a pályázat kiírója, azaz a piaci versenytársakat versenyeztető jogi személy ellen 

indítottak keresetet. A Legfelsőbb Bíróság Gfv.X.30.284/2009/7. sorszám alatti 

határozatából (közzétéve: BH 2011/256) pedig éppen az a következtetés vonható le, 

hogy a közhatalmi szervek nem minden piacra ható tevékenysége minősül a Tpvt.1.§-a 

szerinti piaci magatartásnak. 

 

Az elsőfokú bíróság a kereseti kérelemhez kötöttség elve (Pp.3.§ (2) bekezdés, 213.§ 

(1) bekezdés) sérelme nélkül mellőzte a határozathozatalt a felperes több feltételtől 

függően előadott kárigénye esetében. A felperes fellebbezésében kiemelt 

keresetmódosítása (19/F/1.) 6-7. oldala 16-17. pontjában a semmisségi és a 

lehetetlenülésre vonatkozó keresete elutasítása, valamint a viszontkeresetének való 

helytadás esetére helyezte kilátásban 350 millió forint vagyoni kár megtérítése iránti 

igényét. Ugyanakkor a keresetmódosítás határozott, összegző kérelmében (7-8. oldal) 

350 millió forint kártérítés megfizetése iránt határozott kereseti kérelmet (Pp.121.§ (1) 

bekezdés e/ pont), csak a versenytörvényre (Tpvt.86.§ (2) bekezdés e/ pont) 

hivatkozással követelt együttesen 300.000.Ft-ot. A bírói gyakorlat a feltételesen 

előterjesztett keresetet nem tekinti határozott kereseti kérelemnek, csak a fél perbeli 

tényelőadásának. (BH 1986/468, Fővárosi Ítélőtábla  3.Pf.20.062/2012/1. szám) Ezért 

az elsőfokú bíróság jogszabálysértés nélkül mellőzte a bizonyítási eljárást és a 

határozathozatalt a felperes jogfenntartással előadott kárigénye esetében. Mindez 

azonban nem jelenti annak akadályát, hogy a felperes „az ingatlan 2010. novemberi 

forgalmi értéke, az ingatlan beépíthetővé tételével kapcsolatos valamennyi ráfordítása” 

és elmaradt haszna tekintetében külön eljárásban kártérítés iránti keresetet terjesszen 

elő.  

 

Ezekre figyelemmel az ítélőtábla a Pp.253.§ (2) bekezdése alapján az elsőfokú bíróság 

ítéletét helybenhagyta. 

 

 

 

Győri Ítélőtábla Gf.II.20.108/2012/3. 



 


