
A KEZES KIFOGÁSOLÁSI JOGA – KERESHETŐSÉGI JOG 

 

A kezes kifogásként a jogosult követelésével szemben védekezésül felhozhatja a 

kötelezettet a jogosulttal szemben megillető igényeket, arra azonban nincs 

jogszabályi lehetőség, hogy a kezes saját jogán érvényesítse kereset útján a 

jogosulttal szemben a főadós követelését/ rPtk. 273. § (1) bekezdése/. 

 

 

 

Az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott ítéletében a keresetet elutasította. 

Kötelezte a felpereseket, hogy fizessenek meg az alperesnek egyetemlegesen 635.000,-

Ft perköltséget, megállapítva, hogy a feljegyzett 1.500.000,-Ft illetéket az állam viseli, 

a pártfogó ügyvéd munkadíja pedig a felperesek terhére esik.  

 

Ítélete indokolásában megállapította, hogy a perben nem álló H.2001. Kft. (a 

továbbiakban termelő) tagjai a felperesek voltak. A termelő és az alperes között 2002. 

november 7. napján integrátori szerződés jött létre a 2003-as évre. Ebben 

megállapodtak, hogy az alperes a termelőt jó minőségű hús hibrid naposcsibével, 

valamint a naposcsibe felneveléséhez szükséges keveréktakarmánnyal látja el, a 

termelő pedig a napos csibe állományt felneveli és kizárólag az alperesnek adja el. A 

termelő az alperessel, mint megrendelővel, továbbá a V.B.Szövetkezettel 2003-ban 

mezőgazdasági termékértékesítési integrátori szerződést kötött 2004. és 2006. évekre 

is. A gazdasági kapcsolat az alperes és a termelő között 2005. évig tartott, a 

termékértékesítési szerződés teljesítése során a termelőnek tartozása keletkezett az 

alperessel szemben. Az egyeztetéseket követően 2006. június 2-án a felperesek 

készfizető kezességet vállaltak a termelőnek az alperessel szemben fennálló 

14.163.939,-Ft összegű lejárt tartozása megfizetésére. Az alperes a felperesekkel, mint 

készfizető kezesekkel szemben fizetési meghagyás útján érvényesítette igényét, mely a 

felperesek ellentmondása hiányában jogerőre emelkedett, az alperes pedig végrehajtási 

eljárást indított. A kezesi szerződés alapján a felperesek az alperesnek 5.619.926,-Ft-ot 

teljesítettek.  

Az ítéleti tényállás szerint a termelő tulajdonát képezte egy m.-i ingatlan, melyet az 

alperes és egy pénzintézet jelzálogjoga terhelt. Az ingatlant a felperesek harmadik 

személynek értékesíteni akarták, ehhez kérték a jelzálogjogosultak hozzájárulását. Az 

alperes az értékesítéshez arra az esetre járult hozzá, ha a felperesek a tartozás 

megfizetésére további biztosítékot nyújtanak, így 2007. szeptember 27. napján az 

alperes, mint jelzálogjogosult a felperesekkel jelzálogszerződést kötött a termelő 

alperessel szembeni tartozása fedezetére a R. 265 hrsz-ú ingatlanra.  

Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a termelővel szemben 2011. július 1-jei 

kezdő időponttal felszámolási eljárás került elrendelésre, a felszámolás 2013. június 

29-én jogerőre emelkedett végzéssel befejezetté nyilvánításra és a cégjegyzékből a 

termelő törlésre került.  

 

Az elsőfokú bíróság az ítélete jogi indokolásában elsődlegesen a kezesi, továbbá a 

jelzálogszerződés semmisségére irányuló felperesi kereseti kérelmet bírálta el. Ennek 

keretében a Ptk. 200. §. (2) bekezdésére, valamint a Legfelsőbb Bíróság 



Pfv.X.20.753/2004/9. számú eseti döntésére figyelemmel úgy foglalt állást, hogy a 

társadalom nem tekinti elitélendőnek, tiltott célnak azt, hogy az adós Kft. tagjai akár 

kezesi, akár zálogszerződés alapján biztosítékot nyújtsanak a Kft. hitelezőjének, tehát 

a szerződések nem minősülnek jóerkölcsbe ütközőnek.  

A törvényszék úgy ítélte meg, hogy a felperesek a tévedésre, illetőleg a jogellenes 

fenyegetésre (Ptk. 210. §. (1) és (4) bekezdése) alapított igényük érvényesítésével 

kikésték a Ptk. 236. §. (1) és (2) bekezdése a.) pontja szerint számítandó 1 éves 

határidőt. Kifejtette, hogy a felperesek előadása szerint a behajtó cég „vegzálása” a 

kezesi szerződés aláírása után megszűnt, így ha volt is jogellenes fenyegetés, a kezesi 

szerződés aláírásától kezdődően már nem lett volna akadálya annak, hogy a felperesek 

a szerződést megtámadják. A felperesek a termelő könyvelőjétől 2009-ben a cég 

összes iratanyagát, számláit, elszámolásait megkapták, így amennyiben a szerződés 

megkötésekor a tartozás összegét illetően tévedésben is voltak, 2009-ben a tévedés 

ismertté vált számukra (35. sorszámú jegyzőkönyv szerinti I.r. felperesi nyilatkozat).  

A megtámadási határidő fenti elmulasztásán túl a törvényszék kifejtette, hogy a 

megtámadási kereset tekintetében a felperesek egyébként sem tudtak eleget tenni 

bizonyítási kötelezettségüknek. Az a körülmény, hogy az alperes a követelés 

behajtásával behajtó céget bízott meg, a jogellenes fenyegetést nem valósítja meg. Az 

az alperesi magatartás, hogy a termelő tulajdonát képező és a tartozás fedezetéül 

lekötött ingatlant csak akkor volt hajlandó tehermentesíteni, ha a felperesek ehelyett 

más biztosítékot adnak, nem értékelhető kényszernek, fenyegetésnek, mely a 

megtámadásra alapot adhatna. Utalt arra is a törvényszék, hogy ekkorra már a 

kibocsátott fizetési meghagyás jogerőre emelkedett a felperesekkel szemben, így az 

érintett ingatlan a végrehajtás során amúgy is lefoglalásra került volna. Nem lehet 

alapos a felperesi hivatkozása atekintetben, hogy nem tudták, hogy a Kft. tartozásaiért 

a tagok magánvagyonukkal nem felelnek, ugyanis a jogban való járatlanság a 

szerződés megtámadására nem ad alapot.  

 

Az elsőfokú bíróság elsősorban a kereshetőségi jog hiányára figyelemmel ítélte 

megalapozatlannak a termelőt ért kár megtérítése iránt az alperessel szemben a 

felperesek által érvényesített követelést. Kifejtette, hogy a Ptk. 273. §. (1) bekezdése 

értelmében a kezest kifogásolási jog, de nem önálló keresetindítási jog illeti meg a 

hivatkozott kártérítési igény érvényesítése tekintetében. A felperesek a készfizető 

kezesi szerződésre alapított fizetési meghagyásos eljárásban kifogás útján 

érvényesíthették volna az alperessel szemben a termelő és az alperes szerződéses 

jogviszonyából eredő kártérítési igényt, erre azonban nem került sor. A kezesnek 

önálló keresetindítási joga nincs arra nézve, hogy az igényt külön perben, a 

cégjegyzékből törölt Kft. helyett az alperessel szemben érvényesíthesse. Utalt arra, 

hogy a Ptk. 276. §. (1) bekezdése más tényállást rendez. Kifejtette azt is, hogy a 

hivatkozott kártérítési igény a 2005 novemberében lezárult gazdasági kapcsolatra 

figyelemmel elévült. 

 

A felperesek fellebbezésükben elsődlegesen az ítélet hatályon kívül helyezését, 

másodlagosan a keresetüknek megfelelő megváltoztatását kérték. Megítélésük szerint 

a törvényszék nem tárta fel teljes körűen a tényállást és a megállapított tényállásból 

téves következtetést vont le. A semmisségre irányuló keresetet megalapozatlanul 



utasította el, hiszen az összes körülmény értékelésével megállapítható, hogy 

társadalmilag elítélendő módon alakított ki az alperes olyan helyzetet, amelyben a 

felperesek úgy vélték, hogy nincs más lehetőségük, mint a kezesi és a 

jelzálogszerződést aláírni.  

Álláspontjuk szerint ténylegesen csak 2013. elején váltak világossá előttük a 

perindításhoz szükséges tények, információk, így addig nyugodott az elévülés.  

Megítélésük szerint megalapozatlan az az ítéleti megállapítás, hogy nem valósult meg 

jogellenes fenyegetés.  

 

Az alperes fellebbezési ellenkérelmében az ítélet helybenhagyását kérte. Az ítéleti 

indokokon túl kiemelte, hogy a felpereseknek a készfizető kezesi szerződés tévedésre, 

megtévesztésre, fenyegetésre alapított megtámadását már jogerős ítélet elbírálta, az 

ezirányú kereset ítélt dolognak minősül (Körmendi Járásbíróság 3.P.20.144/2013/14. 

és Győri Törvényszék 1.Pf.20.224/2014/4. ítélete). 
 

A felperesesek fellebbezése az alábbiak szerint nem alapos.  

 

Az elsőfokú bíróság a per eldöntéséhez szükséges bizonyítást lefolytatta és a 

bizonyítékoknak az összességében való értékelésével helyes tényállást állapított meg, 

arra alapította döntésével - indokaira is kiterjedően - az ítélőtábla maradéktalanul 

egyetértett, a felperesi fellebbezésre és az alperes fellebbezési ellenkérelmére 

figyelemmel az alábbiakat emeli ki.  

 

A felperesek keresete egyrészt a készfizető kezesi és a jelzálogszerződés 

érvénytelenségének megállapítására, másrészt az alperes kártérítés megfizetésére 

kötelezésére irányult. 

A szerződések érvénytelensége körében elsődlegesen (jóerkölcsbe ütközésre 

hivatkozással) semmisségre hivatkoztak. Az általuk felhozott indokok azonban – 

miként arra az elsőfokú bíróság helyesen rámutatott – nem alkalmasak a jóerkölcsbe 

ütközés alátámasztására, az ügyleteket céljuk, jellegűk, tárgyuk miatt nem lehet  

társadalmilag elítélendőnek minősíteni.  

 

A szerződések tévedésre, megtévesztésre, kényszerre, jogellenes fenyegetésre alapított 

megtámadása tekintetében az alperes fellebbezési ellenkérelmében ítélt dologra, mint a 

kereset érdemi elbírálást akadályozó körülményre hivatkozott. (Pp. 130. § (1) 

bekezdés d.) pontja és 157. § a.) pontja)  

A Körmendi Járásbíróság elsőfokú és a Győri Törvényszék másodfokú ítélete alapján 

megállapítható, hogy a felperesek a végrehajtás megszűntetése iránt folyamatban volt 

perben valóban hivatkoztak a fenti megtámadási jogcímeken a kezesi szerződés 

érvénytelenségére, a jogerős ítélet azonban ezen kérelmüket eljárásjogi okok miatt, a 

Pp. 368. § a.) pontjában foglalt feltételek hiányára tekintettel érdemben nem bírálta el. 

A jogerős ítélet tehát etekintetben nem teremtett a felek közötti jogviszonyban anyagi 

jogerőt (Pp. 229. § (1) bekezdés). Ennek következtében érdemben kellett elbírálni a 

felperesek megtámadási keresetét.  

Ennek során az elsőfokú bíróság az ítéletében értékelt körülményekből helyes jogi 

következtetést vont le a megtámadási határidő (Ptk. 236. § (1) bekezdés, (2) bekezdés 



a.) és b.) pont) felperesek általi elmulasztása és a megtámadás érdemi alaptalansága 

tekintetében. Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság döntésének indokaival egyetértett, 

azokat megismételni szükségtelenül nem kívánja. 

 

Az elsőfokú bíróság helyesen döntött a kártérítési igény elutasításáról is. A kezeseket a 

Ptk. 273. § (1) bekezdése alapján kifogásolási jog illeti meg, ennek keretében a 

jogosult követelésével szemben védekezésül felhozhatják a kötelezettet a jogosulttal 

szemben megillető igényeket. A felperesek azonban ezen jogukkal a jogosult által 

érvényesített követeléssel szemben, a fizetési meghagyásos eljárás során nem éltek, 

arra pedig nincs jogszabályi lehetőség, hogy a kezes saját jogán érvényesítse kereset 

útján a jogosulttal szemben a főadós követelését. Mindemellett az elsőfokú bíróság 

helyesen utalt arra is, hogy a kártérítési kereset bírósági érvényesítését a perbeli 

esetben a követelés elévülése is kizárja. 

 

A fentiekre tekintettel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 253. § (2) 

bekezdése alapján helybenhagyta. 

 

Győri Ítélőtábla Pf.IV.20.154/2015/6/I.szám 

 

 

 

 

 

 


