
A semmisség hivatalbóli észlelésére nincsen mód olyan szerzıdéssel 

kapcsolatosan, még ha az a felek közötti jogvita lényeges és közvetlen ténybeli 

elızménye is, amelyre a felperes kereseti kérelmeiben jogot nem alapított (nem 

tárgya a pernek). 

 
Alkalmazott jogszabályok: Ptk.234.§ (1) bek., a Legfelsıbb Bíróság Polgári 

Kollégiumának 1/2005. (VI.15.) számú PK. véleménye.  

 
 
Gyıri Ítélıtábla Gf.IV.20.321/2008/5.szám      

 
A felperes a G.20.453/2006. szám alatt elıterjesztett elsıdleges keresetében annak 
megállapítását kérte, hogy a j.-i 1233 hrsz-ú ingatlan tekintetében az alperes javára 
bejegyzett vételi- és jelzálogjog alapját képezı 18.000.000,- Ft-os hitel visszafizetésre 
került, ennek alapján az ingatlant visszavásárolta.  
Másodlagosan az adásvételi szerzıdés Ptk. 206., illetıleg 207. §-a alapján való 
létrehozását kérte.  
Hivatkozott arra, hogy az alperes tévedésbe ejtette azzal, hogy 14.520.000,- Ft 
visszafizetése ellenében hozzájárul az eredeti állapot helyreállításához.  
Kereseti kérelme szerint az alperes megsértette a szerzıdéses együttmőködési 
kötelezettségét. Az eredeti állapot helyreállítását célzó szerzıdés aláírásának alperesi 
megtagadása joggal való visszaélés, hisz a korábbi tartozása hátralékaként 
megállapított összeget megfizette az alperesnek, egy másik tartozását ugyan nem 
fizette meg, de az nem hozható összefüggésbe a vételi jogot alapító szerzıdéssel.  
A Ptk. 5. §-ára hivatkozással kérte olyan jellegő alperesi nyilatkozat pótlását, mely 
alapján az eredeti állapot visszaállítható, tehát ismét tulajdonosa lehet a perbeli 
ingatlannak. 
 
Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte. Elıadta, hogy a 
hitelszerzıdésbıl származó fizetési kötelezettség nem került maradéktalanul 
kiegyenlítésre, ezért élt a vételi jogával. A hitelszerzıdés alapján fennálló 14.520.000,- 
Ft összegen felül a felperesnek további 5.480.000,- Ft-os tartozása áll fenn, ennek 
rendezése esetén lett volna hajlandó az eredeti állapot visszaállítására. Ennek a fizetési 
kötelezettségének azonban a felperes nem tett eleget. 
 
A felperes a P.21.052/2006. számon elıterjesztett keresetében kérte, hogy a bíróság 
kötelezze az alperest kártérítés, másodlagosan jogalap nélküli gazdagodás jogcímén 
8.451.000,- Ft megfizetésére. Elıadta, hogy az alperes mulasztása folytán az 
adóhatóság a felperessel szemben érvényesítette az adókülönbözet, illetıleg adóbírság, 
továbbá késedelmi pótlék együttesen 13.931.000,- Ft-os összegét, holott ez 
ténylegesen az alperest terhelte volna. Ezt 5.480.000,- Ft erejéig beszámította az 
alperes ugyanilyen összegő követelésével szemben, a fennmaradó összegre pedig 
marasztalni kérte az alperest. 
 
Az alperes e tekintetben is a kereset elutasítását kérte, kiemelve, hogy a hatályos 
adójogszabályok szerint a felperest, mint gazdasági társaságot terhelte az adó 
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bevallása, illetve levonása, ennek megszegésével, saját mulasztásával okozott 
adóhiányt.  
 
A megyei bíróság a két per egyesítését követıen meghozott ítéletében a 
G.20.453/2006. szám alatt elıterjesztett felperesi keresetet elutasította, kötelezte a 
felperest, hogy fizessen meg az államnak 900.000,- Ft le nem rótt kereseti illetéket.  
A P.21.052/2006. szám alatt indult eljárásban a felperes leszállított keresetének helyt 
adott és kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 napon belül 
8.451.000,- Ft-ot, valamint ennek 2006. március 20-ától a kifizetés napjáig járó és a 
mindenkori jegybanki alapkamattal megegyezı késedelmi kamatát. Kötelezte az 
alperest, hogy fizessen meg az államnak 507.000,- Ft le nem rótt kereseti illetéket. 
Kötelezte a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek 15 napon belül mindkét peres 
eljárás vonatkozásában 400.000,- Ft részperköltséget. Kimondta, hogy ezt 
meghaladóan a felek maguk viselik a perrel felmerült költségeiket.  
 
Határozata indokolásában a bíróság megállapította, hogy 1994. május 24-én a felperes, 
valamint az alperes jogelıdje, id. W. F. között tagi hitelszerzıdés jött létre. 1996. 
május 20-án a felek a hiteltörlesztésrıl megállapodást kötöttek, a felperes részletekben, 
összesen 54.000.000,- Ft megfizetését vállalta, ebbıl 38.653.200,- Ft a kamat, míg 
15.973.200,- Ft a tıke. 1996. október 4-én a felperes opciós jogot engedélyezett a j.-i 
1233 és 1232 hrsz-ú ingatlanokra azzal, hogy azt az alperes 2001. október 4. napjáig 
gyakorolhatta.  
A felperes részérıl a hitel teljes körő visszafizetésére nem került sor, ezért 2001. 
szeptember 17-én az  1233 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában ismételten vételi jogot 
alapítottak az alperes javára, melyben az ingatlan értékét 18.000.000,- Ft-ban 
határozták meg. Ugyanezen a napon jelzálogjogot is alapítottak a 18.000.000,- Ft és 
késedelmi kamataiban megállapított hitelállomány tekintetében.  
2005. szeptember 5-én az alperes felszólította a felperest, hogy tartozását 2005. 
szeptember 30-áig fizesse meg, ugyanezen a napon pedig bejelentette a földhivatalnak, 
hogy él vételi jogával. Ennek alapján sor került a tulajdonjog átvezetésére.  
A bíróság megállapítása szerint az alperes 2005. szeptember 7-én a felperes kérésére 
elismerte, hogy a tartozás 14.520.000,- Ft és ennek esetleges késedelmi kamata, 2005. 
október 13-án azonban arról tájékoztatta a felperest, hogy a fennálló tartozása más 
jogviszonyra is tekintettel 20.000.000,- Ft. Október 26-án a felperes az alperes 
képviselıjének 14.520.000,- Ft-ot átadott. A felek tárgyalásokat folytattak az egységes 
elszámolás, az eredeti állapotot helyreállítása tekintetében. A 2005. november 11-én 
született okiratban a felperes kötelezettséget vállalt arra, hogy a további 5.480.000,- Ft 
összegő tartozására figyelemmel „kezdeményezni fogja az ingatlanra jelzálogjog 
felvételét” és a tartozást e hitelbıl visszafizeti, az alperes pedig kötelezettséget vállalt 
arra, hogy a fentiek teljesítése esetén az ingatlan tekintetében az eredeti állapot 
helyreállítására vonatkozó engedélyt kiadja. A felperes a fenti fizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, így az alperes nem írta alá az ugyanilyen dátummal 
keltezett, az eredeti állapot visszaállításával kapcsolatosan szerkesztett okiratot.  
2006. május 4-én az alperes az ingatlant harmadik személynek értékesítette, majd a 
peres eljárás során a vevıvel az eredeti állapotot helyreállította. 
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A megyei bíróság ítélete jogi indokolásában kiemelte, hogy a felperes 2004. 
augusztusától kezdıdıen nem tett eleget a fizetési kötelezettségének, ezért élt 2005. 
szeptember 5-én az alperes vételi jogával. Ezt követıen a felek a jogviszonyuk 
egységes rendezése keretén belül hozták létre a 2005. november 11. napján aláírt 
megállapodást, mely kétirányú kötelezettségvállalást tartalmaz. Az eredeti állapot 
visszaállítására vonatkozó alperesi kötelezettség feltétele a felperes 5.480.000,- Ft-os 
tartozásának kifizetése. A Ptk. 240. § (1) bekezdésére figyelemmel nem fogadható el 
az a felperesi álláspont, hogy a felek közötti jogvita elbírálásakor kizárólag az 
alapszerzıdéssel érintett fizetési kötelezettség mértéke és annak kiegyenlítése 
vizsgálható, a felek a bíróság álláspontja szerint az elszámolásukat akként 
módosították, hogy a két jogviszonyból eredı kötelezettségeket összevonták.  
 
A felperes Ptk. 206. §-ára és 207. § (1) bekezdésére való hivatkozásával kapcsolatosan 
a bíróság kifejtette, hogy egyik felet sem terhelte sem jogszabály, sem szerzıdés 
alapján szerzıdéskötési kötelezettség, a szerzıdéses tartalom pedig az okiratok alapján 
egyértelmően megállapítható, a kötelezettségvállalásokat a felek azonosan 
értelmezték. A felperes 2005. november 11-én maga vállalta további fennálló tartozása 
kifizetését, azonban ennek nem tett eleget.  
Nem ítélte megalapozottnak a felperes Ptk. 210. § (1) bekezdésére való hivatkozását 
sem, e tekintetben utalt arra, hogy bár 2005. szeptember 7-én az alperes valóban 
14.520.000,- Ft-ban jelölte meg a felperesi tartozás összegét, október 13-án azonban 
már tájékoztatta a felperest a 20.000.000,- Ft-os tartozásról. Az október 26-i 
befizetéskor a felperes tehát már tisztában volt azzal, hogy a tartozása a korábban 
megjelölt összeget meghaladja, sıt a 2005. november 11-i szerzıdésben maga is 
elismerte ezen kötelezettségét. A felek tehát tárgyaltak, a két jogviszony teljes 
lezárását szolgáló megállapodásukat mindketten aláírták, azonban az abban vállalt 
kötelezettségét a felperes nem teljesítette.  
A harmadlagosan megjelölt felperesi jogcím tekintetében kifejtette a bíróság, hogy a 
Ptk. 5. §-ára alapított kereset körében kizárólag jogszabály által megkívánt 
jognyilatkozat pótolható, szerzıdéses nyilatkozat azonban nem. Valóban létrejött egy 
szerzıdéstervezet az eredeti állapot visszaállítása tekintetében, ennek aláírását azonban 
az alperes alappal tagadta meg, hisz a nyilatkozatban foglalt fizetési kötelezettségének 
a felperes nem tett eleget. A szabad rendelkezés elvébıl kiindulva a fentiek alapján a 
szerzıdés aláírásának megtagadása az alperes részérıl joggal való visszaélésnek nem 
minısíthetı.  
 
A bíróság megítélése szerint részben anyagi-, részben eljárásjogi okok miatt alaptalan 
az annak megállapítására irányuló kereset, hogy az ingatlant a felperes visszavásárolta. 
Ilyen tartalmú megállapítási keresetnek a Pp. 123. §-a értelmében nincs helye, hisz a 
felek írásbeli szerzıdéses kapcsolata alapján a felperes marasztalásra irányuló kereseti 
kérelmet is elıterjeszthetett volna. A visszavásárlás megállapítására irányuló 
hivatkozás anyagi jogilag sem alapos, hiszen a Ptk. 374. § (1) bekezdése értelmében a 
visszavásárlási jogot az adásvételi szerzıdéssel egyidejőleg kell írásba foglalni, ilyenre 
azonban nem került sor.  
 
Az ítélettel szemben mindkét fél fellebbezést nyújtott be.  
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A felperes kérte, hogy az ítélıtábla az elsıfokú ítéletet a kereseti kérelmének 
maradéktalanul megfelelı ítélet meghozatalával változtassa meg. 
Fellebbezésében hangsúlyozta, hogy a 2005. november 11-i nyilatkozat aláírását 
megelızte a társasági szerzıdés módosításával, illetıleg az eredeti állapot 
helyreállításával kapcsolatos megállapodás megbeszélése. Úgy egyeztek meg, hogy a 
hitel teljes visszafizetésérıl, az eredeti állapot visszaállításáról és a társasági szerzıdés 
módosításáról még azon a napon alá fogják írni a szükséges okiratokat. Az alperes 
azonban megtagadta a további szerzıdéstervezetek aláírását, ezzel megtévesztette a 
felperest.  
A fellebbezés szerint a bíróság nem adta magyarázatát annak, hogy az 5.420.000,- Ft-
ot miért nem önálló követelésként kezelte, hisz ez az összeg nem függ össze az 
alperestıl felvett hitellel. Az alperes követelése e tekintetben azon alapul, hogy 
bizonyos terheket fizetett meg az ingatlan tekintetében, ezt azonban saját kockázatára 
teljesítette, mert e nélkül az ingatlant nem tudta volna megszerezni, a tartozások 
ugyanis a tulajdoni lapon szerepeltek. Az alperes megtévesztı magatartása abból is 
megállapítható, hogy 2005. szeptember 5-én benyújtotta a földhivatalhoz a vételi jog 
gyakorlására irányuló nyilatkozatát, holott ugyanezen a napon még a hiteltörlesztés 
teljesítésére hívta fel a felperest.  
 
A felperes álláspontja szerint tévesen állapította meg a bíróság, hogy a vállalt 
5.420.000,- Ft-os kötelezettségének a felperes nem tett eleget. A teljesítés feltétele az 
adóhatósági határozat jogerıre emelkedése volt, a megyei bíróság azonban csak 2006. 
június 15-én kelt ítéletével utasította el a keresetét, ezzel vált jogerıssé az APEH 
határozata, az alperes azonban már 2006. május 4-én eladta az ingatlant.  
A fellebbezés utalt arra, hogy a megfelelı elszámolás esetén nyilvánvaló, hogy az 
alperest az ingatlan és a kifizetett összeg együttesen nem illeti meg.  
 
A felperes fellebbezésében az adótartozással kapcsolatos rendelkezés tekintetében is 
támadta az elsıfokú ítéletet.  
 
Az alperes fellebbezése az elsıfokú ítélet megváltoztatására, az adótartozás 
tekintetében elıterjesztett kereseti kérelem teljes elutasítására irányult.  
 
A felek másodfokú eljárásban elıterjesztett közös kérelme folytán az eljárás a 
P.21.052/2006. számú – kártérítés, másodlagosan jogalap nélküli gazdagodás jogcímén 
– elıterjesztett felperesi kereset tekintetében szünetel, így az ítélıtábla az elsıfokú 
ítéletet – a Pp. 213. § (2) bekezdésében foglaltak alapján meghozott részítéletében – 
csupán az ingatlan tulajdonjoga tekintetében (G.20.453/2006. szám alatt) elıterjesztett 
keresetet érintıen vizsgálta felül, megállapítva, hogy a felperes ezirányú fellebbezése 
az alább kifejtettekre figyelemmel nem alapos. 
 
Az elsıfokú bíróság a részítélettel felülbírált rendelkezései alapjául szolgáló tényállást 
feltárta, abból minden tekintetben helyes jogi következtetést vont le, döntésével, 
indokolásával az ítélıtábla egyetért, csupán az alábbiakat emeli ki. 
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Bár a felek közötti jogvita lényeges és közvetlen ténybeli elızményének a 2001. 
szeptember 17-én kötött vételi jogot alapító szerzıdés, illetve a vételi jog alperesi 
gyakorlása volt, a felperes kereseti kérelmeiben e szerzıdésre jogot nem alapított, így 
a Legfelsıbb Bíróság Polgári Kollégiumának 1/2005. (VI.15.) számú PK 
véleményében foglaltak mellett sem volt tárgya az elsı és másodfokú eljárásnak a 
vételi jogot alapító szerzıdés érvényességének vizsgálata, illetve a felperesi 
kölcsöntartozásnak az opció gyakorlását, továbbá a 14.520.000,- Ft-os felperesi 
teljesítést is figyelembe vevı teljes elszámolása.  
Az elsıfokú bíróság az elıterjesztett felperesi kereseti kérelmekrıl a Pp. 215. §-a 
szerint, a keresethez kötöttség elvének megfelelıen hozta meg döntését.  
A felek 2005. november 11-én kötött írásbeli megállapodása mindkettıjükre 
kötelezettséget rótt. A felperes azután vállalta további 5.480.000,- Ft megfizetését, 
hogy korábban, október 26-án már 14.520.000,- Ft-ot átadott az alperes 
képviselıjének. A november 11-i megállapodás szövegébıl egyértelmően kitőnik, 
hogy a vállalt további 5.480.000,- Ft-os teljesítés volt a feltétele minden további 
alperesi jognyilatkozat – a felperes tulajdonjogának visszajegyzésére irányuló 
engedély kiadása – megtételének.  
A felperes azonban ezen kötelezettségének elmulasztott eleget tenni, így a november 
11-i megállapodás alapján az eredeti állapot visszaállítását nem kérheti, az alperesnek 
ilyen irányú szerzıdéses kötelezettsége nem állt be.  
 
Nem alapos az alperesnek a tévedésre való hivatkozása sem. A Ptk. 210. § (1) 
bekezdése szerint aki a szerzıdés megkötésekor valamely lényeges körülmény 
tekintetében  tévedésben volt a szerzıdési nyilatkozatát megtámadhatja, ha a tévedését 
a másik fél okozta, vagy felismerhette. 
A felek a 2005. november 11-i nyilatkozataik, kötelezettségvállalásaik tartalmát 
azonosan értelmezték: korábban az alperes ugyan kisebb összegő tartozás elszámolását 
kérte, azonban késıbb 20.000.000,- Ft-ra emelte fel követelését, s a 2005. november 
11-i megállapodás megkötésekor a felperes errıl tudott, s a már teljesített 14.520.000,- 
Ft-on túl vállalta további 5.480.000,- Ft megfizetését.  
 
A szerzıdés létrehozása iránti kereseti kérelem elutasításával is helytállóan döntött az 
elsıfokú bíróság. 
A felperesnek a Ptk. 206. §-ára alapított érvelése megalapozatlan, hisz egyik felet sem 
terhelte jogszabályi rendelkezés alapján szerzıdéskötési kötelezettség, de ilyen 
kötelezettséget szerzıdéssel sem hoztak létre, utóbbinak megállapítására a felek 
közötti szerzıdések Ptk. 207. § (1) bekezdése szerinti értelmezése útján sem látott 
lehetıséget az ítélıtábla. 
 
Ahogy a megyei bíróság helyesen rámutatott, a perbeli esetben nincs olyan jogszabály 
által megkívánt nyilatkozat, melynek bíróság általi pótlására a Ptk. 5. §-ában foglaltak 
lehetıséget teremtenének. E jogcímen szerzıdéses nyilatkozat pótlására nincs mód. 
Arra a Ptk. 295. §-a csupán szerzıdéses kötelezettségvállalás esetén ad lehetıséget, 
ilyen tartalmú alperesi kötelezettség azonban nem állt be, hiszen az ennek feltételeként 
megállapított kötelezettségét a felperes nem teljesítette. 
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Az elsıfokú bíróság helytálló döntést hozott az ingatlan visszavásárlásának 
megállapítása iránti kereset elutasításával is, a Pp. 123. §-ának eljárási és Ptk. 374. § 
(1) bekezdésének anyagi jogi rendelkezésein alapuló – indokokokat az ítélıtábla 
osztotta. 
 
A fentebb kifejtettekre tekintettel az ítélıtábla az elsıfokú bíróságnak a 
G.20.453/2006. számú perben hozott ítéletét a per fıtárgya és a felperest a feljegyzett 
kereseti illeték viselésére kötelezı rendelkezése tekintetében a Pp. 253. § (2) bekezdés 
elsı fordulata alapján helybenhagyta.  


