
 

Önmagában abból a körülményből, hogy az utóbb létrejött új vételi jogot 
alapító szerződés részben ugyanannak a hiteljogviszonyból eredő 
követelésnek a biztosítékául is szolgált, mint egy korábbi szerződéssel 
alapított vételi jog, nem lehet olyan következtetést levonni, hogy az új 
szerződés a vételi jog gyakorlására előírt öt éves időtartam jogellenes 
meghosszabbítására irányult. 
Alkalmazott jogszabályok: Ptk.200.§ (2) bekezdés, 374.§ (2) bekezdés 
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Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a perben nem álló G. Kft. és 

az I. r. alperes 2006. november 20. napján - közjegyzői okiratba foglalt - beruházási 

hitelszerződést kötött 580.000 euró hitelkeretre, továbbá 125.000 euró erejéig deviza 

folyószámla hitelszerződést. A felperes e szerződésben egyúttal a G. Kft-nek az I. r. 

alperes felé fennálló kötelezettségei teljesítésének biztosítására vételi jogot engedett 5 

évre (2011. november 19. napjáig) a kizárólagos tulajdonát képező s.- 1008. hrsz-ú 

kivett, panzió megjelölésű, 168 m2 alapterületű ingatlanra. Egyidejűleg 850.000 euró 

és járulékai erejéig keretbiztosítéki jelzálogjogot is alapítottak ugyanerre az ingatlanra 

az I. r. alperes javára. A vételi jogot és a keretbiztosítéki jelzálogjogot az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyezték. 

A fenti ingatlan területe – telekösszevonás folytán - beleolvadt a . s-i 1006. hrsz-ú, 315 

m2 nagyságú, a M. Kft. II. r. tulajdonában álló kivett lakóház udvar megjelölésű 

ingatlan területébe, a felperes és a II. r. alperes által 2007. május 21. napján kötött 

megállapodás értelmében. Ennek 3. pontja szerint az így kialakult 1006. hrsz-ú 

ingatlan 12/15 illetőségének tulajdonosa a felperes, és ezt a hányadot terheli az I. r. 

alperes javára 850.000 euró erejéig bejegyzett keretbiztosítéki jelzálogjog, valamint 

vételi jog. A telekösszevonással kialakult 1006. hrsz-ú ingatlan alapterülete 483 m2, 

megjelölése: kivett lakóház, udvar és panzió, 12/15 arányban a felperes, 3/15 részben a 

II. r. alperes tulajdonát képezi. A Soproni Körzeti Földhivatal – tévesen – a 

telekalakítással létrejött soproni 1006. hrsz-ú ingatlan egészére átvezette a 

47067/2006.11.22. számú határozat alapján eredetileg csupán az 1008. hrsz-ú ingatlant 

terhelő, I. r. alperes javára bejegyzett vételi és keretbiztosítéki jelzálogjogot. 

A 2010. július 28-án kelt közjegyzői okiratban a felperes és az I. r. alperes rögzítették, 

hogy a BHD-1316/08/M1. szám alatt kötött hitelszerződéssel az I. r. alperes 235 millió 

forintnak megfelelő euró összegű hitelkeretet bocsátott az A.P. Kft. rendelkezésére. 

Ugyanezen közjegyzői okiratba foglaltan a G. Kft. és az I. r. alperes kölcsönszerződést 

kötött 80.000 euró összegre, valamint a peres felek keretbiztosítéki jelzálogjogot is 

alapítottak a soproni 1006. hrsz-ú ingatlanra 1.230.000 euró erejéig az I. r. alperes 

javára.  

A szintén 2010. július 28. napján kelt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

szerződéssel a felperes és a II. r. alperes vételi jogot engedett ugyanezen ingatlanra 5 

évre (2015. július 27. napjáig), az I. r. alperesnek a G. Kft., valamint az A. P. Kft. 

kötelezettségei teljesítésének biztosítására. A szerződés 6.1. pontja szerint a vételi jog 

kizárólag abban az esetben gyakorolható, ha a I. r. alperesnek a G. Kft-vel, illetve az 



A.P. Kft-vel szemben 60 napnál régebbi lejárt és ki nem egyenlített követelése áll 

fenn, vagy e cégekkel szembeni kölcsönszerződések bármelyikét felmondta. A 

szerződés 3. pontjában rögzítették, hogy a vételár meghatározása céljából független 

értékbecslő szolgáltatásait veszik igénybe, akit akként választanak ki, hogy az I. r. 

alperes három, az ingatlanok piaci árának meghatározása terén szakértelemmel 

rendelkező társaságot javasol. A felperes vagy a II. r. alperes hét napon belül ezek 

közül egyet kiválaszt, és ezt jelölik ki független értékbecslőnek. A szerződés 3.5. 

pontja szerint az ingatlan vételára a független értékbecslő által megállapított piaci 

érték 70 %-a. A 4. pont szerint az I. r. alperes a vételár megfizetése során a 

kötelezettekkel szemben fennálló követelései erejéig beszámítással élhet, amennyiben 

a vételár meghaladja az I. r. alperes által beszámított követelések összegét, úgy az I. r. 

alperes a különbözetet az opció lehívása után, a vételár megállapítását követően, az 

ingatlan értékéről szóló értesítéstől számított nyolc napon belül köteles megfizetni.  

2010. július 28. napján a II. r. alperesnek, a G. Kft-nek és az A.P. Kft-nek is a felperes 

volt az ügyvezetője.  

 

* * * 

 

A felperes keresetében a soproni 1006. hrsz-ú ingatlanra 2010. július 28-án kelt opciós 

jog alapítására vonatkozó szerződés semmisségének megállapítását kérte a Ptk. 200.§ 

(1) és (2) bekezdése, valamint 207.§ (6) bekezdése alapján. Arra hivatkozott, hogy e 

megállapodás színlelt, mert a vételi jog kötelezettjeinek nem állt szándékában eladni 

az ingatlant. Álláspontja szerint az opciós vételár meghatározására vonatkozó 

szerződéses kikötés nem felelt meg a Ptk. 375. § (1) bekezdésében foglaltaknak. 

Előadta, hogy a támadott szerződésben biztosítéki céllal alapítottak vételi jogot, és az 

ilyen jellegű kikötés a „lex comissoria” elvébe ütközik, ezért a Ptk. 255. § (2) 

bekezdésére figyelemmel is semmis. Álláspontja szerint a keresettel támadott 

szerződés ténylegesen a 2006. november 20-án megkötött – szintén vételi jog 

alapítására irányuló – szerződés módosítása, melynek a célja a Ptk. 375. §-ában 

foglaltak megkerülésével az I. r. alperes opciós jogának öt éven túli fenntartása volt, 

ezért az a Ptk. 200.§ (2) bekezdés első mondatának második fordulata alapján is 

semmis. Végül kifejtette azt is, hogy a támadott opciós megállapodás a Ptk. 7. § (1) 

bekezdése alkalmazásának kikerülését is lehetővé teszi, és ezért is érvénytelen.  

 

Az I. r. alperes érdemi ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte. Előadta, hogy a 

vételi jog biztosítéki célú alkalmazásának nincs jogi akadálya, az nem ütközik 

jogszabályba, az jelzálogjog mellett is kiköthető. A lex comissoria elvébe csak akkor 

ütközne az opciós szerződés, ha annak értelmében a zálogjoggal terhelt dolog 

tulajdonjoga a követelés fejében elszámolási kötelezettség nélkül szállna át az adósról 

a hitelezőre. A jelen esetben azonban olyan opciós szerződés jött létre, amely a 

kötelezettek általi fizetés elmaradása esetére tette lehetővé neki az ingatlan 

tulajdonjogának megszerzését, de oly módon, hogy a vételár meghatározásának 

eljárási szabályait, illetve az elszámolási kérdéseket rögzítették. Így nem a kielégítési 

jog megnyílta előtt, hanem a teljesítési határidő eredménytelen eltelte, és a kielégítési 

joga megnyílta után szerezheti meg csupán az opciós szerződés alapján az ingatlan 

tulajdonjogát. Vitatta, hogy a támadott szerződés színlelt lenne, a felek szerződési 



akarata nyilvánvalóan opciós szerződés megkötésére irányult. A kötelezettek tudták, 

hogy amennyiben az adós cégek (G. Kft., A.P. Kft.) a kölcsönszerződésben vállalt 

fizetési kötelezettségeiket nem teljesítik, ő hitelezőként az érintett ingatlant egyoldalú 

jognyilatkozattal - az opciós szerződésben meghatározott vételáron - megvásárolhatja. 

A bírói gyakorlat szerint sem jogszabályba, sem jó erkölcsbe ütközőnek nem minősül 

az a szerződéses rendelkezés, mely szerint az opciós vételár összegszerű 

meghatározására csak a vételi jog gyakorlását követően, a szerződésben részletesen 

meghatározott szakértői eljárás lefolytatása eredményeként kerül sor. A II. r. alperes 

érdemi ellenkérelmet nem terjesztett elő. 

 

Az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott ítéletével a keresetet elutasította, 

kötelezte a felperest, hogy fizessen meg az I. r. alperesnek 1.000.000.- Ft perköltséget, 

és az államnak 1.479.000.- Ft feljegyzett kereseti illetéket. Határozatának indokolása 

szerint a felperes hivatkozásával szemben az egységes bírói gyakorlat értelmében a 

szerződés nem kizárólag a régi Ptk. (továbbiakban Ptk.) XXIII. Fejezetében 

szabályozott szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel, hanem más önálló 

megállapodással is biztosítható. Nem ütközik ezért jogszabályba a kölcsönszerződés 

vételi jogot alapító szerződéssel történő biztosítása. A tulajdonosnak a Ptk. 112. §-ának 

(1) bekezdése szerint lehetősége van arra, hogy az ingatlanára a hitelező javára a 

jelzálogjogon kívül – akár azzal egyidejűleg – vételi jogot is biztosítson. (BH. 

1998.350., BH. 1999.452.) A támadott szerződés szövege, és a felek nyilatkozatai 

alapján megállapítható, hogy a felperes és a II. r. alperes biztosítéki céllal engedett 

vételi jogot az I. r. alperesnek, ami a szerződés 6.1. pontjából egyértelműen és 

nyilvánvaló kitűnik, így a szerződés aláírásakor a felperes is ismerte annak biztosítéki 

jellegét. A több cég ügyvezetését ellátó, az üzleti életben jártas, korábban ugyanilyen 

típusú szerződést kötő felperes alappal így nem hivatkozhat arra, hogy nem volt 

tisztában az opciós szerződés biztosítéki jellegével, ebből következően a szándéka 

éppúgy, mint az általa képviselt II. r. alperesé, az ingatlana tulajdonjogának feltételes 

átruházására irányult. Tisztában volt azzal, hogy amennyiben a két adós cég, melyek 

tartozása teljesítéséért a biztosítékot nyújtotta, a tartozását nem egyenlíti ki, az I. r. 

alperes az ingatlant egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja, ebből következően a 

támadott opciós szerződés nem színlelt (BH.2008.213.). 

Rámutatott arra is, hogy a vételi jog alapításáról szóló szerződésben nincs akadálya 

annak, hogy az opciós szerződésben a felek csak a vételár meghatározására vezető 

módszert, eljárást határozzák meg, melynek alapján a vételi jog gyakorlásakor a 

vételár összegszerűen, pontosan meghatározható. A jelen esetben az utóbbi módon lett 

meghatározva a vételár a szerződésben annak érdekében, hogy annak meghatározására 

a vételi jog gyakorlásának időpontjában fennálló forgalmi értékből kiindulva kerüljön 

sor. Nem ütközik jogszabályba az a szerződéses rendelkezés, mely szerint az opciós 

vételár összegszerű meghatározására csak a vételár gyakorlását követően, a 

szerződésben részletesen rögzített szakértői eljárás lefolytatásának eredményeként 

kerül sor. (BH2012.200.). 

A felperes Ptk. 255.§ (2) bekezdésére alapított érvelésével szemben kifejtette, hogy a 

vételi jogot a Ptk. 375. §-a szabályozza, ezért nem eredményezhet jogszabályba 

ütközést, ha az ennek alapján létrejött szerződés nem felel meg egy ettől eltérő 



jogintézmény, a zálogjog szabályainak. A vételi jog gyakorlásának szabályaiból 

következően nem lehet szó a Ptk. 7. § (1) bekezdésének sérelméről sem.  

A felperes azon érvelésével kapcsolatban, hogy a keresettel támadott vételi jogot 

alapító szerződés - mint jogszabály megkerülésével kötött szerződés - azért semmis, 

mert az I. r. alperes ezzel a korábban kikötött opciós jog fenntartását kívánta elérni 5 

éven túli időtartamban, az elsőfokú bíróság összevetette a 2006. november 20-án 

kötött első, valamint a 2010. július 28-án kötött második, az I. r. alperes javára vételi 

jogot engedő szerződést. Megállapította, hogy: 

- A két szerződésben nem ugyanaz a vételi joggal érintett ingatlan, hiszen az első 

szerződésben a soproni 1008. hrsz-ú, a másodikban pedig a soproni 1006. hrsz-ú 

ingatlanra alapítottak az I.r. alperes javára vételi jogot. Kétségtelen, hogy 2007-ben az 

1008. hrsz-ú ingatlan telekalakítás folytán részévé vált az 1006. hrsz-ú ingatlannak, de 

ez nem változtat azon a tényen, hogy az első szerződés alapján kizárólag a 168 m2 

alapterületű panzió megjelölésű 1008. hrsz-ú ingatlant terhelte vételi jog. A Ptk. 375. § 

(1) bekezdése szerint ugyanis a vételi jogot az erre vonatkozó írásbeli megállapodás 

hozza létre, tárgyát a szerződés és nem az ingatlan-nyilvántartás határozza meg. Így 

függetlenül attól, hogy az illetékes földhivatal a telekalakítási eljárás során kialakult új 

1006. hrsz-ú ingatlan egészére átvezette a korábban kizárólag az 1008. hrsz-ú ingatlant 

terhelő vételi jogot, a vételi jog 2010. július 28. napját megelőzően kizárólag az „új” 

1006. hrsz-ú ingatlannak a 168 m2 alapterületű (korábbi 1008. hrsz-ú ingatlan) részére 

vonatkozott. 

- Eltér a két szerződés abban is, hogy a korábbi megállapodással érintett ingatlan 

kizárólagos tulajdonosa a felperes volt, míg a keresettel támadott szerződésben 

nevesített ingatlan 12/15 részben a felperes, 3/15 részben a II.r. alperes tulajdona. 

- Abban is különbözik a két szerződés, hogy az előbbi csupán a G. Kft. tartozását 

biztosítja, míg az utóbbi a G. Kft. és az A. P. Kft. 60 napnál régebben lejárt és ki nem 

egyenlített vagy felmondott kölcsöntartozásai biztosítását is szolgálja. Annak nincsen 

jelentősége a per eldöntése szempontjából, hogy azon cégek, melyeknek a 

kölcsöntartozása biztosítékául szolgál a vételi jog, ténylegesen mikor, mekkora 

összegű kölcsönt vettek fel, és abból mennyi állt fenn a perrel érintett opciós 

megállapodás megkötésekor. Utalt azonban arra, hogy a rendelkezésre álló adatok 

szerint a későbbi opciós megállapodás időpontjában az I. r. alperes felé fennálló 

tartozás lényegesen magasabb összegű volt, mint a 2006. évi megállapodás 

időpontjában, hiszen a 2010. július 30. napján második ranghelyen 1.230.000 EUR 

összeghatárig került bejegyzésre keretbiztosítéki jelzálogjog a perbeli ingatlanra, míg 

2006. novemberben első ranghelyen csupán 850.000 euró összeghatárig kötöttek ki 

keretbiztosítéki jelzálogjogot az 1008. hrsz-ú ingatlanra.  

A fenti összehasonlítás alapján az elsőfokú bíróság úgy foglalt állást, hogy a 2010. 

július 28. napján kelt opciós megállapodás egy teljesen új, önálló vételi jogot alapító 

szerződés volt. Ennek körében értékelte is, hogy az új vételi jog alapításakor a régi 

szerződés alapján még 16 hónapig megillette volna az I. r. alperest a vételi jog, ezért a 

perrel támadott szerződés létrejöttének időpontja sem támasztja alá a felperesi 

álláspontot. Kétségtelen, hogy az első szerződés - 2. fejezet II/2. pontjában - 

rögzítettek szerint az I. r. alperesnek „szándékában állt” a vételi jog időtartamának 

meghosszabbítása, ám ez önmagában - a fent kifejtettekkel szemben - nem bizonyítja, 

hogy a perrel érintett szerződés a korábbi opciós megállapodás időbeli kiterjesztése lett 



volna. A felperes is hasonló álláspontot foglalt el, amikor úgy nyilatkozott, hogy az I. 

r. alperes a korábbi szerződések módosításával arra törekedett, hogy a biztosítékok a 

szerződésmódosítást követően „az összes érintett társaság valamennyi hitelviszonyát 

biztosítsák”.   

 

A fentiekből az elsőfokú bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a 2010. július 28-

án kelt vételi jogot alapító szerződés a felperes által hivatkozott okokból nem 

érvénytelen, ezért a keresetet elutasította és a pervesztes felperest a Pp.78.§ (1) 

bekezdése alapján perköltség megfizetésére kötelezte.  

 

Az elsőfokú ítélettel szemben a felperes terjesztett elő fellebbezést, melyben 

elsődlegesen annak hatályon kívül helyezését, másodlagosan az elsőfokú ítélet 

megváltoztatásával keresete teljesítését, harmadlagosan pedig az elsőfokú ítélet 

perköltségre vonatkozó rendelkezésének leszállítását kérte a marasztalási összeg 

felére. Arra hivatkozott, hogy az elsőfokú bíróság lényeges eljárási szabálysértést 

követett el azzal, hogy bizonyítási indítványa elutasításáról nem határozott külön 

alakszerű végzéssel. Azzal, hogy az elsőfokú bíróság nem vette figyelembe a 

közjegyzői okirattal kapcsolatban előadott észrevételeit „elmulasztotta megvizsgálni 

azokat a közokiratba foglalt szerződéseket, melyekből megállapítható lett volna, hogy 

a per tárgyát képező 2010. július 28. napján kelt opciós szerződésnek nem volt önálló, 

új kauzája”. Állította, hogy az opciós szerződés megújítása jogszabályba ütközik, 

melyen nem változtat az a tény, hogy a megújított vételi jog nem csak az eredetileg 

biztosított követelést, hanem újabb követeléseket is biztosít. A 2010. július 28-án 

kötött hitelszerződéssel egyidejűleg kötött új opciós szerződést a felek alapvetően 

ugyanannak a hiteljogviszonynak a biztosítására hosszabbították meg úgy, hogy az 

további hitelek biztosítékául is szolgált. Az elsőfokú bíróság a kereseti kérelmen 

túlterjeszkedve állapította meg, hogy a földhivatal tévesen vezette át a telekalakítással 

létrejött 1006 hrsz-ú ingatlan egészére az eredetileg az 1008. hrsz-ú ingatlant terhelő, I. 

r. alperes javára bejegyzett korábbi vételi és keretbiztosítéki jelzálogjogot. Téves az a 

megállapítása is, hogy a korábbi és a keresettel támadott vételi jogot alapító 

szerződésben más a vételi joggal érintett ingatlan, hiszen az 1008. hrsz-ú ingatlan 

beolvadt az 1006 hrsz-ú ingatlanba. Az elsőfokú bíróság a kereseti kérelmen 

túlterjeszkedve állapította meg azt is, hogy a 2006. november 20-án alapított vételi jog 

kizárólag a 168 m2 alapterületű, 1008 hrsz-ú ingatlant terhelte. Az elsőfokú bíróság a 

téves megállapításaiból alaptalanul jutott arra a következtetésre, hogy a 2010. július 

28-án kelt opciós szerződés egy új, önálló vételi jogot alapító szerződés. Az I. r. 

alperes célja e szerződés megkötésekor „a meglévő szerződések biztosítékainak 

összevonása és kiterjesztése, és ezáltal a Ptk. 375.§-ban rögzítettek megkerülése volt”.  

Elmulasztotta vizsgálni az elsőfokú bíróság, hogy az 1006. hrsz-ú ingatlanon fennállt 

opciós jog törlése és az új opciós jog 2010. július 28-án kelt szerződéssel történő 

bejegyzésének célja az opciós jognak a Ptk. 375. § szerinti csak határozott időre 

kiköthető jogszabályi tilalmának a megkerülése volt, és ez egyértelműen az I.r. alperes 

opciós jogának az öt évet meghaladó fenntartásának céljából köttetett. Nem új opciós 

szerződés jött létre, csupán a már fennálló opciós szerződést módosították, egészítették 

ki a felek, akkor amikor a meglévő opciós szerződést megszüntették. Ezzel 

egyidejűleg ugyanazon felek, ugyanazon ingatlanra, ugyanazon szerződéses feltételek 



mellett, ugyanazon hiteljogviszony biztosítására kötöttek szerződést azzal, hogy az 

opciós jogot újabb hiteljogviszony biztosítására is kiterjesztették. Az I. r. alperes 

fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte, annak helyes 

indokai alapján, a II.r. alperes fellebbezési ellenkérelmet nem terjesztett elő. 

 

A fellebbezés nem alapos. 

 

A fellebbezés kapcsán az ítélőtábla mindenekelőtt rámutat arra, hogy az elsőfokú ítélet 

hatályon kívül helyezésének törvényes indoka nem volt, az elsőfokú bíróság az 

elsőfokú eljárás lényeges szabályainak megsértése nélkül hozta meg a határozatát, 

amelyet a Pp. 221.§-ban foglaltaknak megfelelően indokolt meg. Alaptalanul 

hivatkozott a felperes arra, hogy eljárási szabálysértést követett el az elsőfokú bíróság 

azzal, hogy bizonyítási indítványát alakszerű végzéssel nem utasította el. A Pp. nem 

tartalmaz ugyanis olyan rendelkezést, mely alakszerű határozathoz kötné a bizonyítási 

indítvány elutasítását. A fellebbezési érveléssel szemben a Pp. 221.§ (1) bekezdése 

szerint az ítélet indokolására tartozó kérdés az, hogy valamely felajánlott bizonyítást a 

bíróság miért mellőzött. Az elsőfokú bíróság ítéletének indokolásában pedig számot 

adott arról, hogy miért nem vette figyelembe a felperes közjegyzői okirattal 

összefüggésben előadott észrevételeit, és emiatt mellőzte az ezzel kapcsolatos 

bizonyítási indítványát is, mely indokokkal az ítélőtábla is egyetért. Az elsőfokú 

bíróság a kereseti kérelmen sem terjeszkedett túl, ami fogalmilag kizárt egy keresetet 

teljes egészében elutasító döntés meghozatala során, hiszen a Pp. 215.§-ában foglalt 

korlátozás a kereset szempontjából – a rendelkezési elvre visszavezetve – csak annyit 

jelent, hogy a bíróság nem ítélhet meg többet, mint amit a felperes kér.  

 

Az elsőfokú bíróság az általa lefolytatott bizonyítási eljárásban beszerzett 

bizonyítékokat a Pp. 206.§-a szerint helyesen, okszerűen, összességükben értékelve a 

perben releváns tényeket helyesen állapította meg, és az abból levont jogi 

következtetései is helytállóak. Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság érdemi döntésével és 

annak indokolásával is teljes egészében egyetértett, azokat részletesen megismételni 

nem kívánja, azokra csupán hivatkozik. (Pp.254.§. (3) bekezdése). 

 

A felperes fellebbezési kérelmével kapcsolatban előrebocsátja az ítélőtábla, hogy a 

felperes keresetét eredetileg öt jogcímre alapította. Hivatkozott az opciós szerződés 

színleltségére, annak a Ptk. 255.§ (2) bekezdésébe, és 7.§ (1) bekezdésébe ütközésére, 

arra hogy az opciós vételárat nem határozták meg, végül pedig arra, hogy az valójában 

a 2006. november 20-án megkötött vételi jogot alapító szerződés módosítása, aminek a 

célja az I. r. alperes opciós jogának öt éven túli fenntartása volt, így az a Ptk. 200.§ (2) 

bekezdés alapján semmis. Maradéktalanul osztotta az ítélőtábla az elsőfokú bíróságnak 

az opciós szerződés létrejötte és érvényessége tekintetében a felperes keresetében 

megjelölt öt jogcím közül az első néggyel kapcsolatosan elfoglalt jogi álláspontját, 

azzal, hogy a felperes az elsőfokú ítéletnek az e jogcímekkel kapcsolatos 

megállapításait már nem is támadta a fellebbezésében.  

Az elsőfokú bíróság helyesen alkalmazta a jogvitára a régi Polgári Törvénykönyv, az 

1959. évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezéseit figyelemmel arra, hogy a 2010. július 28. 

napján kelt opciós jogot alapító szerződést támadta a felperes. Az új Ptk. 6:99. §-ban 



ugyan már a fiduciárius hitelbiztosítékok - köztük pénzkövetelés biztosítása céljából 

alapított vételi jog - semmisségét mondja ki, azonban a jelen jogvitára irányadó régi 

Ptk. - az elsőfokú bíróság által helytállóan kifejtettek szerint - nem tartalmaz olyan 

rendelkezést, amely az opciós jog biztosítéki céllal történő kikötését tiltaná.  

 

Az elsőfokú bíróság a rendelkezésre álló bizonyítékok teljeskörű és helytálló 

mérlegelésével jutott-e arra a következtetésre, hogy a keresettel támadott szerződés 

egy új, önálló vételi jogot alapító szerződés volt.  

 

Az elsőfokú bíróság részletes indokát adta annak, hogy az utóbb megkötött, és 

keresettel támadott vételi jogot alapító szerződés miért nem minősülhet az első opciós 

szerződés módosításának, és emiatt az a Ptk. 375.§ (4) bekezdésének utaló szabálya 

alapján alkalmazandó Ptk. 374. § (2) bekezdésében szabályozott, a vételi jog 

időtartamának kikötésére vonatkozó korlátozó szabály, azaz a maximális 5 éves 

időtartam megkerülésére sem szolgált. Ezt támasztják alá a perbeli opciós 

szerződéseknek az elsőfokú ítélet indokolásában részletesen taglalt azon jellegadó 

tartalmi elemei, melyek valóságos különbséget tesznek e szerződések között: vagyis a 

vételi joggal érintett ingatlanok, és ezen ingatlanok tulajdonosainak (vagyis az opciós 

szerződések kötelezettjeinek) eltérő volta, a vételi jogok által biztosított kölcsönök 

eltérő mértéke, és ezek visszafizetésére köteles személyi (adósi) kör eltérése is. 

 

Az elsőfokú bíróság helytállóan mutatott rá arra is, hogy a Ptk. 375.§ (1) bekezdése 

szerint a vételi jogot az erre vonatkozó írásbeli megállapodás hozza létre, tárgyát és 

tartalmát ezért valóban az azt alapító szerződés, és nem önmagában - az ellenkező 

bizonyításáig egyébként valóban közhiteles - ingatlan-nyilvántartási adatok határozzák 

meg. Ebből következően a per eldöntése szempontjából valóban nem annak van 

jelentősége, hogy az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint az illetékes földhivatal a 

telekalakítási eljárás során kialakult új 1006. hrsz-ú ingatlanra –az elsőfokú bíróság 

helytálló megállapítása szerint egyébként valóban tévesen – átvezette a korábban 

kizárólag a 1008. hrsz-ú ingatlant terhelő vételi jogot. A felperes Ptk. 200.§ (2) 

bekezdésére alapított kereseti kérelme elbírálásához tehát valóban a korábbi és a 

keresettel támadott vételi jogot alapító szerződés tényleges tartalmát kellett összevetni, 

és a fentiek miatt ennek körében nem az ingatlan-nyilvántartási adatoknak kellett 

ügydöntő jelentőséget tulajdonítani. Ennek alapján pedig helytállóan állapította meg az 

elsőfokú bíróság, hogy a két vételi jogot alapító szerződésben valóban eltérőek voltak 

a vételi jog tárgyaként meghatározott ingatlanok, azok tulajdonosai, így az opciós 

szerződésben félként részt vevő kötelezettek. Abban is különböznek az opciós 

szerződések, hogy nem ugyanazon személyek által felvett, és összegében is eltérő 

mértékű kölcsönöket biztosítottak. 

 

A fentiek alapján pedig – a fellebbezési érveléssel szemben – az állapítható meg a 

perbeli két vételi jogot alapító szerződésről, hogy nem ugyanazon felek, nem 

ugyanarra az ingatlanra, nem ugyanazzal a szerződéses feltételekkel, és nem 

ugyanazon hitelszerződés(ek) biztosítására kötöttek opciós szerződést, az új vételi 

jogot alapító szerződés - a fenti jellegadó, lényeges tartalmi elemeiben - a korábbi 

vételi jogot alapító szerződéstől jelentősen eltért. Emiatt önmagában abból a 



körülményből, hogy az utóbb létrejött új vételi jogot alapító szerződés részben 

ugyanannak a hiteljogviszonyból eredő követelésnek a biztosítékául is szolgált, mint a 

korábbi szerződéssel alapított vételi jog, nem lehet olyan következtetést levonni, hogy 

az új szerződést a Ptk.374.§ (2) bekezdésében rögzített öt éves időtartam jogellenes 

meghosszabbítására, azaz jogszabály megkerülésével kötötték. 

A jogszabály megkerülésére irányuló szándék megítélése során az elsőfokú bíróság a 

két opciós szerződés jelentősen eltérő tartalmi jegyein kívül helytállóan vonta 

mérlegelési körébe a rendelkezésre álló egyéb bizonyítékokat is. Így az első szerződés 

2. fejezetének II/2. pontjának rendelkezését, valamint azt a tényt, hogy az új vételi 

jogot alapító szerződés megkötésekor a korábbi opciós szerződés alapján még 16 

hónapig megillette volna az I.r. alperest a vételi jog.  

 

Mindezeket összességében értékelve helytállóan állapította meg, hogy a perben 

támadott vételi jogot alapító szerződésről nem állapítható meg, hogy azt a felperes 

által hivatkozott okból jogszabály megkerülésével kötötték, ezért a támadott ítéletet az 

ítélőtábla a Pp.253.§ (2) bekezdése alapján helybenhagyta. 

 


