
Ha a szerződésmintát ajánló féllel szerződő feleknek fennállt a reális lehetőségük 

arra, hogy a kikötések tartalmát érdemi megfontolás tárgyává tegyék, attól 

eltérjenek, és ezirányú igényük esetén mód volt az előre megfogalmazott 

szerződési feltételek megfelelő módosítására, a támadott szerződéses kikötések 

egyedileg kialkudottnak, megtárgyaltnak tekintendőek, erre figyelemmel nem 

minősíthetőek általános szerződési feltételnek. 
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Az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott ítéletében az É. Ingatlanközvetítő 

Egyéni Cég által az ingatlanközvetítői tevékenysége körében alkalmazott „Megbízási 

szerződés (ingatlanközvetítésre)” elnevezésű szerződés 

- 2. pontjában a „Megbízott jogosult alvállalkozót igénybe venni.”; 

- 5. pontjában a „Megbízó sikeres közvetítésnek ismeri el, ha a Megbízott által 

nyilvántartott, regisztrált érdeklődőjének hozzátartozója, ismerőse, üzleti kapcsolata és 

bárki, akinek az ingatlan adatai a regisztrált érdeklődőtől juthattak tudomására, szerzi 

meg az ingatlant, e szerződés hatálya alatt, illetve annak megszűnését követően is. 

Sikeres a közvetítés akkor is, ha a Megbízott által regisztrált érdeklődő vételi 

szándékának hatására, jogosult, elővételi jogával élve szerzi meg az ingatlant.”; 

- 11. pontjában az „Amennyiben Megbízó a közvetített érdeklődők adatait saját 

érdekkörében más célra felhasználva, vagy másnak továbbadva ingatlanügyletet 

eredményez, azt Megbízó, Megbízott által közvetítettnek ismeri el, és vállalja a 

közvetített ingatlan értékére vetített, szokványos, piaci mértékű (3 % azaz három 

százalék) jutalék megfizetését Megbízott részére.”; 

- 15. pontjában a „Megbízó tudomásul veszi, hogy sikeres közvetítés esetén az 

Ingatlanra vonatkozó elidegenítési szerződést és Földhivatali bejegyeztetését csak 

Megbízott ügyvédje készítheti el, tulajdonszerző költségére. Ettől eltérő megállapodás 

csak Megbízott tudtával és írásos beleegyezésével köthető.” 

tartalommal szereplő általános szerződési feltételnek minősülő, fogyasztói szerződés 

részévé váló kikötések érvénytelenségét az alperessel szerződő valamennyi félre 

kiterjedő hatállyal megállapította azzal, hogy az érvénytelenség nem érinti a 2006. 

március 1. előtt kötött szerződéseket.  

Kötelezte az alperest, hogy 30 napon belül saját költségén tegye közzé egy országos és 

egy Veszprém megyében megjelenő napilapban, továbbá helyezze el 15 napon belül a 

saját internetes honlapján és ott 60 napig tartsa megjelenítve a kikötések 

érvénytelenségéről tájékoztató – a rendelkező részben meghatározott szövegű – 

közleményt. 

A bíróság a felperesnek az alperest a perbeli szerződési feltételek alkalmazásra 

ajánlástól való eltiltására irányuló kereseti kérelmét elutasította. Kötelezte az alperest, 

hogy külön felhívásra fizessen meg az államnak 27.000,-Ft illetéket. 



  

 

Az elsőfokú bíróság ítélete indokolásában megállapította, hogy az alperes 

tevékenységei közé tartozik egyebek mellett az ingatlanügynöki tevékenység is. Ezen 

tevékenysége körében használja a „Megbízási szerződés (ingatlanközvetítésre)” 

elnevezésű általános szerződési feltételekkel készített szerződésmintáját, mely szerint 

a megbízó az alperest ingatlan elidegenítési célú közvetítésével bízza meg, 

visszavonásig terjedő időtartamra. A szerződésminta 4. pontja értelmében a megbízott 

részére sikeres közvetítés címen fix összegű jutalék jár.  

Kiemelte, hogy a Ptk. 205/A §. (1) bekezdése értelmében általános szerződési 

feltételnek minősül az a feltétel, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése 

céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatároz és amelyet a 

felek egyedileg nem tárgyaltak meg. Ettől különböző az a szerződési feltétel, amelyet 

az egyik fél egyoldalúan a másik fél közreműködése nélkül határoz meg, a lényegi 

különbség közöttük az, hogy az általános szerződési feltétel esetében a fél a szerződési 

feltételt több szerződés megkötése céljából határozza meg, míg az egyoldalúan előre 

meghatározott szerződési feltétel esetében nincs ilyen cél. Nem kifogásolható, ha 

valaki szerződéskötésre készülve megfogalmazza a saját szerződési ajánlatát. A perbeli 

esetben azonban az alperes az ezirányú tevékenysége körében megkötendő valamennyi 

szerződés kereteit meghatározandó fogalmazta meg előre és egyoldalúan, a saját 

szempontjait figyelembe véve szerződéstervezetét.  

Az általános szerződési feltételnek nem fogalmi eleme, hogy ténylegesen több 

szerződésben is alkalmazzák, elegendő, ha annak meghatározására a Ptk. 205/A §. (1) 

bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.  

A bíróság rámutatott, hogy mindkét típusú szerződési feltétel részét képezheti 

fogyasztói szerződésnek, az ilyen feltételt alkalmazó felet terheli azonban annak 

bizonyítása, hogy a feltételt a felek egyedileg megtárgyalták. Az alperes előadása és a 

meghallgatott tanúk vallomása alapján a bíróság azt állapította meg, hogy az alperes 

által kötött szerződések oly módon jönnek létre, hogy azok egyoldalúan a másik fél 

közreműködése nélkül előre meghatározott szerződési feltételt tartalmaznak, hiszen az 

alperes által előkészített szerződésminta alapján kötöttek szerződést a tanúk és az 

általuk eszközölt változtatások lényegében a díjazás, esetleg az esedékesség tárgyában 

mozogtak. Ilyen esetekben vélelem szól amellett, hogy a vitatott szerződési kikötést 

egyedileg nem tárgyalták meg.  

Nem elegendő a vélelem megdöntéséhez, ha a bizonyítékok csupán azt igazolják, hogy 

a fogyasztó a szerződést, illetve az annak részét képező feltételeket azok tartalmát 

megismerve fogadta el. A szerződési feltételek módosítására a fogyasztónak akkor 

nyílik reális lehetősége, azaz akkor áll fenn a szerződési feltétel tartalmi 

befolyásolásának a lehetősége, ha a feltételt előre meghatározó fél ténylegesen is 

lehetővé tette számára, hogy megfontolás tárgyává tegye annak tartalmát és azzal 

kapcsolatban akaratát érvényesítse.  

Az alperes által becsatolt szerződéseket értékelve a bíróság kifejtette, hogy az alperes 

kötött olyan szerződéseket is, amelyek nem minősülnek a Ptk. 685. §. e.) pontja 

alapján fogyasztói szerződésnek, ugyanakkor a szerződések túlnyomó többsége 

fogyasztói szerződésnek minősül. Az 1978. évi 2. tvr. (Ptké.II.) 5. §. a.) pontja és 5/B. 

§. (1) bekezdése biztosítja a felperes javára az igényérvényesítési lehetőséget az 



  

általános szerződési feltételek fogyasztói szerződés részévé váló tisztességtelen 

kikötése tekintetében.  

A Ptk. 209. §. (1) és (2) bekezdése szerinti szempontok vizsgálata és értékelése során 

rámutatott arra, hogy az ingatlanközvetítésre irányuló szerződéseket a bírói gyakorlat a 

Ptk. 474. §. (1) bekezdésben írt megbízásnak minősíti. Az alperes által használt 

szerződésminta 4. pontjából kitűnik, hogy az alperesi tevékenység eredményéhez, az 

ingatlanra vonatkozó elidegenítési szerződés aláírásához kapcsolódik az alperes 

díjigénye. A szerződés tehát a megbízási szerződés jeleit mutatja, az alperes díjazását 

tekintve pedig eredménykötelmet hoz létre. A Ptk. 475. §. (1) bekezdése kimondja, 

hogy a megbízott személyesen köteles eljárni. Igénybe veheti azonban más személy 

közreműködését is, ha ehhez a megbízó hozzájárult, vagy ha ez a megbízás jellegével 

együtt jár. Az ingatlanközvetítési megbízás magában hordozza annak lehetőségét, 

hogy a megbízó szükségképpen feltárja az anyagi helyzetét az ingatlan iránt 

érdeklődők részére, betekintést enged személyes körülményeibe, melyeket egyéb 

viszonyok között legfeljebb családtagjai, közeli ismerősei részére biztosítana. A 

megbízás sikeres teljesítése esetén jelentős összegű pénzmozgásra kerül sor, ez 

biztonság érzetet, intimitásigényt követel meg. Ehhez képest tisztességtelen a 2. 

pontban írt szerződési feltétel, amely korlátozás nélkül és az egyes ellátandó 

részfeladatok konkretizálása nélkül felhatalmazza az alperest alvállalkozó 

igénybevételére.  

 

A díjazás tekintetében az eredménykötelem jellegzetességét mutatja a szerződés, így 

az adásvételi szerződés, vagy előszerződés létrejötte és az alperes tevékenysége között 

ok-okozati összefüggésnek kell fennállnia. Nem viszonyul jóhiszeműen az alperes a 

megbízójához és egyben egyoldalú és indokolatlan az olyan ellenszolgáltatás 

meghatározása, amely automatikus akkor is megilleti az alperest, amikor az ingatlant 

nem az alperes által nyilvántartott vagy regisztrált érdeklődő vásárolja meg. Ezen 

kikötések alkalmazása esetén a megbízó eredményhez kötött díjfizetési kötelezettsége 

akkor is beállna, ha az alperes tevékenységétől függetlenül jött létre a szerződés. 

Tisztességtelen az a kikötés, amely az ingatlanközvetítési szerződés megszűnése után - 

főként, ha az időkorlátot sem tartalmaz - olyan esetre is díjfizetési kötelezettséget ír elő 

a megbízó terhére, amikor nem bizonyítható, hogy az adásvétel a megbízott korábbi 

közvetítői tevékenységével ok-okozati összefüggésben jött létre. A szerződés 5. 

pontjában foglalt kikötések tehát tisztességtelenek.  

A 11. pont második mondatában írtakkal kapcsolatosan a bíróság úgy foglalt állást, 

hogy annak nincs akadálya, hogy a felek kizárják, vagy szerződésszegő magatartássá 

nyilvánítsák azt, hogy a megbízó a közvetített érdeklődők adatait saját érdekkörében 

saját céljaira használja fel, vagy másnak továbbadja. Az a kikötés azonban sérti az 

eredményhez kötöttségen alapuló díjazás elvét, hogy adott esetben a megbízótól 

teljesen független más személy és az alperes által közvetített érdeklődők között 

bármikor, bármilyen ingatlanra vonatkozó, bármilyen feltételekkel létrejövő ügylet a 

megbízó terhére díjfizetési kötelezettséget eredményezzen. Ezen kikötések a 18/1999. 

(II.5.) Kormányrendelet 1. §. (1) bekezdés c.) pontjába is ütköznek, amely szerint 

tisztességtelennek minősül a fogyasztói szerződésben különösen az a szerződési 

feltétel, amely a fogyasztót teljesítésre kötelezi abban az esetben is, ha a fogyasztóval 

szerződő fél nem teljesíti a szerződést.  



  

A szerződés 15. pontjában foglaltakkal kapcsolatosan a bíróság kifejtette, hogy az 

ingatlanközvetítésre irányuló megbízási szerződés célja az, hogy az ingatlanra 

vonatkozóan adásvételi szerződés jöjjön létre. A szerződés kialakításánál a felek 

általában igénybe veszik az ügyvéd közreműködését, míg az adásvételi szerződést 

követően a földhivatali ügyintézés során kötelező a jogi képviselő igénybevétele. Az 

ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 4. és 22. §-ai előírják, hogy ügyvédet 

mindenki szabadon választhat, az ügyvéd általában a megbízó megbízása alapján jár 

el. Indokolatlan és a fogyasztó jogait sértő, emiatt tisztességtelen az a kikötés, amely 

az alperes tudtához és írásos beleegyezéséhez köti a megbízó ügyvédválasztási 

szabadságát, főként úgy, hogy azt is előírja, hogy az ügyvéd munkájának költségét a 

tulajdonszerző viseli. A kikötés sérti a szerződéskötés Ptk. 200. §. (1) bekezdésében írt 

szabadságának elvét.  

 

A fentebb kifejtettek értelmében az elsőfokú bíróság túlnyomórészt helyt adott a 

felperes keresetének, megállapítva a tisztességtelen szerződéses kikötések 

érvénytelenségét és az alperest a meghatározott szövegű közlemény közzétételére 

kötelezte. Ugyanakkor a szerződési feltételek alkalmazásra ajánlásától való eltiltásra 

irányuló kereseti kérelmet elutasította. 

 

Az alperes fellebbezésében az ítélet megváltoztatását, a kereset elutasítását kérte. 

Hangsúlyozta, hogy a felperes perbeli legitimációja a Ptké. II. 5. §. a.) pontja és a Ptk. 

209/B §. (1) bekezdése értelmében kizárólag a fogyasztói szerződésekben alkalmazott 

általános szerződési feltételekkel kapcsolatosan áll fenn. A perben támadott 

rendelkezések azonban nem minősülnek általános szerződési feltételeknek.  

Az alperes álláspontja szerint az ügy eldöntése szempontjából elsősorban annak van 

jelentősége, hogy a perbehozott szerződésminta alkalmazásra került-e az alperes 

részéről, hiszen a fogyasztói szerződés részévé vált általános szerződési feltételekkel 

kapcsolatos igényről dönthet a bíróság. Amennyiben azonban a szerződési feltételek 

nem kerültek alkalmazásra, a Ptk. 209/B §. (1) bekezdése szerinti megállapítási kereset 

előterjesztésének nincs helye. A per során kétség kívül bizonyítást nyert, hogy az 

alperes egyetlen esetben sem alkalmazta a perbehozott szerződésmintát. Ezen állítását 

a felperes sem vonta kétségbe. 

A Ptk. 205/A §-ához fűzött Nagykommentár ezirányú értelmezését idézve a 

fellebbezésben az alperes hangsúlyozta, hogy a megbízási szerződésminta nem 

minősül általános szerződési feltételnek a perbeli esetben. A szerződés kidolgozásában 

való közreműködés lehetőségéről ugyanis akkor beszélhetünk, ha a szerződő félnek 

reális lehetősége nyílt a szerződési feltételek kialakítására és azok tartalmának 

befolyásolására. Abban az esetben, ha a szerződési feltétel támasztója késznek 

mutatkozik arra, hogy az előre megfogalmazott szerződési feltételeket a vele szerződő 

fél szándékainak megfelelően módosítsa és ez utóbbinak ténylegesen alkalma volt 

megfontolás tárgyává tenni az érintett feltétel tartalmát, s azzal kapcsolatban 

elképzeléseit érvényesíteni, akkor az így kialakított szerződési kikötés egyedileg 

kialkudottnak tekintendő. Annak és csak annak van jogi jelentősége tehát, hogy az 

alperessel szerződő félnek volt-e alkalma a már meglévő mintában szereplő 

feltételeket módosítani és saját elképzeléseit érvényesíteni.  



  

A bíróság téves jogi feltételezés mentén folytatta le a bizonyítást, azokat a 

bizonyítékokat nem vette figyelembe, amelyek értelmében az alperessel szerződő 

személyeknek reális lehetőségük volt a szerződési feltételek alakítására, holott a 

tanúvallomások ezt igazolták.  

Hangsúlyozta, hogy a perbe hozott feltételek nem minősülhetnek általános szerződési 

feltételeknek, hiszen az alperessel szerződő felek azokat áttanulmányozhatták, 

megismerhették, mindemellett a szerződések tartalmaztak egy kiköltetlen részt is az 

„egyéb” rendelkezésekre, amelyben a felek szabadon dönthettek egyes feltételek 

elhagyása, vagy további feltételek megállapítása tárgyában. Az alperessel szerződő 

személyeknek volt reális lehetőségük a feltételek módosítására.  

 

Az alperes mindemellett vitatta, hogy a feltételek tisztességtelenek lennének.  

 

A felperes fellebbezési ellenkérelme az elsőfokú ítélet helyes indokai alapján való 

helybenhagyására irányult.  

 

Az alperes fellebbezése az alábbiak szerint érdemben alapos.  

 

Az elsőfokú bíróság a jogvita eldöntéséhez szükséges bizonyítást lefolytatta és a 

peradatok okszerű mérlegelésével helyes tényállást állapított meg, ugyanakkor tévesen 

minősítette a felperes által támadott szerződési kikötéseket általános szerződési 

feltételeknek, ezért tévesen jutott arra a következtetésre, hogy a felperesnek fennáll az 

aktív perbeli legitimációja.  

A Pp. 209/B §. (1) és (2) bekezdése, továbbá az 1978. évi 2. tvr. 5. §-a és 5/B §-a (1), 

(2) bekezdése az ügyésznek csupán az általános szerződési feltételnek minősülő 

szerződéses kikötések érvénytelenségének megállapítására biztosít – azok 

tisztességtelenségére alapuló - keresetindítási jogot. Erre figyelemmel a perben 

elsődlegesen – miként erre az elsőfokú bíróság is utalt – abban kellett állást foglalni, 

hogy a támadott kikötések általános szerződési feltételnek minősülnek-e.  

A szerződési kikötések nem minősíthetők általános szerződési feltételeknek pusztán 

abból a körülményből kifolyólag, hogy szerződésminta, úgynevezett blanketta alapján 

kerültek szerződésbe foglalásra. Nem a szerződésminta, hanem annak valamely eleme, 

kikötése minősülhet – a Ptk. 205/A §. (1) bekezdésében foglalt feltételek együttes 

fennállta esetén – ilyennek. 

 

Az általános szerződési feltétel fogalmát a Pp. 205/A §. (1) bekezdése határozza meg. 

Az ott meghatározott konjunktív feltételek bármelyikének hiányában a vizsgált kikötés 

nem minősül általános szerződési feltételnek. Helytállóan foglalt állást az elsőfokú 

bíróság a tekintetben, hogy az alperes a szerződéstervezetében az ingatlanügynöki 

tevékenysége körében megkötendő valamennyi szerződés kereteinek meghatározása 

céljából fogalmazta meg előre a felperes által támadott kikötéseit. A tanúvallomások 

és a perben csatolt szerződések téves értékelésével állapította meg ugyanakkor az 

elsőfokú bíróság, hogy az alperes nem tudott eleget tenni a Ptk. 205/A §. (2) 

bekezdéséből kifolyólag őt terhelő bizonyítási kötelezettségnek.  

 



  

Megállapítható, hogy az alperes korábbi szerződéskötési gyakorlatától részben eltérő, 

a kereset által érintett, újonnan kidolgozott szerződésblankettáját kiindulópontként 

felhasználó szerződéskötések során az alperes többnyire maga is eltért a blanketta 

szövegében rögzítettektől. Az alperes új szerződési blankettája alapján készült és 

csatolt szerződések jelentős része a felperes által támadott szerződéses kikötéseket 

egyáltalán nem, vagy jelentős tartalmi módosításokkal foglalja magába.  

 

Cs.-né N. Sz. 2010. július 21-én kelt szerződésének 2. pontja ugyan tartalmazza a 

kifogásolt szerződéses rendelkezést, az 5. pontja azonban a blankettához képest 

módosított tartalommal rendezi a díjfizetési kötelezettség feltételeit, a blanketta 11. 

pontjában kifogásolt rendelkezéseket a szerződés 10. pontja tartalmazza, míg a 

blanketta 15. pontjában kifogásolt rendelkezés nem része a szerződésnek. H. L. 2010. 

szeptember 28-án kelt szerződése nem tartalmazza a 2. pontban kifogásolt kikötést, 

eltérő tartalmat hordoz az 5. pont ezzel kapcsolatos kikötése és nem tartalmazza a 11. 

és 15. pontban kifogásolt szerződéses kikötést sem. V. Gy. 2011. május 11. napján kelt 

szerződése az 5. pontban foglalt szerződéses rendelkezést eltérő tartalommal foglalja 

magába, a 11. és 15. pontban kifogásolt rendelkezések hiányoznak a szerződésből. F. 

R. 2011. május 29-én kötött szerződése szintén eltérő szabályozást tartalmaz az 5. 

pontot illetően, a 11. és 15. pontban foglalt vitatott rendelkezések hiányoznak a 

megállapodásból. K. S. 2010. október 26-án kötött szerződése nem tartalmazza a 2. 

pontban kifogásolt rendelkezést, az 5. pont szintúgy eltérő tartalommal rendezi a 

jutalékra való jogosultság feltételeit, a 11. és 15. pontban kifogásolt rendelkezéseket 

pedig nem tartalmazza.  

 

Kitűnik, hogy az alperes a szerződéskötési gyakorlata során a felek jogait és 

kötelezettségeit szabályozó rendelkezések lényeges elemeit, akár a díj mértékét 

tekintve is kész volt a szerződéskötő felek igényei szerint a szerződésminta 

feltételeinek változtatására.  

Ezek a körülmények, továbbá a meghallgatott szerződést kötő felek tanúvallomása 

kétséget kizáróan igazolja, hogy a feleknek fennállt a szerződéskötés körében a reális 

lehetőségük arra, hogy a kikötések tartalmát érdemi megfontolás tárgyává tegyék, attól 

eltérjenek, és a szerződést kötő felek ezirányú igénye esetén az alperes késznek 

mutatkozott az előre megfogalmazott szerződési feltételek megfelelő módosítására. 

Minderre tekintettel a perben támadott szerződéses kikötések egyedileg kialkudottnak, 

megtárgyaltnak tekintendőek, erre figyelemmel nem minősíthetőek általános 

szerződési feltételként. 

A kifejtettekre figyelemmel a felperesnek a perre érintett szerződéses kikötések 

tekintetében a már fentebb felhívott jogszabályi rendelkezések értelmében nem áll 

fenn a keresetindítási joga, ezért az elsőfokú bíróság akkor járt volna el helyesen, ha a 

keresetet annak további érdemi vizsgálata nélkül ítéletével elutasítja.  

 
A fentiekre tekintettel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének megfellebbezett – tehát a 

felperes keresetének részben helyt adó - rendelkezéseit a Pp. 253. §. (2) bekezdése alapján 

megváltoztatta, a keresetet - annak további érdemi vizsgálata és az elsőfokú ítélet ezirányú 

indokainak mellőzése mellett - elutasította. 


