
PERTÁRGYÉRTÉK  SZÁMÍTÁSA  LÁTSZÓLAGOS 
KERESETHALMAZATNÁL 

 
A látszólagos keresethalmazatban álló kérelmek pertárgyának értékét is csak 
egyszer, a nagyobb perértékő kereseti kérelem alapján kell megállapítani.,nincs 
helye tehát a  külön-külön perérték meghatározásának(Pp.24.§ (1) bek., Itv.40.§ 
(2) bek.,Pp.78.§ (1)bek.) 

 
A felperes többször módosított keresetében – egyrészt – kérte az I-II.r. alperes között 
az 1997. december 1. napján a gy.-i 34/2 hrsz-ú ingatlan ½ tulajdoni illetıségére 
létrejött ajándékozási szerzıdés semmisségének megállapítását, annak színleltsége 
(Ptk.207.§ (4) bekezdés) folytán, illetve – eshetılegesen – kérte annak megállapítását 
is, hogy az ajándékozási szerzıdés a felperessel szemben a Ptk. 203.§-a alapján 
hatálytalan, így kérte kötelezni a szerzı II.r. alperest, hogy tőrje az átruházott 
ingatlanrészbıl a felperes követelésének kielégítését.  
 
Az említett eshetıleges keresethalmazatban lévı kérelmeken túl a felperes keresetet 
terjesztett elı ugyanezen ingatlan egésze tulajdonjoga megállapítása iránt is arra való 
hivatkozással, hogy az ingatlan az alperesek néhai nagybátyja tulajdona, akinek 
örökösei írásbeli nyilatkozattal a tulajdoni követelést a felperesre engedményezték.  
 
Az eljárás során a felperes keresetét kiterjesztette a néhai Sz. L. – mint eladó – és az 
alperesek – mint vevık – között a perbeli ingatlanra 1983. november 30. napján 
létrejött tulajdonközösséget megszüntetı és adásvételi szerzıdés semmiségének 
megállapítása iránt is, mely keresetét a felperes az ezen kereseti kérelem tekintetében 
hozott jogerıs másodfokú permegszüntetı végzést követıen is fenntartott. A peres 
eljárás folytatása során azonban a felperes úgy nyilatkozott , hogy az 1983. november 
30. napján kelt adásvételi szerzıdéssel kapcsolatban nincs igénye, viszont az arra 
nézve elıterjesztett kereseti kérelmétıl el sem állt.  
 
Az elsıfokú bíróság a 2006. október 3. napján kelt ítéletének elsıfokú eljárásban 
jogerıre emelkedett rendelkezésével megállapította, hogy az alperesek között 1997. 
december 1. napján létrejött ajándékozási szerzıdés a felperes irányában hatálytalan és 
kötelezte az „alpereseket” annak tőrésére, hogy a felperes az I.r. alperessel szemben 
fennálló jogerıs ítélettel megállapított követelését az átruházott tulajdoni illetıségbıl – 
végrehajtás útján – kielégítse. Ezt meghaladóan a keresetet elutasította. 
 
A perköltség tekintetében megismételt eljárás során az elsıfokú bíróság fellebbezéssel 
támadott ítéletével kötelezte a felperest, hogy 15 napon belül „egyetemlegesen” 
fizessen meg az alpereseknek 523.517.Ft perköltséget.  
 
Ennek a határozatának az indokolásában az elsıfokú bíróság utalt a megismételt 
eljárás során hozott külön végzésére, melyben a per tárgyának értékét 30 millió 
forintban határozta meg. A perérték megállapítását az elsıfokú bíróság azzal 
indokolta, hogy a felperes másodlagos – a teljes ingatlan tulajdonjogának 
megállapítása iránti – kereseti kérelme perértéke a felperes által megjelölt 20 millió 



forint, míg az elsıdleges – eshetıleges keresethalmazatot alkotó – kereseti kérelmek 
perértéke (mely a perbeli ingatlan ½ tulajdoni illetıségét érintette) ebbıl következıen 
(Pp.26.§) 10 millió forint. Kifejtette, hogy az eshetıleges keresethalmazatban lévı 
kérelmek közül az ajándékozási szerzıdés semmissége megállapítása iránti kereseti 
kérelem perértéke 10 millió forint, míg a relatív hatálytalanság (Ptk.203.§) 
megállapítása iránti kereseti kérelem perértéke a Pp.24.§ (2) bekezdés f/ pontjából 
következıen 6.820.466.-Ft.  Rámutatott, hogy az eshetıleges keresethalmazatban lévı 
kereseti kérelmek esetén a perértéket csak egyszer, a nagyobb perértékő kereseti 
kérelem alapján kell megállapítani, mely jelen esetben 10 millió forint. Ezért az 
elsıdleges (eshetıleges) kereseti kérelem és a másodlagos kereset együttes perértéke 
(Pp.25.§ (3) bekezdés) 30 millió forint. 
 
Az elsıfokú bíróság a pernyertesség-pervesztesség arányát az alperesekre kedvezıbb 
23/77 %-os mértékben határozta meg, azzal indokolva, hogy a felperes 6.820.466.Ft 
perértékő kereseti kérelem tekintetében lett pernyertes. Határozatában megállapította a 
felek kereseti illetékbıl, ügyvédi munkadíjból álló, illetve korábbi másodfokú 
eljárásban felmerült perköltségeit, és az említett pernyertességi arány 
figyelembevételével kötelezte a felperest a perköltség viselésére. Figyelemmel volt 
arra is, hogy a felperes már nem tartotta fenn az 1983. november 30. napján létrejött 
szerzıdés semmissége megállapítása iránti keresetét, melynek a szerzıdésben kikötött 
ellenszolgáltatás alapján megállapított perérték (150.000.Ft) szerinte meghatározható – 
ügyvédi munkadíjból álló – 9.000.Ft perköltségét a Pp.80.§ (2) bekezdése alapján 
szintén a felperesre terhelte.  
 
Az ítélet ellen az alperesek terjesztettek elı fellebbezést az elsıfokú bíróság ítélete 
részbeni megváltoztatása és a felperest terhelı perköltség összegének 1.000.000.Ft-ra 
felemelése iránt. Fellebbezésük indokolásában elsıdlegesen azt vitatták, hogy az 
alperesek egyetemlegesen lennének jogosultak a felperes által fizetendı perköltségre, 
mivel köztük egységes pertársaság sem áll fenn „minden szempontból”. Másfelıl 
vitatták, hogy a felperes kereseti kérelmei egymással eshetıleges keresethalmazatban 
állnának, úgy vélték, hogy azok perértékét külön-külön kell meghatározni. 
Kifogásolták, hogy az elsıfokú bíróság a felperest terhelı perköltség megállapításánál 
nem volt arra figyelemmel, hogy a felperes az ajándékozási szerzıdés „fedezetelvonó 
jellegének” megállapítása iránti keresetétıl elállt, amely alapján a bíróság a felperes 
fellebbezése folytán másodfokon jogerıre emelkedett végzésével a pert megszüntette. 
Rámutattak, hogy a megszüntetett keresetrész tekintetében 20 millió forint 
pertárgyérték figyelembevételével kell az alperesek javára perköltséget megállapítani, 
ugyanis a pert megszüntetı végzésben a bíróságok a perköltség viselésérıl nem 
rendelkeztek. Úgyszintén 20 millió forint pertárgyérték alapján jár a perköltség az 
alpereseknek az 1983. november 30. napján kelt szerzıdés semmisségének 
megállapítása iránti keresetrész tekintetében is, mely kereseti kérelmet az elsıfokú 
bíróság korábban részítéletével elutasított, majd a felperes fellebbezése alapján a 
másodfokú bíróság a pert megszüntette.  
 
A felperes fellebbezési ellenkérelmében az elsıfokú bíróság ítélete helybenhagyását és 
az alperesek másodfokú perköltségben marasztalását indítványozta.  



 
A fellebbezés nem alapos. 
 
Az ítélıtábla megállapította, hogy az elsıfokú bíróság a részben megismételt 
eljárásban a felperes elsıdleges, eshetıleges keresethalmazatban álló, és másodlagos 
(az elsıdleges kereseti kérelemmel valódi tárgyi keresethalmazatban álló) keresete 
alapján a per tárgyának értékét a Pp.24.§ (1) bekezdése szerint helyesen határozta meg 
30 millió forintban, illetve helyesen mutatott rá arra is, hogy eshetıleges 
keresethalmazatban álló kereseti kérelmek esetén a perértéket csak egyszer, a nagyobb 
perértékő kereseti kérelem alapján kell megállapítani, mert az Itv.40.§ (2) bekezdése a 
vagylagos kereseti kérelmeknél illetékalapnak  - speciális rendelkezésként - csak a 
legmagasabb kérelmet tekinti. Ez utóbbi, kiemelt ítéleti megállapításhoz képest viszont 
az elsıfokú bíróság tévedett a pernyertesség-pervesztesség aránya meghatározása 
során, mivel a felperes a 10 millió forint pertárgyértékő elsıdleges – egyébként 
eshetıleges keresethalmazatként elıterjesztett – kereseti kérelme tekintetében 
pernyertes lett, így a teljes a pertárgy-értékhez viszonyítva az alperesek nem 77%-os, 
hanem 67%-os arányban lettek pernyertesek. Ez a téves megállapítás azonban – a 
felperes fellebbezése hiányában – nem alkalmas az elsıfokú bíróság ítélete  
megváltoztatására (Pp.253.§ (3) bekezdése). 
 
Az elsıfokú bíróság ezentúl helyesen állapította meg a felperes által már fenn nem 
tartott, az 1983. november 30. napján kelt szerzıdés semmissége megállapítása iránti 
keresetrész tárgyának értékét a szerzıdésben kikötött ellenszolgáltatás alapján 
(BH.1997/411.), illetve helytállóan rendelkezett úgy, hogy a sikertelen pervitel folytán 
az alperesek részérıl felmerült perköltséget a felperes tartozik viselni. (Pp.80.§ (2) 
bekezdés) Az elsıfokú bíróság a Pp.75.§ (1) bekezdése szerint helyesen állapította 
meg a felek részérıl az elsı- és másodfokú eljárások során felmerült költségeket, és – 
az általa megállapított pernyertességi aránynak megfelelıen – számszakilag is 
helyesen határozta meg a felperes által a Pp.78.§ (1) bekezdése, 81.§ (1) bekezdése 
alapján viselni köteles összeget.  
 
A fellebbezésben az alperesek alaptalanul kifogásolták, hogy nem egyetemlegesen 
lennének jogosultak a javukra megítélt perköltség igénylésére, ugyanis valamennyi, a 
felperes által perbe hozott kereseti kérelem tekintetében a perben állásuk kényszerő, 
mellızhetetlen, köztük egységes pertársaság (Pp.51.§ a/ pont) áll fenn. Az egységes 
pertárs, ugyanazon meghatalmazott ügyvéd által képviselt feleket pedig a javukra 
megítélt perköltség egyetemlegesen illeti meg, a pervesztes fél bármelyikük részére 
teljesítheti a teljes perköltséget, mellyel a további perköltség-fizetési kötelezettsége 
megszőnik. (Ptk.335.§ (1) bekezdés) 
 
Tévesen kifogásolják az alperesek fellebbezésükben azt is, hogy a felperes az 1997. 
december 1. napján kelt ajándékozási szerzıdéssel kapcsolatban elıterjesztett kereseti 
kérelmei nem látszólagos tárgyi keresethalmazatban állnak egymással. A felperes 
ugyanis az említett ajándékozási szerzıdés relatív hatálytalanságának megállapítását 
(Ptk.203.§) csak másodlagosan, feltételesen és arra az esetre kérte, amennyiben a 
bíróság a szerzıdés semmisségére alapított elsıdleges kérelmét nem találja 



teljesíthetınek. Az eshetıleges kereset – bár feltételesen több kereseti alapot foglal 
magában – nem jelent kereset-többséget (valódi keresethalmazatot), így ha a bíróság 
az elsıdleges kérelmet alaposnak találja, a másodlagos kérelmet érdemben nem kell 
elbírálnia, ha viszont az elsıdleges kérelmet találja alaptalannak, akkor a másodlagos 
kérelem érdemi vizsgálata alapján kell határoznia a (látszólagos) keresethalmazatba 
foglalt kereset teljesítésérıl, avagy elutasításáról. (Legfelsıbb Bíróság 
Pfv.VI.20.009/200/2. szám) Valódi keresethalmazat hiányában pedig a látszólagos 
keresethalmazatban álló kérelmek pertárgyának értékét is csak egyszer, a nagyobb 
perértékő kereseti kérelem alapján kell megállapítani. Nincs helye tehát a 
fellebbezésben igényelt, külön-külön perérték meghatározásának. 
 
Az alperesek a fellebbezésben a pertörténetnek megfelelıen adták elı, hogy a felperes 
a 2004. január 22. napján megtartott tárgyaláson  elállt az 1997. december 1. napján 
kelt ajándékozási szerzıdés „fedezetelvonó jellegének megállapítása” iránti (helyesen: 
a szerzıdés színleltségének megállapítása iránti) keresetétıl, melyre az elsıfokú 
bíróság a másodfokon jogerıre emelkedett (Pécsi Ítélıtábla – Pf.III.20.149/2004/7. 
szám) végzésével a per megszüntette. Az elsıfokú bíróság a pert megszüntetı 
végzésében a perköltség viselésérıl nem határozott, csupán utalt arra, hogy arról az 
eljárást befejezı határozatában dönt. A másodfokon eljáró Pécsi Ítélıtábla viszont az 
elsıfokú határozatot helybenhagyó végzésében azért nem rendelkezett a perköltség 
viselésérıl, mert a másodfokú eljárásban az alpereseknek költsége nem merült fel. Az 
említett keresetrész tárgyában való permegszüntetéshez kapcsolódóan az elsıfokú 
bíróságnak az eljárást befejezı határozatában azért nem kellett határoznia a perköltség 
viselésérıl, mivel a felperes az ajándékozási szerzıdés semmissége megállapítása 
iránti keresetét – eshetıleges keresethalmazatban – ismételten elıterjesztette, és az 
elsıfokú bíróság jogerıs döntése szerint a keresethalmazatba foglalt egyik kérelem 
alapos volt, azaz: a felperes az ismételten elıterjesztett keresetrész tekintetében 
pernyertesnek minısül. 
 
Helytállóan utaltak az alperesek fellebbezésükben arra is, hogy az elsıfokú bíróság a 
felperes az 1983. november 30. napján kelt szerzıdés semmissége megállapítása iránti 
keresetét részítéletével  elutasította, majd a felperes fellebbezése folytán a keresetrész 
tekintetében másodfokú határozat (Pécsi Ítélıtábla Pf.III.20.319/2004/8.) is született. 
A fellebbezési eljárás során a Pécsi Ítélıtábla ugyan a keresetrészt elutasító elsıfokú 
részítéletet hatályon kívül helyezte és a pert ebben a részben megszüntette, azonban a 
felperes az 1983. november 30. napján kelt szerzıdés semmissége megállapítása iránti 
keresetét ismételten elıterjesztette, majd pedig úgy nyilatkozott, hogy ezzel a 
szerzıdéssel kapcsolatban igénye már nincs. Az elsıfokú bíróság fellebbezéssel 
támadott ítéletében az 1983. november 30. napján kelt szerzıdést érintı sikertelen 
pervitelt (Pp.80.§ (2) bekezdés) értékelte, – a fent kifejtettek szerint – a keresetrész 
tekintetében a perértéket helyesen határozta meg a szerzıdéssel nyújtott 
ellenszolgáltatás összegében (150.000.Ft), és ez alapján helytállóan marasztalta a 
felperest az áfával növelt 9.000.Ft ügyvédi munkadíjban.  
 
(Gyıri Ítélıtábla Pf.II.20.272/2007/4.) 
 



 


