
ÜDÜLŐHASZNÁLATI JOG – ÉVES DÍJ EGYOLDALÚ 

MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALANÁS SZERZŐDÉSI 

FELTÉTEL TISZTESSÉGTELENSÉGÉNEK VIZSGÁLATA  

 

Nem tisztességtelen az üdülőhasználati szerződésnek az éves használati díj 

inflációs rátával való felemelését biztosító rendelkezése, ha a szabályozás a 

használati díj értékarányosságát, a szolgáltatás-ellenszolgáltatás 

értékegyensúlyának hosszú távú biztosítását szolgálja, a felek jogainak és 

kötelezettségeinek kiegyensúlyozott elosztását hivatott biztosítani és nem 

eredményezi a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek egyensúlyának 

megbomlását / Ptk. 209/A. § (2) bekezdés, 20/1999. (II. 05.) Kormányrendelet 

11. §, 18/1999(II.5.) Kormányrendelet 2.§ d.) pont./ 
 

 

 

 

 

Az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott ítéletében megállapította, hogy a 

felek között a 2008. január 16-án kötött üdülőhasználati szerződés 10. szerződési 

pontja érvénytelen, egyebekben a keresetet elutasította, megállapítva, hogy a 

felek maguk viselik a költségeiket. Határozata indokolásában a bíróság 

megállapította, hogy a felek között 2008. január 16-án üdülőhasználati szerződés 

jött létre egy b.-i ingatlan apartmanjának kizárólagos használati joga 

tekintetében. A szerződés szerint a felperest minden második év 6. naptári 

hetében 4 fő részére évi 1 hét időtartamra 2009. január 1-től 2038. december 31-

ig illeti meg a kizárólagos használati jog. A felek megállapodtak abban, hogy a 

fenti üdülőhasználat ellenértéke egy összegben bruttó 990.000,-Ft, melyből a 

felperes 2008. január 16-án 50.000,-Ft-ot, január 25-én 450.000,-Ft-ot, majd 

további 490.000,-Ft-ot részletben volt köteles megfizetni. A szerződés 5. pontja 

szerint mivel az alperes a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül 

semmilyen jogcímen nem követelhet és fogadhat el fizetést, a felperes az 

üdülőhasználat ellenértékét harmadik személynél, ügyvédnél letétbe helyezheti.  

A szerződéskötéssel azonos időpontban letéti szerződés került megkötésre a 

felperes és Dr. K. Ügyvédi Iroda között.  A letevő tájékoztatta a letéteményest 

az üdülőhasználati szerződésről és a szerződésbe foglalt kedvezményes fizetési 

ütemezésről is.  

A szerződés 6. pontja tartalmazta az üdülő leírását, valamint azt, hogy a 

használati díj milyen költségeket tartalmaz.  

A 10. pont szerint az üdülőhasználatért fizetendő éves díj mértéke az 

üdülőhasználati jog gyakorlásának első évében 79.000,- Ft, amely magában 

foglalja a közművek, az üdülő működtetési és fenntartási (karbantartás, javítás, 

hulladékszállítás) költségeit, továbbá az üdülőhasználat üzemeltetésével 

összefüggésben egyébként felmerülő (személyi és dologi) kiadásokat, valamint 



– az idegenforgalmi adó (üdülőhelyi hozzájárulás) kivételével – a közterheket is. 

Az éves használati díj a használati év első napján esedékes és az adott év január 

31. napjáig kamatmentesen fizetendő meg. A használati díj minden évre 

vonatkozóan legfeljebb az érintett használati évet megelőző naptári évre 

közzétett hivatalos inflációs ráta mértékével kerülhet megemelésre.  

 

Az elsőfokú bíróság ítélete jogi indokolásában kifejtette, hogy a szerződés 4. és 

5. pontja nem ütközik jogszabályba, nem ellentétes a 20/1999. (II.5.) 

Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 11. §. (1) bekezdésével. 

Nincsen olyan jogszabályi rendelkezés, amely tiltaná, hogy az ellenérték 

ügyvédi letétbe helyezéssel teljesíthető legyen. Ugyancsak nem ütközik e 

tekintetben a szerződés az 1998. évi XI. törvény (Ügyvédi Törvény) 30. §-ába. 

Téves az a felperesi előadás, hogy az ügyvéd tőle semmilyen alapügyletből 

eredő megbízással nem rendelkezett, hiszen a felperes és az ügyvédi iroda között 

letéti szerződés jött létre, ez pedig a letevő, tehát a felperes által fizetett összeg 

teljesítését szolgálta és a felperes választása szerint ezen ügyvédi letétbe történő 

helyezés útján teljesítette az üdülőhasználat ellenértékét. Sem a letéti szerződés, 

sem az üdülőhasználati szerződés 4. és 5. pontja nem korlátozta a felperesnek a 

Kormányrendelet 8. §. (1) bekezdésében szabályozott 15 napon belüli, indokolás 

nélküli elállási jogát.  

Az elsőfokú bíróság a régi Ptk. 685. § e.) és d.) pontjára figyelemmel 

megállapította, hogy a perbeli szerződés fogyasztói szerződés. Az alperes a 

szerződés 10. pontjában foglalt szerződési feltétel tekintetében nem hivatkozott 

arra, hogy az egyedileg megtárgyalt lett volna. A 18/1999. (II.5.) 

Kormányrendelet 2. §. d.) pontja szerint a fogyasztói szerződésben az ellenkező 

bizonyításig azt a szerződési feltételt kell tisztességtelennek tekinteni, amely 

lehetővé teszi, hogy a fogyasztóval szerződő fél a szerződést egyoldalúan, a 

szerződésben meghatározott alapos okkal módosítsa, ha ilyen esetben a 

fogyasztó nem jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, vagy azt 

felmondani. A szerződés 10. pontja tartalmazza, hogy milyen ok esetén van 

lehetőség a használati díj emelésére, ugyanakkor nem biztosítja a fogyasztó 

számára az elállás jogát és nem tartalmazza a szerződés a Kormányrendelet 7. § 

(1) bekezdés e.) pontjában meghatározottakat, azaz az elállás jogáról való 

tájékoztatást (gyakorlásának feltételeit, határidejét, írásbeli alakhoz kötöttségét, 

a fogyasztó által megtérítendő költségek megjelölését). Erre tekintettel az 

elsőfokú bíróság a 10. pont érvénytelenségét megállapította és az ezzel 

kapcsolatos további felperesi hivatkozásokat nem vizsgálta.  

 

A felperes fellebbezésében az ítélet részbeni megváltoztatását, a szerződés 4. és 

5. pontjai érvénytelenségének, továbbá a teljes szerződés érvénytelenségének a 

megállapítását, valamint az alperes eredeti állapot visszaállítására (összesen 

1.060.000,- Ft és kamatai megfizetésére) kötelezését kérte. A felperes 

álláspontja szerint a letéti szerződés és az üdülőhasználati jog ellenértékének 



szerződés szerinti módon meghatározott teljesítése jogellenes, hiszen letéti 

szerződést a felperes csak egy másik alapügylethez kapcsolódóan köthetett 

volna az ügyvédi irodával, ilyen alapügylet nem volt, önmagában a letéti 

szerződés nem lehet alapügylet. A szerződés rendelkezése az üdülési jogra 

vonatkozó, a korábban hatályos Kormányrendeletben foglalt tilalom 

megkerülésére alkalmas. A szabályozott eljárás hatása nehezítette a felperes 

elállási jogának gyakorlását, így a szerződéses rendelkezés érvénytelen. 

Ugyanakkor ezen pontok érvénytelensége esetén nem jött volna létre a felek 

között a perbeli szerződés. 

A felperes fenntartotta, hogy a perbeli szerződés 10. pontja egyéb okokból is 

érvénytelen, az érvénytelenség pedig elkerülhetetlenül a teljes szerződés 

érvénytelenségét vonja maga után. Ezen pont nélkül az alperes nem kötötte 

volna meg a szerződést. A felperes maga sem önmagában a fenntartási díj 

kikötését tekinti tisztességtelennek, hanem azt, hogy ennek indokolatlan és 

túlzott a mértéke és valószínűsíthetően nagyobb részt nem a fenntartásra 

fordítják. Az emelésével szemben felmondási, elállási jog nem áll fenn, a 

szerződés megszűntetését pedig anélkül teszi lehetővé, hogy az alperesnek 

elszámolási kötelezettsége lenne. A fenntartási díj fontos része volt a 

szerződésnek, enélkül nem jött volna létre a szerződés. Hivatkozott a Kúria 

Pfv.V.21.571/2014. (BH2015.248.) számú döntésére, mely alapján a perbeli 

üdülőhasználati szerződés 4. és 5. pontjának érvénytelensége megállapítható az 

üdülőhasználati jog ellenértékének ügyvédi letétbe helyezése miatt, mert az 

jogszabály megkerülésére irányul. 

 

Az alperes fellebbezésében az ítélet megváltoztatását és a kereset teljes 

elutasítását kérte. Álláspontja szerint helytelenül állapította meg a bíróság a 10. 

pont érvénytelenségét. A bíróság etekintetben nem megfelelő jogszabályt 

alkalmazott, elsődlegesen a 20/1999. (II. 05.) Kormányrendeletet, másodlagosan 

pedig az rPtk-t kellett volna alkalmaznia. A Kormányrendelet tartalmaz minden 

lényeges szabályt a felek jogviszonyára és a szabályozás kógens. A Magyar 

Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal jóváhagyta a szerződést, az nem is 

rendelkezhet olyan tartalommal, amely érvénytelenséget alapozna meg. A 

fenntartási díj összegének az inflációs rátával történő emelése nem minősülhet 

szerződésmódosításnak, így a 18/1999. (II. 05.) Kormányrendelet 2. § b.) pontja 

szerinti tisztességtelenséget sem alapozza meg. 

Hangsúlyozta, hogy a fenntartási díj magában foglalja a hideg-melegvízellátást, 

központi fűtést, klímát, világítási és erőátviteli elektromos energiaellátást, 

szennyvízcsatornázást, kábeltévét, tűzriasztó rendszert, személyfelvonót, 

villámvédelmet, hulladékszállítást, takarítást, karbantartási munkálatokat. Az 

inflációs rátával történő emelésre irányuló rendelkezés nem minősülhet 

egyoldalú módosításnak, hiszen a felek a szerződés 10. pontjában egyértelműen 

rögzítik a fenntartási díj összegének megemelési feltételeit, valamint mértékét, 

tehát az alperes nem a felek között fennálló üdülőhasználati szerződést 



módosítja, hanem a megkötött szerződés 10. pontjában rögzítetteket betartva jár 

el. Nem megfelelő az a törvényszéki álláspont, hogy a 10. ponthoz kapcsolódóan 

nem tartalmazza a szerződés az elállás jogáról szóló tájékoztatást, hiszen a 

szerződéses jogviszonyt tekintetében irányadó rendelet 8. §-a egyértelműen 

szabályozza az elállási jog gyakorlásának módját, mely a szerződéskötést követő 

15 napos határidőn belül biztosított. A Kormányrendelet nem rögzíti a 

fenntartási díj tekintetében az elállási jog biztosításának kötelezettségét, sem 

pedig jogosultságként nem biztosítja az üdülőhasználati jog megvásárlója 

részére. Az elállási jogról való tájékoztatást a Kormányrendelet 7. § (1) 

bekezdésének l) pontja rögzíti, amelyet a szerződés 5. pontja tartalmaz. A 

Kormányrendelet 7. § (1) bekezdésének e.) pontja szerinti tájékoztatást pedig az 

üdülőhasználati szerződés 6. pontja tartalmazza. 

Hivatkozott arra is, hogy a bíróság nem folytatott le bizonyítást arról, hogy az 

alperes a szerződést a 10. pont érvénytelensége esetén megkötötte volna-e, 

hiszen ez a szerződés lényeges eleme, nemcsak az apartman fenntartását, hanem 

az üdülőhasználati jog jogosultjának a szerződésben foglalt jogainak, az 

üdülőhasználati jog gyakorlásának is az alapját képezi. A bíróság nem 

szabályozta a felek jogviszonyát az üdülőhasználati szerződés 10. pontjának 

érvénytelensége esetére.  

 

A felperes és az alperes fellebbezése az alábbiak szerint – részben – alapos. 

 

A másodfokú bírósági eljárás tárgyát az elsőfokú bíróság döntésének keretei 

határozzák meg. Ekként az ítélőtáblának abban kellett állást foglalnia, hogy a 

perbeli – nem vitatottan fogyasztói – szerződés 4. és 5. pontjának rendelkezései 

a 20/1999. (II. 05.) Kormányrendelet 11. §-a és a Ptk. 200. § (2) bekezdése, míg 

a 10. pontja az éves használati díj módosítására irányuló rendelkezésére 

tekintettel (a 18/1999. (II. 05.) Kormányrendelet 2. § d) pontja és a Ptk. 209/A. § 

(2) bekezdése folytán) semmis-e, és ha igen, így ezen körülmények 

megalapozzák-e a teljes szerződés érvénytelenségét.  

 

Az ítélőtábla megállapította, hogy az elsőfokú bíróság az üdülőhasználati 

szerződés 4. és 5. pontját illetően érdemben helyes jogi következtetésre jutott. 

Az ítélőtábla az elsőfokú ítélet felülbírálata során figyelembe vette a Kúria – 

felperes által is hivatkozott – Pfv.V.21.571/2014. számú döntését 

(BH2015.248.), mely szerint az ingatlanok időben megosztott használati jogának 

megszerzésére irányuló szerződés azon rendelkezése, hogy az elállási határidő 

lejárta előtt a fogyasztó az üdülőhasználat ellenértékét ügyvédi letétbe helyezi, 

jogszabály – a rendelet 11. § (1) bekezdésében írtak – megkerülésére irányul. Ez 

azonban – figyelemmel az Ptk. 200. § (2) bekezdésére is –nem alapozza meg az 

üdülőhasználati szerződés semmisségét, hiszen a 20/1999. (II. 05.) számú 

Kormányrendelet 11. § (2) bekezdése a 11. § (1) bekezdésének megsértéséhez 

egyéb jogkövetkezményt fűz, mégpedig azt, hogy a vállalkozás köteles a 



fogyasztónak ezen összeget visszatéríteni. A fentiekre tekintettel az 

üdülőhasználati szerződés 4. és 5. pontja nem érvénytelen. 

 

Az ítélőtábla – osztva az elsőfokú bíróság álláspontját – mindenekelőtt rögzíti, 

hogy a perbeli letéti szerződés a felperes és a letett összeget kezelő ügyvéd 

között az adott ügylet kapcsán érvényesen létrejött, nem ellentétes az 1998. évi 

XI. tv. 30. §-ának rendelkezéseivel, így a letéti szerződéssel kapcsolatos 

felperesi hivatkozás téves. 

 

Az elsőfokú bíróság a 18/1999. (II. 05.) Kormányrendelet 2. § d) pontja alapján 

a perbeli szerződés 10. pontjának azon kikötését, amely az éves használati díj 

évenkénti felemelésére ad az alperesnek lehetőséget (és ezen keresztül a 10. pont 

egyéb kikötéseit is) érvénytelennek ítélte.  

Az ítélőtábla nem értett egyet azon alperesi érveléssel, miszerint az elsőfokú 

bíróság a 10. pont érvénytelenségének megállapítása körében nem megfelelő 

jogszabályt alkalmazott, elsődlegesen a 20/1999. (II. 05.) Kormányrendeletet, 

másodlagosan pedig a Ptk-t kellett volna alkalmaznia. Az ítélőtábla álláspontja 

szerint jogszerűen alkalmazta az elsőfokú bíróság a felek közötti jogviszonyra a 

szerződés 10. pontja tisztességtelenségének vizsgálata körében a 18/1999. (II. 

05.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit, hiszen ez a rendelet a 

tisztességtelennek minősülő feltételek meghatározásával a fogyasztóval kötött 

szerződésekre általánosan alkalmazandó szabályokat tartalmazza. A 20/1999. 

(II. 05.) IM rendelet az ingatlanok időben megosztott használati jogának 

megszerzésére irányuló, vagyis egyedi szerződésre vonatkozó szabályokat 

foglalja magában. Így egyik jogszabály alkalmazása sem zárja ki a másik 

figyelembe vételét, hiszen ezek egymást kiegészítő rendelkezéseket 

tartalmaznak. 

 

A törvényszék ugyanakkor a fenti jogszabályi rendelkezések alkalmazása során 

nem értékelte megfelelően, hogy a 18/1999. (II. 05.) Kormányrendelet 2. § d) 

pontja által felállított vélelem megdönthető, azaz a perbeli esetben az alperesnek 

fennállt a lehetősége annak bizonyítására, hogy az egyoldalú módosítást 

biztosító kikötés az elállási, illetőleg felmondási jog hiányában sem 

tisztességtelen. A perben beszerzett adatok – a felek közötti jogviszonynak a 

támadott szerződéses rendelkezései által meghatározott sajátosságai – alapján 

további ezirányú bizonyítás hiányában is megállapítható, hogy az alperes a rá 

háruló bizonyítási kötelezettségének eleget tett. A szerződéses kikötés megfelel 

az egyértelműség és az objektivitás követelményének, megállapítható, hogy 

valamilyen objektív körülmény változása teszi lehetővé az éves használati díj 

mértékének módosítását. A felek 30 év időtartamú folyamatos jogviszonyában a 

szabályozás a használati díj értékarányosságát, a szolgáltatás-ellenszolgáltatás 

értékegyensúlyának hosszú távú biztosítását szolgálja. A felek jogainak és 

kötelezettségeinek kiegyensúlyozott elosztását hivatott biztosítani, nem 



eredményezi a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek egyensúlyának 

megbomlását. Utal az ítélőtábla a Kúria 2/2012. (XII. 10.) Pk. vélemény 1. 

pontja indokolásának utolsó előtti bekezdésében kifejtett és a perbeli esetben is 

irányadó jogi álláspontra. A fentiekre figyelemmel tévedett az elsőfokú bíróság 

a 10. pont egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő rendelkezésének 

érvénytelensége tekintetében.  

Mindemellett kiemeli az ítélőtábla, hogy az elsőfokú bíróság a 10. pont fenti – 

csupán egyik – kikötését (a kifejtettek szerint tévesen) érvénytelennek ítélte, 

ugyanakkor erre alapítva a többi – ezzel szervesen össze nem függő más tárgyú 

– rendelkezésének érvénytelenségét is kimondta, holott az egyoldalú módosítást 

kimondó rendelkezés esetleges érvénytelensége önmagában nem - legfeljebb a 

Ptk. 239. § (2) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén - alapozhatná 

meg az egyéb kikötések érvénytelenségének megállapítását. 

 

A felperes álláspontja szerint az éves használati díj kikötése tartalmánál fogva 

nem egyértelmű, nem világos, átláthatatlan, továbbá az éves díj megfizetésének 

két egymást követő évben való elmulasztásához a szerződés aránytalan 

jogkövetkezményt, a szerződésből eredő jogok elvesztését rendeli alkalmazni. 

Ezen tisztességtelen, így érvénytelen rendelkezések a felperes megítélése szerint 

az egész szerződés érvénytelenségét megalapozzák.  

A felperes keresete az egyes szerződéses kikötések érvénytelenségére alapítva a 

teljes szerződés érvénytelenségének a megállapítására irányult. Az elsőfokú 

bíróság a 10. ponttal kapcsolatosan elfoglalt téves jogi álláspontja folytán ezen 

kereseti hivatkozások tekintetében nem döntött, a Pp. 213. § (1) bekezdésében 

foglaltakkal ellentétben tehát nem merítette ki a teljes kereseti kérelmet. E 

tekintetben a bizonyítási eljárás kiegészítése szükséges és ezen pont 

érvénytelenségének esetleges megállapítása esetén ennek a szerződés teljes 

egészére gyakorolt hatása vizsgálandó. Ezért az ítélőtábla az elsőfokú bíróság 

ítéletét a Pp. 252. § (2) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú 

bíróságot új eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára utasította. 

 

A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróságnak vizsgálnia kell, hogy a perben 

érintett szerződés 10. pontjának rendelkezései a felek szerződésből eredő jogait 

és kötelezettségeit egyoldalúan és indokolatlanul a felperes, mint fogyasztó 

hátrányára állapítja-e meg. Az elsőfokú bíróságnak vizsgálnia kell a 

szerződéskötéskor fennálló minden olyan körülményt, ami a szerződés 

megkötésére vezetett, valamint a felek szándékát a szerződés tartalma 

vonatkozásában. Vizsgálnia kell a szolgáltatás és a szerződési feltétel 

természetét, az ekörben kialakult gyakorlatot, valamint a szerződési feltétel más 

feltételekkel való kapcsolatát. A megismételt eljárásban részletesen meg kell 

hallgatni a feleket, ki kell oktatni őket a Pp. 3. § (3) bekezdése szerint rájuk 

háruló bizonyítási teherről, és a kioktatásnak tartalmaznia kell a Pp. 141. § (6) 

bekezdése szerinti figyelmeztetést is. 



 

A bizonyítási eljárás lefolytatását követően lesz az elsőfokú bíróság abban a 

helyzetben, hogy megállapítsa a szerződés 10. pontja érvénytelen-e, ha igen, az 

kihat-e a szerződés egészére. 

 

 

Győri Ítélőtábla Pf.IV.20.148/2015/3/I.szám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


