
Az opciós szerződés kötelező tartalmi eleme ugyan a dolog és a vételár 

megjelölése, de nem mint szerződéses szolgáltatás és ellenszolgáltatás, hiszen e 

szerződés alapján sem a dolog tulajdonjoga, sem annak vételára nem követelhető. 

Ebből következően az opciós szerződés megtámadása a dolog értéke és annak 

vételára közötti feltűnően nagy értékkülönbség jogcímén fogalmilag kizárt.  

Ugyanezen okból nem lehetséges az opciós szerződés érvénytelenségére történő 

hivatkozás az uzsora jogcímen való semmiségi ok alapján. 

Alkalmazott jogszabályok: Ptk. 375.§ (1) bekezdése, 201.§ (2) bekezdése,202.§  

   

 

 

Győri Ítélőtábla Pf.I.20.195/2014/9. szám 

 

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a B., H. köz 3. szám alatti 

(16306/3 helyrajzi számú) 1073 m2-es belterületi lakóház ingatlan 8/10 tulajdoni 

hányadban a II.r. felperes, 1/10-1/10 tulajdoni hányadban pedig az I.r. felperes és a 

II.r. alperes tulajdona, utóbbiak tulajdoni illetőségét a II.r. felperes holtig tartó 

haszonélvezeti joga terheli. (perbeli ingatlan) Az I.r. felperes és az I.r. alperes között 

bankhitelszerződés jött létre, melyből eredő fizetési kötelezettségei teljesítésével I.r. 

felperes késedelembe esett. Mivel más banktól felvett kölcsönnel e tartozását rendezni 

nem tudta, az I.r. alperes ajánlatát elfogadva - a tartozás tőkésítésével - az I.r. felperes 

és az I.r. alperes 2009. szeptember 7-én kölcsönszerződést kötött 17.000.000,-Ft 

kölcsönösszegre. Ennek biztosítására a felperesek és a II.r. alperes, a perbeli ingatlan 

tulajdonosaiként az I.r. alperessel 2009. szeptember 7-én opciós szerződést is kötött, 

amelyben az I.r. alperes javára 5 évre  vételi jogot engedtek a perbeli ingatlanra. Az 

opciós szerződés 4. pontjában rögzített vételár 33.804.000,-Ft volt, de a felek abban 

állapodtak meg, hogy az opciós jog fennállása alatt bekövetkező piaci árváltozás 

esetén akként járnak el, hogy az opciós jog gyakorlásának időpontjában az I.r. alperes 

ingatlan-szakértőtől írásos állásfoglalást kért az ingatlan piaci áráról, és ezek számtani 

átlagának 90 %-a minősül vételárnak. Az I.r. alperest illető vételi jog az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzésre került. Az I.r. felperes az így biztosított 

kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek sem tudott eleget tenni, ezért a 

kölcsönszerződést az I.r. alperes 2010. május 3-án azonnali hatállyal felmondta. Az I.r. 

alperes a 2009. szeptember 7-án kelt kölcsönszerződésből és a 2005. november 17-én 

kelt bankszámlaszerződésből eredően az I.r. felperessel szemben fennálló követelését 

2010. augusztus 10-én 17.000.000 Ft ellenértékért a III.r. alperesre engedményezte. A 

perbeli ingatlan beköltözhető forgalmi értéke, az opciós szerződés megkötésének 

időpontjában 45.160.000,- Ft volt.  

 

A felperesek végleges kerestükben elsődlegesen a 2009. szeptember 7-én kelt opciós 

szerződés semmisségének megállapítását, és - az eredeti állapot helyreállítása körében 

- az I.r. alperes javára bejegyzett vételi jog törlését kérték a Ptk. 202. §-a alapján. 

Másodlagosan - a 2009. szeptember 7-én kelt opciós szerződést a Ptk. 201.§ (2) 

bekezdése alapján megtámadva - annak a megállapítását kérték, hogy az opciós 

szerződés a felek szolgáltatásainak – azaz az opciós szerződésben megállapított vételár 

és a perbeli ingatlan forgalmi értéke között fennálló - feltűnő értékkülönbség miatt 



érvénytelen. Ennek oly módon történő kiküszöbölését kérték, hogy az ingatlan 

vételárát 80.000.000 Ft-ban állapítsa meg a bíróság. A II.r. és III.r. alperest a kereset 

teljesítésének a tűrésére kérték kötelezni. Az elsődleges keresetük körében arra 

hivatkoztak, hogy az opciós szerződéssel érintett ingatlan az I.r. alperes által készítetett 

2005-ös értékbecslés szerint 99.900.000,- Ft forgalmi értékű, míg az egyeztetett végső 

piaci értéke e szakvélemény szerint 75.500.000,- Ft. Előadták, hogy nem önmagában a 

hitelkiváltásra szolgáló új kölcsönszerződést és az annak biztosítására kötött opciós 

szerződést tekintik uzsorás szerződésnek, hanem az I.r. alperes azzal használat ki a I.r. 

felperes szorult anyagi helyzetét, hogy a banki értékbecslésnél jóval kevesebb összegű 

vételárat jelölt meg az opciós szerződésben.  A másodlagos kérelmüket ugyanerre a 

ténybeli alapra alapították, előadva hogy opciós szerződésben meghatározott vételár 

lényegesen (aránytalanul) alacsonyabb az ingatlan tényleges forgalmi értékénél.  

 

Az I.r. alperes érdemi ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte. Álláspontja szerint 

az I.r. felperessel kötött hiteljogviszonyból eredő tartozás nem olyan szorult helyzet, 

amiből a felperesek csak az I.r. alperessel kötött kölcsönszerződés és annak 

biztosítékául szolgáló opciós szerződés útján szabadulhattak volna, az „exit ügylet” 

általánosan alkalmazott formája a felhalmozott tartozás rendezésének. Az opciós 

szerződés nem uzsorás, az csak biztosítékául szolgált a felek közötti 

kölcsönszerződésnek. A korábbi kölcsönszerződésből eredő követelés 

érvényesítésének elkerülése, a lejárt tartozás rendezése érdekében biztosította az új 

kölcsönügylet létrehozásával biztosíték mellett, azaz opciós szerződés megkötésével 

az I.r. felpereseknek hogy a kölcsöntartozását teljesíteni tudja. A kölcsönszerződés, és 

a biztosítéki opciós szerződés megkötésénél nem az a szándék vezette, hogy az I.r. 

felperes helyzetét kihasználva feltűnő aránytalan előnyt kössön ki, hanem az, hogy a 

kölcsönszerződés alapján fennálló követelése megtérülését elérje. Az opciós 

szerződésben kikötött vételár és az ingatlan valós forgalmi értéke között nincs feltűnő 

értékkülönbözet. A II.r. alperes a keresettel szemben érdemi ellenkérelmet nem 

terjesztett elő. 

 

A III.r. alperes érdemi ellenkérelmében szintén a kereset elutasítását kérte. Álláspontja 

szerint az opciós szerződés megkötésekor a felperesek nem voltak szorult helyzetben. 

A másodlagos kereseti kérelem kapcsán pedig arra hivatkozott, hogy 2009. szeptember 

7-én vette kezdetét a megtámadási határidő a Ptk. 236. § /2/ bekezdés a.) pontja 

alapján, ami a keresetindításkor már lejárt. Előadta, hogy 2010. augusztusban 

megszerezte az I.r. alperes kölcsönszerződésből eredő követelését, és a vételi jog 

alapján a tulajdonjogát megkísérelte bejegyeztetni, de a földhivatal e kérelmét 

elutasította. 

 

Az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott ítéletével a felperesek keresetét 

elutasította, és kötelezte őket, hogy egyetemlegesen fizessenek meg az államnak 

900.000,- Ft feljegyzett eljárási illetéket, és 41.656 Ft előlegezett szakértői költséget, 

az I.r. alperesnek 50.000,-Ft, a III.r. alperesnek pedig 300.000,-Ft perköltséget. 

Határozatának indokolásában rögzítette, hogy a perbeli opciós szerződés 2009. 

szeptember 7-én jött létre, ezért a perbeli jogvitára a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény hatálybaléptetésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 



rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. Tv. 1.§-a és 50.§ (1) bekezdése szerint a 

az 1959. évi IV. tv. (továbbiakban Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. Az elsődleges 

kereseti kérelmet tekintve rámutatott, hogy az uzsorás szerződés feltétele egyrészt a 

feltűnő aránytalan előny, másrészt, hogy ennek kikötésére célzatosan, a másik fél 

helyzetének kihasználásával kerüljön sor. A felperesek arra hivatkoztak, hogy az 

opciós szerződés megkötésekor az I.r. alperes tudott arról, hogy az I.r. felperesnek 

jelentős összegű hitelállománya volt, és ennek kihasználásával jelölte meg az opciós 

vételárat. Az elsőfokú bíróság megítélése szerint önmagában az, hogy az I.r. 

felperesnek rendeznie kellett a korábbi kölcsönszerződésből eredő tartozását, és ennek 

során további biztosítékot kellett vételi jog alapítása formájában nyújtania nem jelenti 

olyan hátrányos helyzet kihasználását, amely az opciós szerződés uzsorás jellegét 

megalapozná. Az I.r. felperes tartozásának megfizetésére más lehetőségeket is igénybe 

vehetett volna, amivel az opciós szerződés megkötését is elkerülhette volna. 

Önmagában az, hogy a felperesek által a tartozás rendezésére választott megoldás, 

vagyis az újabb kölcsönszerződés és az opciós szerződés megkötése további anyagi 

tehertételt jelentett számukra, az opciós szerződés uzsorás jellegét nem eredményezi. 

Nem bizonyították a felperesek, hogy az opciós szerződés megkötésére, és az abban 

foglalt opciós vételár meghatározására kifejezetten a felhalmozott tartozásukra, mint 

hátrányos szükséghelyzetre tekintettel került volna sor. Az uzsorás szerződés 

megállapításának másik feltétele a feltűnően aránytalan előny kikötése. Az uzsorás 

szerződés feltűnően aránytalan előnyként megfogalmazott feltétele körében a 

felperesek az opciós vételár aránytalanul alacsony voltára hivatkoztak, ami ugyanaz a 

fogalom, mint a szolgáltatás és ellenszolgáltatás feltűnő aránytalansága, ezért az 

elsőfokú bíróság e második tényállási elemet a felperesek elsődleges és másodlagos 

kereseti kérelme vonatkozásában együttesen vizsgálta.  

Alaptalannak találta a III.r. alperesnek azt a hivatkozását, hogy a felperesek 

megtámadási jogukkal elkéstek, mert a megtámadásra  nyitva álló egyéves határidő a 

felek szolgáltatásainak teljesítésekor kezdődik. A felperesek szolgáltatása (teljesítése) 

az opciós szerződés szerint az ingatlan tulajdonjogának átengedése - a feltétel 

bekövetkezte után - az opciós jog gyakorlásakor, vagyis tűrni azt, hogy az ingatlan 

tulajdonjogát az I.r. alperes (engedményezés során a III.r. alperes) megszerezze. A 

keresetindításkor a perbeli ingatlan tulajdonjoga a felpereseket, illetve a II.r. alperest 

illette, ezért a felperesek keresetindításkor tett megtámadási nyilatkozata A Ptk. 236.§ 

(1) bekezdése szerinti határidőn belüli.  

Érdemben kifejtette, hogy a bírói gyakorlatban eltérő álláspontok vannak arról, „hogy 

opciós szerződés esetén mit kell a feltűnően aránytalan előny vizsgálata során 

egymáshoz viszonyítani”. Az opciós szerződésnél – álláspontja szerint – abból kell 

kiindulni, hogy a szerződő felek mindegyike szolgáltatásokkal tartozik a másik felé, 

melyeket opciós szerződés esetén az annak hátteréül szolgáló kölcsönszerződéssel 

együtt kell értelmezni. Ennek megfelelően a felperesek feltételes szolgáltatása az 

opciós joggal megterhelt ingatlan tulajdonjogának az átruházása - ami a szerződéses 

feltétel bekövetkeztével és a vételi jog gyakorlásával átszáll a jogosultra – a felperesi 

szolgáltatás tehát nem csupán a vételi jog engedésében áll. Az I.r. alperes szolgáltatása 

pedig, hogy a vételi jog gyakorlásával az opciós vételár összegével elszámol, 

csökkenti az I.r. felperes által felhalmozott – kölcsönszerződésből eredő – tartozást 

összegét. Ebből következően „e két szolgáltatást – a vételi joggal terhelt ingatlan 



tulajdonjogának átruházását és a vételi jog gyakorlása következtében keletkező 

elszámolási és/vagy fizetési kötelezettséget kell összevetni a Ptk. 201.§ (2) bekezdése 

alapján. Emiatt opciós szerződésből előny akkor keletkezik, ha a vételi jog gyakorlása 

során megszerzett ingatlan forgalmi értéke és a tartozásnak az ingatlan 

tulajdonjogának átszállása eredményeként történő csökkenése, vagyis az opciós 

szerződésben megjelölt vételár eltér egymástól.” Feltűnően aránytalan az előny pedig 

akkor, ha ez az eltérés a szerződés összes körülményeinek figyelembevételével 

(szerződő felek, szerződés tárgya, piaci értékviszonyok) olyan jelentős, ami a 

szerződéses értékegyensúlyt felborítja. A bírói gyakorlat mindig az adott szerződés 

megkötése során tapasztalható körülmények függvényében határozza meg azt, hogy 

milyen eltérést kell feltűnően aránytalannak tekinteni, de a 40 - 50 %-os eltérést már 

minden esetben annak tekinti. Mindezek alapján a feltűnő aránytalanság vizsgálata 

során (az opciós jog gyakorlása során szerezhető vagyoni előnyt) azaz a perbeli 

ingatlan forgalmi értékét és az opciós jog gyakorlása következtében jóváírt tartozást, 

azaz az opciós vételár összegét kell egymáshoz viszonyítani. Ezt pedig az opciós 

megkötésének időpontjában (2009. szeptember 7-én) vizsgálta, mert uzsorás 

szerződés, illetve a Ptk. 201. § /2/ bekezdése szerinti szerződés esetén is a szerződés 

megkötésének időpontjában kell az aránytalanságnak fennállnia, ami az 

érvénytelenséget és a megtámadhatóságot előidézi. A perbeli ingatlannak a 2009. 

szeptemberi forgalmi értékének meghatározására szakértői bizonyítást rendelt el, és az 

így beszerezett szakvéleményt ítélkezése alapjául elfogadva megállapította, hogy a 

perbeli ingatlan 2009. szeptemberi forgalmi értéke 45.160.000,- Ft. A felek a 2009. 

szeptember 7-i opciós szerződésben ehhez képest 33.804.000,-Ft vételárat kötöttek ki. 

E kettő közötti a különbség az eltérés nagyságára, a szerződés biztosítéki jellegére, és 

az ingatlanforgalom 2009-es állapotára tekintettel nem feltűnően nagy, ezért az opciós 

szerződés nem tartalmaz sem feltűnően aránytalan előnyt, sem pedig a szerződő felek 

által teljesítendő szolgáltatás-ellenszolgáltatás között nem áll fenn feltűnő 

értékkülönbség. Mindezek alapján a keresetet elutasította, mert a 2009. szeptember 7-i 

opciós szerződés nem uzsorás, illetve a szerződésben meghatározott szolgáltatás-

ellenszolgáltatás között az értékkülönbség sem feltűnően nagy. A pervesztes 

felpereseket a Pp.78.§ (1) bekezdése alapján perköltség megfizetésére kötelezte az I.r. 

és a III.r. alperes felé, a 32/2003. (VIII. 22.) IM. rendelet alapján, aminek összegét 

elsősorban a tárgyalásokon való részvétel, illetve a benyújtott beadványokban kifejtett 

jogi képviseleti tevékenység alapján határozta meg. 

 

Az elsőfokú ítélettel szemben a felperesek terjesztettel elő fellebbezést, amelyben 

annak keresetük szerinti megváltoztatását kérték.  Arra hivatkoztak, hogy az elsőfokú 

bíróság – a perben beszerzett szakvélemény alapján – tévesen állapította meg, hogy az 

opciós szerződés megkötésének időpontjában 45.160.000,- Ft volt perbeli ingatlan 

forgalmi értéke, mert e megállapítás alapját képező szakvélemény – véleményük 

szerint - ellentmondásos hiányos, amit részleteztek.  Emiatt másik szakértő 

kirendelésére tettek indítványt. 

 

A felperesek és a III.r. alperes fellebbezési ellenkérelme – az ellenérdekű fél által 

támadott körben – az elsőfokú ítélet helybenhagyására irányult. 



Az I.r. alperes fellebbezési ellenkérelme szintén az elsőfokú ítélet helybenhagyására 

irányult. 

 

A fellebbezések nem alaposak. 

 

Az elsőfokú bíróság az érdemi döntés meghozatalához szükséges releváns tényállást 

túlnyomórészt helyesen állapította meg, azt az ítélőtábla – részben az elsőfokú eljárás, 

részben pedig a másodfokú eljárás adatai alapján - az alábbiakkal egészíti ki: 

 

- Az I.r. alperes a 2009. szeptember 7-án kelt kölcsönszerződésből és a 2005. 

november 17-én kelt bankszámlaszerződésből eredően az I.r. felperessel 

szemben fennálló követelését 2010. augusztus 10. napján 17.000.000 Ft 

ellenértékért a III.r. alperesre engedményezte. 

- Szintén 2010. augusztus 10. napján az I.r. alperes és a III.r. alperes között egy 

megállapodás jött létre „opciós megállapodásból eredő vételi jog gyakorlásának 

kijelöléséről”, amelyben az I.r. alperes a perbeli opciós szerződés 9. pontja 

alapján az opciós szerződésből eredő vételi jogosultság gyakorlására a III.r. 

alperest jelölte ki. 

- A III.r. alperes – ennek alapján - 2010. augusztus 10-én egy nyilatkozatot írt alá 

„vételi jog érvényesítéséről” a perbeli ingatlan tekintetében. 

- A III.r. alperes ezt követően kérelmet terjesztett elő az illetékes földhivatalnál a 

perbeli ingatlanra a tulajdonjogának bejegyzése iránt, amit a Budapesti 1. 

számú Körzeti Földhivatal 2010. október 29-én kelt 160801/8/2010. számú 

határozatával elutasított, e határozatot a Fővárosi Földhivatal 2010. december 

20-i 33.167/2/2010. számú határozatával helybenhagyta. Ennek indokolása 

szerint a vételi jogot alapító 2009. szeptember 7-én kelt opciós szerződés 10. 

pontjában a tulajdonosok visszavonhatatlanul hozzájárultak ahhoz, hogy a 

vételi jog gyakorlása esetén az ingatlan tulajdonjoga minden további 

nyilatkozat és hozzájárulás nélkül a jogosult javára a 8. pont szerinti nyilatkozat 

(vételi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozat) kézhezvételét és a vételár 

megfizetését követően az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. A 

tulajdonjog bejegyzési engedély ezért feltételhez kötötten került megadásra, az 

Inytv. 29. §-ában foglaltak alapján azonban a bejegyzési engedélynek 

kifejezettnek, feltétel nélkülinek és visszavonhatatlannak kell lennie. Ilyen 

feltétel nélküli bejegyzési engedély nem állt rendelkezésre, ezért utasította el a 

III.r. alperes tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmét a földhivatal. 

- Ezt követően a III.r. alperes 2011. július 12. napján keresetet terjesztett elő a 

Fővárosi Bíróságon a jelen per felperesi és a jelen per I.r. és II.r. alperese ellen, 

amelyben elsődlegesen annak a megállapítását kéri a Ptk. 375.§-a alapján, hogy 

közötte valamint a jelen per felperesei és II.r. alperese között a jelen perben 

támadott opciós szerződés és a 2010. augusztus 10-i vételi jog érvényesítésére 

vonatkozó nyilatkozata alapján létrejött az adásvételi szerződés a perbeli 

ingatlanra. Másodlagos keresete a Ptk. 206.§-a alapján arra irányul, hogy a 

bíróság a perbeli ingatlan tekintetében hozza létre az adásvételi szerződést. Ez a 

per 17.P.23.398/2011. ügyszámon volt folyamatban, de annak tárgyalását az 

eljáró bíróság a jelen per jogerős befejezéséig felfüggesztette. 



- A jelen per felperesei abban a felfüggesztett perben azzal védekeznek, hogy a 

III.r. alperes részéről egyáltalán nem került sor a perbeli opciós szerződés 

alapján a vételi jog gyakorlására. A jelen perben a felperesek a fentiekkel 

egyezően nyilatkoztak, határozottan vitatták, hogy a III.r. alperes részéről a 

perbeli opciós szerződés alapján vételi jog gyakorlására sor került volna, így azt 

is, hogy ennek alapján adásvételi szerződés jött volna létre.  

 

Az így kiegészített tényállás alapján az elsőfokú bíróság érdemben helytálló döntést 

hozott, annak indokait azonban az ítélőtábla nem osztotta. 

 

Azt elsőfokú bíróság azt helytállóan állapította meg, hogy a felperes és az I.r. alperes 

között 2009. szeptember 7-én kölcsönszerződés jött létre. Azt is helyesen rögzített 

ítéletének tényállásában, hogy e kölcsönszerződés biztosítására a felperesek és a II.r. 

alperes, a perbeli ingatlan tulajdonosaiként az I.r. alperessel 2009. szeptember 7-én 

opciós szerződést is kötött, amelyben az I.r. alperes javára 5 évre  vételi jogot engedtek 

a perbeli ingatlanra. 

 

A felperesek keresetükben kifejezetten a 2009. szeptember 7-én létrejött vételi jogot 

alapító szerződés semmisségének a megállapítását kérték a Ptk. 202.§-a alapján, illetve 

támadták feltűnő értékkülönbségre hivatkozással. Semmiségi (uzsorás szerződés) 

hivatkozásuk előadott ténybeli alapja kizárólag az volt, hogy aránytalanul alacsony 

összegű vételárat kötöttek ki az opciós szerződésben, ez tekintették aránytalan 

előnynek. A támadott szerződés uzsorás jellegét tehát a másodlagos (megtámadásra 

alapított) keresetük ténybeli alapjával azonosan jelölték meg, minkét jogcím 

tekintetében azt kifogásolták a perbeli vételi jogot alapító szerződés tekintetében, hogy 

az opciós szerződésben meghatározott vételár nem áll arányban az opciós 

szerződésben nevesített ingatlan forgalmi értékével. 

 

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

1959. évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezéseit is, figyelemmel arra, hogy a 2009. 

szeptember 7. napján kelt opciós jogot alapító szerződést támadták a felperesek. 

 

Még arra is helytállóan utalt ítélete indokolásában, hogy a bírói gyakorlatban két eltérő 

álláspont van.  Ugyanakkor e két eltérő álláspont – az elsőfokú bíróság által 

kifejtettektől eltérően – nem abban különbözik elsősorban, hogy „opciós szerződés 

esetén mit kell a feltűnően aránytalan előny vizsgálata során egymáshoz viszonyítani”.  

A két eltérő álláspont lényege ugyanis az, hogy az egyik álláspont szerint a vételi jogot 

engedő (un. opciós) szerződés is megtámadható a dolog értéke és annak vételára 

közötti feltűnően nagy értékkülönbség jogcímén. 

A másik álláspont szerint pedig a vételi jogot engedő (un. opciós) szerződés nem 

támadható meg a dolog értéke és annak vételára közötti feltűnően nagy értékkülönbség 

jogcímén, mert e jogcímen megtámadni kizárólag a vételi jog gyakorlása folytán 

létrejött szerződést tehet. 

A bírói gyakorlatban kialakult többségi álláspont az utóbbit fogadta el, és ezzel ért 

egyet az ítélőtábla is.  



Ennek lényege szerint a Ptk. 375.§ (1) bekezdése szerinti vételi jog engedésére 

irányuló megállapodás szerződés, így a szerződésekre irányadó általános szabályok 

szerint ugyanúgy bármely okból érvénytelen (semmis vagy megtámadható), mint 

bármely más szerződés. Ennek megfelelően a vételi jogot engedő (un. opciós) 

szerződést még feltűnő értékkülönbség címén is meg lehet támadni, de csak abban az 

esetben, ha a felek magának a vételi jognak az engedése fejében kötöttek ki 

ellenértéket. Ez azonban nem tipikus, és különösen ritkán fordul elő a biztosítékú célú 

vételi jog esetén (amilyen a perbeli vételi jogot alaptó szerződés is), amely általában 

szorosan összekapcsolódik az alapügylet (hitel vagy kölcsön) feltételrendszerével. A 

Ptk. 201.§ (2) bekezdése alapján a szolgáltatás és ellenszolgáltatás között fennálló 

feltűnően nagy értékkülönbség címén támadható meg egy már megkötött (létrejött) 

szerződés. Az opciós szerződés kötelező tartalmi eleme ugyan a dolog és a vételár 

megjelölése, de – az elsőfokú bíróság téves álláspontjával szemben - nem mint 

szerződéses szolgáltatás és ellenszolgáltatás, hiszen maga a vételi jogot alapító 

szerződés nem a dolog szolgáltatására irányul, önmagában e szerződés alapján sem a 

dolog tulajdonjoga, sem annak vételára nem követelhető. Ebből következően az opciós 

szerződés megtámadása a dolog értéke és annak vételára közötti feltűnően nagy 

értékkülönbség jogcímén fogalmilag kizárt. Ugyanezen okból nem lehetséges az 

opciós szerződés érvénytelenségére történő hivatkozás az uzsora jogcímen való 

semmiségi ok alapján, arra alapítva, hogy az opciós szerződésben meghatározott 

vételár aránytalanul alacsony az opciós szerződésben nevesített ingatlan forgalmi 

értékéhez képest (vagyis ebben mutatkozik a feltűnően aránytalan előny), mert a dolog 

átadása és a vételi joggal terhelt ingatlan vételára nem szerződéses szolgáltatásai a 

vételi jogot engedő szerződésnek. (BDT.2007.1517. számú eseti döntés) Hasonlóan 

foglalt állást a Legfelsőbb Bíróság is a Gf.X.31.880/1999/4. számú határozatában is. 

Ennek lényege szerint feltűnő aránytalanság címén az opciós szerződés nem 

megtámadható, mert a vételárat a dolog tulajdonosa önmagában az opciós szerződés 

alapján nem követelheti. Ha jogosult az opciós jogával nem kíván élni, a dolog 

tulajdonosa, jelen esetben a felperesek a vételi jog gyakorlását ezzel együtt a vételár 

kifizetését nem igényelhetik. Az olyan szerződés viszont amelyben az ellenértéket 

ugyan meghatározzák, de az nem kényszeríthető ki, nem olyan visszterhes jogügylet, 

amely a Ptk.201.§-ának (2) bekezdésében írt okból megtámadható.   

 

A konkrét esetben a felperesek kifejezetten a 2009. szeptember 7-én létrejött vételi 

jogot alapító szerződést támadták a fentiek szerint, amit a felek az alapügylet 

biztosítékaként kötöttek, abban az opció ellenértékeként külön ellenérték, azaz 

ellenszolgáltatás nem szerepelt. Ezért tévedett az elsőfokú bíróság, amikor úgy foglalt 

állást, hogy a perbeli – keresettel támadott - vételi jogot alapító szerződésnek 

szolgáltatása az ingatlan tulajdonjogának átruházása és az abban megjelölt vételár. 

Emiatt tévedett, amikor a kereseti kérelmet illetően érdemben vizsgálta azt, hogy a 

perbeli ingatlanra vételi jogot alapító szerződés tekintetében van e feltűnő 

értékkülönbség, vagy aránytalan előny az ingatlan valós forgalmi értéke, „mint 

szolgáltatás” és az opciós szerződésben meghatározott vételár, mint „ellenszolgáltatás” 

között. 

 



A vételi jogot alapító szerződésben meghatározott ingatlan tulajdonjogának átadása és 

annak a vételára ugyanis csak a tulajdon átruházása irányuló adásvételi szerződés 

vonatkozásában minősülnek szerződéses szolgáltatásnak és ellenszolgáltatásnak, ezért 

feltűnően nagy értékkülönbségük csak a vételi jog gyakorlása folytán létrejött 

adásvételi szerződés megtámadására adhat alapot. Az ugyanezen a ténybeli alapon 

hivatkozott uzsorás jelleg vizsgálata is – a fentiek miatt - kizárólag csak a vételi jog 

gyakorlása folytán létrejött adásvételi szerződés tekintetében lehetséges. 

 

A jelen perben ugyanakkor – a kiegészített tényállás alapján – ez nem volt vizsgálható, 

mert a felperesek kifejezetten azt állították, hogy nem került sor az opciós szerződés 

alapján vételi jog gyakorlására, így ennek alapján adásvételi szerződés sem jött létre. 

Ennek tárgyában külön per van folyamatban a felek között, és e kérdések tárgyában is 

annak a pernek a bírósága jogosult állást foglalni. Megjegyzi az ítélőtábla, hogy a jelen 

per felperesi nincsenek elzárva attól, hogy abban a perben - amennyiben az kerülne 

megállapításra, hogy a perbeli opciós szerződés alapján gyakorolt vételi jog folytán 

létrejött az adásvételi szerződés - kifogásként hivatkozzanak a vételi jog gyakorlása 

folytán létrejött szerződés tekintetében annak uzsorás jellegére, vagy a szolgáltatások 

feltűnően aránytalan voltára a jelen keresetben előadott ténybeli okok miatt. 

 

 

A kifejtettek alapján az ítélőtábla – az indokolás kiegészítésével és módosításával – 

elsőfokú bíróság érdemben helyes ítéletét a Pp. 253.§-ának (2) bekezdése alapján 

helybenhagyta. 

 

 

 


