
 

A JUTTATÁS  INGYENESSÉGÉNEK MEGÍTÉLÉSE EGYMÁSSAL 

ÖSSZEFÜGGŐ ÉS EGYMÁSRA TEKINTETTEL KÖTÖTT TÖBB 

MEGÁLLAPODÁS ESETÉN 

 

Az elnevezésétől függetlenül, ténylegesen nem tekinthető ajándékozásnak a 

jogügylet, ha arra harmadik személy javára (a volt házastársak közös gyermeke) 

egy több személyt érintő ( a volt házastársak, valamint hozzátartozóik közötti 

vagyonjogi igényeket rendező), kölcsönös engedményeket  is tartalmazó  

komplex megállapodás keretében vállalt kötelezettség teljesítéseként kerül sor 

(Ptk. 579. § (1) bekezdés, 582. § (1) és (3) bekezdés).  

 

   
A felek közötti komplex jogviszonyból annak egyik részeleme, az ingatlan 

tulajdonjogának az alperesre való átruházási kötelezettsége nem ragadható ki, ezért 

arra ténylegesen nem ellenérték nélkül, hanem a fentiek szerinti polgári jogi egyezség 

keretei között, annak részeként került sor. Erre figyelemmel helyesen állapította meg 

az elsőfokú bíróság, hogy a felperes az ingatlan tulajdonjoga iránt ajándék 

visszakövetelése jogcímén igényt alappal nem érvényesíthet. 

 

Az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott ítéletében a felperes ajándék 

visszakövetelése iránti keresetet elutasította.  

Határozata indokolásában rögzítette, hogy M.Z. felperes és B.M. korábban házastársak 

voltak, az alperes a gyermekük. A házasságukat a bíróság az 1990-es évek elején 

felbontotta. B. M. édesapja, B.I. ajándék visszakövetelése iránt élt keresettel a 

felperessel szemben 1992-ben, ezzel párhuzamosan B. M. keresetet nyújtott be a 

felperessel szemben tulajdonközösség megszüntetése és járulékai iránt. Az ingóvagyon 

megosztásán túl kérte kizárólagos tulajdonába adni az egyenlő arányú osztatlan közös 

tulajdonukat képező garázsingatlant, garázshasználati díjat követelt, a lakáshasználati 

jog ellenértéke fejében további 200.000.-Ft megtérítésére tartott igényt. A 

vagyonmérlegben feltüntette az építési és vállalati kölcsöntörlesztést, valamint a 

perbeli ingatlanon elvégzett értéknövelő beruházásokat. A volt házasfelek között 

először 1993-ban egy részegyezség született az ingóságok vonatkozásában, a garázs ½ 

részének tulajdonjoga B.M. nevére való bejegyzéséhez hozzájárult a felperes, B. M. 

pedig a garázshasználati díjjal kapcsolatos igényéről lemondott, de fenntartotta azon 

jogát, hogy a lakáshasználati jog ellenértéke és a felperes tulajdonát képező 

házasingatlannal kapcsolatos beruházások tekintetében a bíróság döntését kérje.  

A peres eljárások későbbi szakaszában a felperes megkereste volt feleségét, hogy 

állítsák helyre az életközösséget. A felek között az életközösség ez után helyreállt, a 

felperes megfelelő kapcsolatot kívánt kialakítani a gyermekével, ezért mindkét per 

lezárása érdekében több ízben egyeztettek és ennek eredményeképpen 1995. augusztus 

16-án egy ajándékozási szerződés és egy megállapodás jött létre köztük. A 

megállapodásban rögzítették, hogy M. Z. közös gyermeküknek ajándékozza a peres 

eljárás tárgyát képező k.-i házasingatlant, míg B.M. kijelentette, hogy amennyiben az 

ajándékozási szerződést a felek aláírják és a tulajdonjog a megajándékozott részére 



ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre kerül, úgy a tulajdonjogi perben érvényesített 

valamennyi igényét kielégítettnek tekinti. Erre az esetre vállalták a felek, hogy 

közösen kérik az eljárás megszüntetését.  

Az ajándékozási szerződésben a felperes az ingatlant haszonélvezeti joga fenntartása 

mellett az alperesnek ajándékozta. A megállapodás 3. pontjában rögzítették, hogy a 

szerződés aláírását követően, amennyiben az ingatlan műszakilag megoszthatóvá 

válik, akkor az ajándékozási nyilatkozat kizárólag a lakóházra, a hozzátartozó udvarra, 

illetve a műszaki előírások szerinti legkisebb térmértékű telekre vonatkozik. A 4. 

pontban az ajándékozó, továbbá a megajándékozott törvényes képviselője 

kötelezettséget vállaltak arra, hogy a telek megoszthatósága esetén a 3. pontban 

foglaltak szerint módosítják a szerződést. A 8. pontban rögzítették, hogy az 

ajándékozási szerződéshez szervesen kapcsolódik a feleknek a peres eljárást lezáró 

megállapodása. Ezt követően mind B. M., mind pedig B.I. által indított per 

megszüntetésre került.  

A bíróság ítélete jogi indokolásában kiemelte, hogy a Ptk. 579. § (1) bekezdés szerint 

az ajándékozási szerződés alapján az egyik fél a saját vagyona rovására a másiknak 

ingyenes vagyoni előny juttatására köteles. A beszerzett peres iratok, valamint a 

korabeli megállapodások alapján – B.I. és B. M. által érvényesített igényekre, az 

ingatlan ajándékozási szerződésben megjelölt forgalmi értékére és a felperes azon 

szándékára figyelemmel, hogy a peres eljárásokat szeretné befejezni - úgy foglalt 

állást, hogy a felek között nem került sor ajándékozásra. Értékelte azt is, hogy a 

szerződésben a felperes fenntartotta a haszonélvezeti jogát, mely jelentős vagyoni 

értékkel bíró jog. Mindezen körülmények mellett álláspontja szerint visszterhes 

szerződés jött létre a felek között, figyelemmel azon értékre is, amit B.I. és B. M. a 

vagyonjogi perekben érvényesített.  

Arra az esetre, amennyiben kétséget kizáróan bizonyítást nyert volna a felek közötti 

ajándékozási szerződés, úgy foglalt állást, hogy a felperes ajándék visszakövetelése 

iránti igénye érdemben sem lehet alapos. Kifejtette, hogy az ajándék 

visszakövetelésének sem a Ptk.582. § (1), sem pedig a (3) bekezdésében foglalt 

feltételei nem állnak fenn.  

 

A felperes fellebbezésében elsődlegesen az ítélet megváltoztatását és a keresetnek való 

helyt adást, másodlagosan az ítélet hatályon kívül helyezését kérte. Megítélése szerint 

az ítélet súlyosan sérti az anyagi jogot és joggyakorlatot, továbbá az eljárásjogi 

szabályokat is. Az elsőfokú bíróság helytelenül értelmezte a Ptk. szerződéses 

szabadsággal kapcsolatos szabályait, a Ptk.200. § (1) bekezdését. Helytelenül 

alkalmazta az ajándék visszakövetelésének feltételrendszerét, és az ahhoz kapcsolódó 

elévülési szabályokat is.  

Eljárásjogi kifogása értelmében az ajándékozás tényét vitató alperes helyett nem a 

felperesnek kellett volna bizonyítania, hogy a becsatolt szerződés nemcsak nevében, 

hanem tartalmában is ajándékozás. Az ítélet sérti az indokolási kötelezettséget. A 

perindítás okát ugyan helyesen jelöli meg, ezen okkal kapcsolatosan azonban nem 

tárgyalja az ítélet érdemben a keresetet.  

Hangsúlyozta, hogy az elsőfokú bíróság által értékelt igények (B.M. és B.I. részéről) 

legfeljebb a tulajdonjog 15-20 %-át lettek volna képesek ellentételezni. Utalt arra, 

hogy 2003-ban a megosztással kapcsolatos feltétel lehetetlenült. A meghiúsult 



várakozás kapcsán a normális szülő-gyermek kapcsolat hiányára is hivatkozott a 

felperes, kiemelve, hogy az alperes a felperes ellehetetlenítését tekinti céljának. 

Hangsúlyozta, hogy a bíróság által értékelt jogviszony, az ajándékozási szerződés 

valójában egy egymást kiegészítő vegyes szerződés, amelyet a szerződés tartalma 

alapján kell megítélni. A szerződés 1. és 2. pontjában foglaltak nem tekinthetők 

másnak, mint ajándékozási szerződésnek. Az ingatlan ajándékozása ennek 

megfelelően ítélendő meg, így a visszakövetelési jog tekintetében is irányadóak a Ptk. 

keresetben hivatkozott rendelkezései.  

A fellebbezésében is előadta, hogy az ingatlanban kívánt élete végéig lakni, erre a 

létfenntartása érdekében szüksége van, ez a feltevés véglegesen meghiúsult azzal, 

hogy az ingatlant ki fogják sajátítani, és ez esetben csak a haszonélvezeti jog 

ellenértékére tarthat igényt. Nemcsak a jövedelmi viszonyok, hanem a lakhatás is 

fontos létfenntartási követelmény. 

Hangsúlyozta a felperes, hogy az alperes nem vitatta, hogy egy éven belül jutott a 

felperes tudomására a kisajátítandó ingatlanok helyrajzi száma, így az elévülési 

kifogás nem foghat helyt. A létfenntartás körében semmilyen olyan tény, vagy adat 

nem merült fel, amely azt igazolná, hogy a felperesnek - ha haszonélvezete 

ellenértékeként megkapja a kártalanítási összeg arányos részét - elegendő pénze lesz, 

hogy ebből lakást vagy házat vásároljon magának. Ezáltal létfenntartásának fontos 

eleme kerül veszélybe. 

Alaptalannak minősítette a bizonyítatlansággal kapcsolatos elsőfokú ítéleti indokokat 

is. Kifogásolta, hogy a bíróság az alperesi tényállításokat is a felperessel kívánta 

bizonyíttatni, azt a tényt különösen, hogy az ajándékozási szerződés nem ajándékozási 

szerződés. A felperes ehhez képest a szerződés egyértelmű tartalmát okirattal 

bizonyította. Az ezzel ellentétes állítását az alperesnek kellett volna bizonyítania, az 

elsőfokú bíróság helytelen tájékoztatást adott a bizonyítási teherről, ez az ítélet 

hatályon kívül helyezését indokolja. 

A felperes kiemelte, hogy a bíróság a jogvitában nincs kötve a felek által előterjesztett 

jogcímekhez. Így amennyiben az ajándék visszakövetelésének speciális jogszabályi 

feltételei nem állnak fenn, az előadott tények mellett azonban más jogcímen a felperes 

követelése alapos, úgy a bíróságnak ebben kell határoznia. A perbeli esetben az 

ajándékozási szerződésben foglalt felperesi kikötések kisajátítás során való 

lehetetlenülése a Ptk.312. § (1) bekezdésének alkalmazását alapozza meg, azaz a 

teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős. Ilyen esetben a 

szerződés megszűnik és az eredeti állapotot kell helyreállítani. Ezzel együtt az alperes 

édesanyja vagy nagyapja amennyiben a korábbi igényét érvényesíteni kívánja, úgy azt 

külön eljárásban kísérelheti meg.  

Összefoglalva megállapította, hogy a bíróság lényeges tényállási elemeket rekesztett ki 

a tényállásból, rosszul értelmezte az ajándékozással kapcsolatos jogot az ajándék 

visszakövetelése és az elévülés körében és nem értékelte azt a jelentős körülményt, 

hogy a felperes veszélyeztetettnek látja a lakhatását, sem pénzhez, sem 

csereingatlanhoz nem juthat, ha a kisajátítás bekövetkezik. 

 

Az alperes ellenkérelme az ítélet helybenhagyására irányult. Álláspontja szerint az 

édesanyja és nagyapja, valamint a felperes közötti periratokkal, valamint az 

ajándékozási szerződéssel együttesen igazolta, hogy ténylegesen nem ajándékozásnak 



minősül a felek közti szerződéses jogviszony. Erre figyelemmel alappal hívta fel az 

elsőfokú bíróság a felperest az ezzel ellentétes hivatkozásának bizonyítására. Utalt arra 

is, hogy a felperes ezirányú előadásával szemben az édesanyja és nagyapja összesen 

2/4 tulajdoni hányadot követelt a felperestől. Mindezen körülményekre figyelemmel 

alappal állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy nem ajándékozás jött létre a felek 

között.  

Hivatkozott arra, hogy a leendő új Duna-híddal kapcsolatos koncepciók 2003. év 

elejétől mind a helyi, mind pedig az országos sajtóból köztudottakká váltak, beleértve 

annak tervezett helyét is. Mindemellett fenntartotta azt az álláspontját, hogy a 

bizonytalan időben bekövetkező kisajátítási eljárásra vonatkozó felperesi 

hivatkozásnak a perben relevanciája nincsen, hisz kártalanítási összegben részesülne, 

ugyanakkor a kisajátítás egyébként sem biztos, hogy megtörténik. Hangsúlyozta, hogy 

az ajándék visszakövetelésének jogszabályi feltételei akkor sem állnának fenn, ha a 

felek között ajándékozási jogviszony jött volna létre. A felperes létfenntartása ugyanis 

nincs veszélyben, autókat, mobiltelefont használ, Magyarországon és Szlovákiában is 

üzleti tevékenységet folytat. Ezen túlmenően olyan feltevés sem állapítható meg, 

amely meghiúsult volna. A felperes korábbi jogi képviselőjének vallomása is 

megerősíti, hogy a felperes azt várta el a megállapodás megkötésétől, hogy 

rendeződjék a családon belül a helyzet, nem akarta végigcsinálni a pert, egyéb feltevés 

nem igazolódott. Az volt a célja, hogy a per befejeződjön, mégpedig mindkét szülő és 

családja által elfogadható módon. 

Az alperes álláspontja szerint a 2003-ban megkísérelt telekmegosztás, illetőleg az új 

Duna-híd tervének köztudomásra jutása óta hosszú évek teltek el anélkül, hogy a 

felperes az ajándékot visszakövetelte volna, így ezen igénye elenyészett.  

Megítélése szerint megállapítható, hogy a felperes az ajándék visszakövetelésének 

jogát visszaélésszerűen gyakorolja.  

 

A felperes fellebbezése az alábbiak szerint nem megalapozott. 

 

Az elsőfokú bíróság a jogvita eldöntéséhez szükséges tényállást feltárta, ennek alapján 

– az ítélete indokolásának első bekezdésében megjelölt csatolt periratok anyagának 

értékelésével – helyes jogkövetkeztetésre jutott annak megállapításával, hogy a 

felperes, továbbá volt házastársa és B.I. a köztük folyamatban lévő jogviták lezárása, 

az igények kölcsönös rendezése érdekében kötötték meg 1995. augusztus 16-án az 

„ajándékozás” és a „megállapodás” megnevezésű szerződéseiket. Ennek keretében B. 

M. a lakáshasználati jog ellenértéke, továbbá az ingatlanba eszközölt beruházásokkal 

kapcsolatosan támasztott tulajdonjogi igénye érvényesítéséről, B.I. pedig a Komáromi 

Városi Bíróság előtt P.20.014/1992. szám alatti eljárásban érvényesített igényéről 

mondott le, míg a felperes a holtig tartó haszonélvezeti jogának visszatartása mellett az 

alperesre ruházta a perrel érintett ingatlan tulajdonjogát. A feleket mindemellett az 

egymással szembeni vagyonjogi igényeken túl a családi viszonyok rendezésére 

irányuló személyes motivációk vezették (a felperes és volt házastársa, továbbá a 

gyermeke közti kapcsolat helyreállítása). Ezzel a  korában folyamatban volt felek 

között a Ptk.240. § (3) bekezdése szerinti polgári jogi egyezségnek minősülő 

többalanyú szerződés jött létre, mely a felek kölcsönös engedményén alapult. A 

polgári jogi egyezség a megállapodásnak az a válfaja, amelynél a felek a vitás vagy 



bizonytalan kérdéseket úgy rendezik, hogy egymással szemben fennálló 

követeléseikből kölcsönösen engednek. A Ptk.240. § (3) bekezdéséhez fűzött 

miniszteri indokolás és az ezen jogszabályi rendelkezés alkalmazásának talaján 

kialakult gyakorlat értelmében a polgári jogi egyezség nem kizárólag a szerződésből 

eredő igények rendezésére - tehát szerződésmódosításra -, hanem bármilyen követelés 

rendezésére alkalmazható jogintézmény. 

A felek közötti komplex jogviszonyból annak egyik részeleme, az ingatlan 

tulajdonjogának az alperesre való átruházási kötelezettsége nem ragadható ki, ezért 

arra ténylegesen nem ellenérték nélkül, hanem a fentiek szerinti polgári jogi egyezség 

keretei között, annak részeként került sor. Erre figyelemmel helyesen állapította meg 

az elsőfokú bíróság, hogy a felperes az ingatlan tulajdonjoga iránt ajándék 

visszakövetelése jogcímén igényt alappal nem érvényesíthet.  

Nem megalapozott a felperesnek a fellebbezési eljárás során a lehetetlenülésre, tehát a 

Ptk.312. §-ára alapított jogi álláspontja sem. Megállapítható, hogy a telek 

megosztásával kapcsolatban a jövőre nézve vállalt további kötelezettségek hatályát a 

felek felfüggesztő feltételtől (az ingatlan műszaki megoszthatóságától) tették függővé, 

a feltétel azonban nem következett be. Ez a polgári jogi egyezség joghatályát, 

érvényességét nem érinti, a vállalt további kötelezettségek a teljesítésük folytán 

megszűntek, lehetetlenülésük nem következett be, azok visszakövetelésére ezen 

jogcím sem teremt törvényes lehetőséget. 

 

A kifejtettekre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú ítéletet – az elsőfokú bíróság 

elsődleges jogi álláspontjának megalapozottságára figyelemmel – a Pp.253. § (2) 

bekezdése alapján helybenhagyta, egyidejűleg - mint szükségtelent - mellőzte az 

ajándék visszakövetelésével kapcsolatosan a Ptk.582. § (1) és (3) bekezdésében 

megjelölt feltételek érdemi vizsgálatára irányuló jogi indokolást, és az ezzel 

kapcsolatos fellebbezési érvelés érdemi elbírálását. 

 

 

Győri Ítélőtábla :Pf.III.20.267/2012/4. szám 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


