
 
I. Az I.r. alperes álképviselıkénti eljárása a II.r alperes és felperesi 
önkormányzat között nem hozott létre szerzıdéses jogviszonyt, ezért a II.r. 
alperes a jogerıs ítéleti rendelkezés szerint semmis szerzıdés keretében kifizetett 
vételárat az eredeti állapot helyreállítása körében csak abban az esetben 
követelhetné eredménnyel az önkormányzattól, ha a pénz az álképviselıtıl 
valamilyen formában az önkormányzathoz került volna. 
 
II. A  munkáltató felelıssége  az alkalmazottja által okozott kár tekintetében áll 
fenn. A harmadik személynél  akkor keletkezik a kár (vagyonában beállott 
csökkenés), ha az álképviselı munkavállaló a felvett vételárat nem vagy nem 
teljes összegben fizeti vissza, addig az igény idı elıtti. 
 
Alkalmazott jogszabályok: Ptk. 221. § , 361. §, Pp. 130. § 

 
 
Gyıri Ítélıtábla Pf.IV.20.172/2007/5.szám 
 
 
 
A megyei bíróság a fellebbezéssel támadott ítéletében megállapította, hogy a 
Budapesten, 2005. december 20. napján ingatlan adásvételi szerzıdés elnevezéssel az 
I.r. felperesi eladói, valamint K.V.L. vevıi pozíciója feltőntetése mellett a k.-i 
0208/18., a 0193/2., a 284/6., a 243 hrsz-ú ingatlanok adásvétele tárgyában keletkezett 
szerzıdés semmis. Megállapította, hogy a Budapesten, 2006. január 19. napján 
adásvételi szerzıdés elnevezéssel az I.r. felperes eladói és M. Z. vevıi pozíciója 
feltőntetése mellet a k.-i 242., a 243., a 284/6., a 0193/2. hrsz-ú ingatlanok adásvétele 
tárgyában keletkezett szerzıdés semmis. II.r. alperes viszontkeresetét elutasította.  
 
Ítéletének indokolásában megállapította, hogy a perbeli szerzıdésekkel érintett 
ingatlanok az önkormányzat I.r. felperes tulajdonát képezik. Az I.r. alperes az I.r. 
felperes önkormányzatnál foglalkoztatási jogviszony kerestében látta el a 
polgármesteri teendıket. I.r. alperes azt a látszatot keltve, hogy az I.r. felperes 
képviselıjeként jár el, 2005. december 20-án adásvételi szerzıdést kötött a II.r. 
alperessel, az I.r. felperes tulajdonát képezı ingatlanok tárgyában 16.500.000,- Ft 
vételár kikötése mellett, majd ugyancsak az I.r. felperes képviselıjének adva ki magát, 
2006. január 19-én III.r. alperessel kötött adásvételi szerzıdést 16.000.000,- Ft vételár 
kikötése mellett. A tulajdonjog átjegyzésével kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási 
eljárást a földhivatal felfüggesztette. Az I.r. alperes a szerzıdések megkötése során az 
I.r. felperes bélyegzıjét, valamint a jegyzı aláírását feltőntetı, a fejrésze szerint az 
önkormányzat jegyzıjétıl származó, kivonat a K. Község Önkormányzat képviselı 
testületének 2005. december 5. napján megtartott testületi ülésének jegyzıkönyvébıl 
elnevezéső, 82/2005. (XII.5.) határozatszámmal ellátott okiratot használt fel, melynek 
tartalma szerint a képviselı testület utasította a polgármestert a perrel érintett 
ingatlanoknak 16.000.000,- Ft ellenében történı értékesítésére.  



A bíróság megállapította, hogy az okiraton szereplı jegyzıi névaláírás nem a 
névtulajdonos, hanem I.r. alperes kezétıl származik, de a bélyegzılenyomat eredeti, 
ugyanakkor az I.r. felperes képviselı testülete nem hozott az ingatlanok átruházása 
tárgyában határozatot, a 82/2005. számú határozata pedig más dátummal és más 
tárgyban keletkezett. 
A bíróság ítélete jogi indokolásában az 1990. évi LXV. törvény 9. §. (1) és 80. §. (1) 
bekezdésében, továbbá az 1994. évi LXIV. törvény 1. §. (1) és 13. §. (1) bekezdésében 
írtakra figyelemmel kifejtette, hogy az önkormányzati feladat- és hatáskörök a 
képviselı testületet illetik, melyet a polgármester képvisel, tehát a képviselı 
testületnek a polgármester - külön meghatalmazás nélkül - a törvényes képviselıje. A 
szerzıdések megkötése során az I.r. alperes polgármestereként, tehát mint az I.r. 
felperes képviseletére jogosult személy járt el, ennek következtében az ügyletek 
létrejött szerzıdésnek tekintendıek. Ugyanakkor az I.r. felperesi képviselı testület 
29/2004. évi (XII.2.) rendeletének 8. §. (2) és (3) bekezdésében, valamint 10. §. (1) 
bekezdésében foglaltakra tekintettel megállapítható, hogy a polgármester csak az 
önkormányzat testületi döntése alapján és csak e döntés keretei között köthetett volna 
szerzıdést. Az I.r. alperes ezen jogszabályi rendelkezéseket megsértette, így az 
ügyletek a Ptk. 200. §. (2) bekezdése értelmében jogszabályba ütköznek, ezért 
semmisek. E körben utalt arra a bíróság, hogy a felperesek az eredetileg semmisségre 
alapított kereseti kérelmüket megváltoztatva annak megállapítását kérték, hogy a 
szerzıdések nem jöttek létre, de ebben a kérelemben benne foglaltatik a semmisségen 
alapuló érvénytelenség megállapítása iránti igény is, mert a Pp. 215. §-a értelmében a 
bíróságot a kereseti kérelem kizárólag összegszerőségében köti, a kereset a fél által 
elıadott tényekbıl és az érvényesíteni kívánt jogból, nem a jogcím megnevezésébıl 
áll.  
A bíróság a Ptk. 234. §. (1) bekezdése körében vizsgálta, hogy a szerzıdésben kikötött 
szolgáltatásokkal kapcsolatosan visszakövetelési igény az alperesek részérıl 
érvényesíthetı-e. Úgy foglalt állást, hogy a vevık az ügyletkötési jogosultság 
szempontjából a Ptk. 221. §. (1) bekezdés szerinti álképviselınek minısülı I.r. alperes 
kezeihez teljesítették a vételárat, ez pedig kizárja, hogy az I.r. felperes irányában az 
eredei állapot helyreállítása körében érvényesíthessék a vételár visszafizetése iránti 
igényüket. Erre tekintettel alaptalannak találta a III.r. alperes eredeti állapot 
helyreállításával kapcsolatos ellenkérelmét és elutasította a II.r. alperes ugyanilyen 
tartalmú elsıdleges viszontkeresetét is. A II.r. alperes másodlagos – a munkáltató 
kártérítési felelısségére alapított – viszontkeresete körében kifejtette, hogy az I.r. 
alperes polgármesteri státusza sajátos közszolgálati jogviszony, a Ptk. 348. §. (1) 
bekezdése akkor alkalmazható, ha a károkozó tevékenység a munkáltató érdekében, a 
munkáltató feladatai teljesítése körében valósul meg. A bíróság úgy foglalt állást, hogy 
I.r. alperes nem a feladatkörében eljárva, csupán munkakörének felhasználásával 
követte el azt a bőncselekmény-sorozatot, melynek eredményeképpen a perbeli 
jogügyletek létrejöttek. Eljárása nem a munkaviszonyával összefüggésben történt, 
csupán státuszából fakadóan kerülhetett olyan helyzetbe, hogy cselekményeit 
elkövethesse. A tevékenységnek a munkaviszonnyal való összefüggése hiányában 
kizárt a Ptk. 348. §. (1) bekezdése alkalmazhatósága.  
 



A II.r. alperes fellebbezésében az elsıfokú ítélet megváltoztatását, I.r. felperes 
16.500.000,- Ft és ennek 2005. december 21-tıl járó törvényes mértékő késedelmi 
kamatai megfizetésére kötelezését kérte. Kiemelte, hogy az elsıfokú ítéletben írt 
indokolás ellentmondásos, hiszen a bíróság megállapította, hogy az I.r. alperes a 
szerzıdéskötés során az I.r. felperes polgármestereként, képviseletre jogosult 
személyként járt el, késıbb azonban a viszontkeresetet arra tekintettel utasította el, 
hogy az ügyletkötés során I.r. alperes álképviselınek minısül. Ugyanazon ügylet 
vonatkozásában nem minısülhet valaki egyszerre képviselınek, illetve álképviselınek 
is. Az I.r. alperes az I.r. felperes képviseletében járt el, ebbıl az következik, hogy a 
vételárat is képviselıként vette át.  
Az 1994. LXV. törvény 9. §. (1) bekezdése értelmében a polgármester a képviselı 
testület törvényes képviselıje. A II.r. alperes álláspontja szerint a törvényes képviselı 
képviseleti jogának korlátozása harmadik személlyel szemben nem hatályos, az 
álképviselet fel sem merülhet. II.r. alperes nem tudott az I.r. felperes 
vagyongazdálkodási szabályairól szóló rendeletrıl, I.r. alperes bemutatott részére egy 
képviselı testületi határozatot, mely felhatalmazta az ingatlanok értékesítésére. A Ptk. 
348. §. (1) bekezdésére alapított másodlagos viszontkereseti igénye körében a 
BH.2004.11. sz. eseti döntésre utalással kifejtette, hogy akkor is a munkáltató 
felelısségét kell megállapítani, ha az alkalmazott a kárt nem szoros értelemben vett 
munkakörében okozta, hanem a munkaköre folytán került olyan helyzetbe, hogy a 
károkozásra lehetısége nyílt. I.r. alperes a polgármesteri tisztsége következtében 
kerülhetett olyan helyzetbe, hogy a szerzıdést megkösse. A polgármesternek 
elsıdleges feladata, hogy a képviselı testületet képviselje, az önkormányzat nevében 
kötelezettséget vállaljon, így többek között szerzıdéseket kössön, az I.r. alperes tehát 
ugyan képviselı testületi döntés hiányában, de a munkakörében eljárva kötötte meg a 
szerzıdést. Az, hogy a vételárat saját céljaira fordította, a II.r. alperessel szemben már 
nem bír relevanciával.  
Az I.r. felperes fellebbezési ellenkérelmében az ítélet helybenhagyását kérte. 
Hivatkozása szerint a per tárgyát képezı szerzıdés az okból is semmis, mert a felek 
szándéka nem adásvételi szerzıdés megkötésére irányult, a színlelt szerzıdés egy 
kölcsönügyletet leplez, mely a polgármester és a II.r. alperes között jött létre. Ezt 
támasztják alá a szerzıdéskötés körülményei, a szerzıdés tartalma, valamint az I.r. 
alperes perbeli elıadása. Az I.r. felperest visszafizetési kötelezettség tehát nem terheli, 
mert a leplezett kölcsönügyletben a II.r. alperes nem az önkormányzatnak, hanem az 
I.r. alperesnek nyújtott kölcsönt.  
 
A II.r. alperes fellebbezése az alábbiak szerint alaptalan. 
 
Az ítélıtábla mindenekelıtt kiemeli, hogy az elsıfokú ítéletnek – fellebbezés 
hiányában – jogerıre emelkedett az a rendelkezése, mely szerint az önkormányzati 
ingatlanok elidegenítése tárgyában 2005. december 20-án és 2006. január 16-án kötött 
adásvételi szerzıdések jogszabályba ütköznek és ezért semmisek. A másodfokú eljárás 
tárgyát tehát csak a II.r. alperes viszontkeresetét elutasító rendelkezés képezte.  
 
A II.r. alperes viszontkeresetét elsıdlegesen arra alapította, hogy a szerzıdés 
semmissége esetén az eredeti állapot visszaállításának van helye, ezért az I.r. felperes 



köteles az I.r. alperes által, képviselıi minıségében átvett vételárat visszafizetni. 
Másodlagosan az I.r. felperessel, mint a károkozó I.r. alperest foglalkoztató 
önkormányzattal szemben a Ptk. 348. §. (1) bekezdésére alapított kártérítési követelést 
érvényesített.  
 
A megyei bíróság az elsıdleges viszontkereseti kérelem elbírálásához szükséges 
körben lefolytatta a bizonyítási eljárást, a peradatok okszerő mérlegelésével helyes 
tényállást állapított meg, döntésével, annak indokaival – az alábbiak kiemelése mellett 
– az ítélıtábla egyetért.  
A megyei bíróság helytállóan foglalt állást akként, hogy a II.r. alperes az ügyletkötési 
jogosultság szempontjából a Ptk. 221. §. (1) bekezdése szerinti álképviselınek 
minısülı I.r. alperesnek fizette meg a vételárat. Az I.r. alperes, mint polgármester 
tisztségénél fogva az önkormányzat törvényes képviselıjének minısül, képviseleti 
jogának harmadik személlyel szembeni korlátozása csak meghatározott feltételek 
mellett lehet hatályos. A perbeli jogügylet megkötésére a polgármester csak az 
önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelete szerint, a képviselıtestület 
felhatalmazása alapján jogosult. A képviseleti jogkör korlátozásával II.r. alperes is 
tisztában volt, éppen erre figyelemmel kötötték a szerzıdés hatályának beálltát – annak 
3.3. pontjában – az önkormányzat képviselıtestületének jóváhagyásához. Az I.r. 
alperes a képviselıtestület hozzájárulását egy bizonyítottan hamisított okirattal 
igazolta ugyan, ez azonban a képviseleti jog korlátozásának feloldására harmadik 
személlyel szemben még akkor sem volt alkalmas, ha e személyt a képviseleti jog 
meglétét illetıen megtévesztette(ennek az álképviselı jó vagy rosszhiszemősége 
szempontjából van relevanciája).  
.  
Az I.r. alperes álképviselıkénti eljárása a II.r alperes és felperesi önkormányzat között 
nem hozott létre szerzıdéses jogviszonyt, ezért a II.r. alperes a jogerıs ítéleti 
rendelkezés szerint semmis szerzıdés keretében kifizetett vételárat az eredeti állapot 
helyreállítása körében csak abban az esetben követelhetné eredménnyel az 
önkormányzattól, ha a pénz az álképviselıtıl valamilyen formában az 
önkormányzathoz került volna. Erre azonban – amit a peradatok kétséget kizáróan 
igazolnak és II.r. alperes sem vitatott – nem került sor. Az I.r. felperessel szemben 
ezen a címen érvényesített követelésnek tehát sem ténybeli, sem jogcímbeli alapja 
nincs. Mindezekre figyelemmel az ítélıtábla az elsıfokú ítéletnek az elsıdleges 
viszontkereseti kérelmet elutasító rendelkezését a Pp. 253. §. (2) bekezdés elsı 
fordulata alapján helybenhagyta.  
A Ptk. 348. §. (1) bekezdésében foglalt munkáltatói kártérítési felelısség abban az 
esetben alapozhatja meg a II.r. alperesnek a felperesi önkormányzattal szemben – 
eshetılegesen elıterjesztett – érvényesített másodlagos viszontkeresetét, ha a kár 
megtérítésének Ptk. 339. §. (1) bekezdésében foglalt általános feltételei - a jogellenes 
magatartás és az ezzel okozati összefüggésben bekövetkezett kár – az I.r. alperessel, 
mint álképviselıvel szemben egyébként fennállnának. A Ptk. 221. §. (1) bekezdése a 
rosszhiszemő álképviselıt –s  a peradatok alapján az I.r. alperes nyilvánvalóan 
ilyennek minısül – a teljes kár (pozitív interesse) megfizetésére kötelezi. A pozitív 
interesse körébe – a vagyoni és nem vagyoni hátrány csökkentéséhez, vagy 
kiküszöböléséhez szükséges kárpótláson, vagy költségen túl - a károsult vagyonában 



beállott értékcsökkenés, továbbá az a vagyoni elıny tartozhat, mely a szerzıdés 
érvényes létrejötte esetén elıállhatott volna.  
A II.r. alperes igénye azonban nem a fentebb meghatározott kár megfizetésére, hanem 
az érvénytelen ügylet teljesítése keretében adott - ellenszolgáltatás nélkül maradt - 
szolgáltatás visszaadására irányuló követelésnek felel meg, tévesen minısíti a II.r. 
alperes a vagyonában bekövetkezett értékcsökkenésnek (kárnak) azt az összeget, 
amelyet átadott, de nem kapott (még) vissza. Az átadott szolgáltatás visszaadására az 
köteles, aki – érvényes szerzıdéses viszony hiányában – azt jogalap nélkül tartja a 
birtokában, illetve aki azzal jogalap nélkül gazdagodna.  
A Ptk. 348. §. (1) bekezdése alapján a munkáltató felelıssége  az alkalmazottja által 
okozott kár tekintetében áll fenn. Ez a jogszabályi rendelkezés nem teremti azonban 
meg a közvetlen munkáltatói felelısséget azon az alapon, hogy a munkavállalónak 
harmadik személlyel szemben a nála meglévı szolgáltatás visszaadására, illetıleg nála 
kimutatható jogalap nélküli gazdagodás megfizetésére irányuló kötelezettsége áll fenn.  
A munkáltató kártérítési felelıssége a perbeli esetben tehát – a Ptk. 348. §. (1) 
bekezdésében foglalt speciális feltételek együttes fennállta esetén is – csak akkor állna 
fenn, ha a II.r. alperes az I.r. alperessel szemben eredménytelenül kísérelte meg a 
kifizetett vételár visszaadása iránti igényét érvényesíteni. A II.r. alperesnél ugyanis 
akkor keletkezik a kár (vagyonában beállott csökkenés), ha az I.r. alperes a vételárat 
nem vagy nem teljes összegben fizeti vissza. A peradatokból azonban megállapítható, 
hogy a II.r. alperes az I.r. alperessel szemben bírósági úton követelését nem 
érvényesítette, és azt sem bizonyította, hogy az igény érvényesítése nem is lehet 
eredményes. Egységes a bírói gyakorlat abban, hogy egy a kötelmi jogviszony alapján 
fennálló követelés érvényesítésének meg kell elıznie a szerzıdésen kívüli károkozó 
magatartásra alapított igény érvényesítését, ennek hiányában ugyanis az utóbbi 
követelés idı elıttinek minısül.  
 
A fentiekre tekintettel az ítélıtábla a II.r. alperes másodlagos viszontkereseti 
követelése tekintetében – a Pp. 130. §. (1) bekezdés f.) pontja és a 157. §. a.) pontja 
folytán alkalmazandó – Pp. 251. §. (1) bekezdése alapján a pert megszüntette, az 
elsıfokú bíróság ítéletének ezzel kapcsolatos rendelkezését pedig hatályon kívül 
helyezte. A részítélet ezen rendelkezésével szemben a fellebbezési jogot az 1/2006. 
Közigazgatási és Polgári jogegységi határozat zárja ki. 
 
 
 


