
INGATLAN ÁTRUHÁZÁSÁHOZ A JOGSZABÁLY ÁLTAL ELİÍRT 
JÓVÁHAGYÁS HIÁNYA – JOGKÖVETKEZMÉNYEK  
(102/2001. (XII.16.) FVM rendelet  249.§ /3/ bek.,  Ptk.215.§ /1/, /3/ bek.)  

 
 
A felperes a 2002. június 13. napján kelt „támogatási okirattal” az I.r. alperesnek – 
mint kedvezményezettnek – a n.-i 0249/2. hrsz-ú ingatlanon végzendı sertéstelep 
felújítására, korszerősítésére 15.546.000.- Ft támogatási összeget biztosított. A 
102/2001. (XII.16.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 249.§ /3/ bekezdése, valamint 
a R.46. számú mellékletén alapuló támogatási okirat 9/c. pontja szerint a 
kedvezményezett a támogatással létrehozott tárgyi eszközt csak a felperes elızetes 
jóváhagyásával idegenítheti el, jóváhagyás feltétele a kötelezettségek más jogosult 
által történı átvállalása. A jóváhagyás nélküli elidegenítés jogosulatlanul igénybe vett 
támogatásnak minısül, és a kedvezményezettet – a jegybanki alapkamat kétszeres 
mértékékének megfelelı mértékő kamattal növelt – visszafizetési kötelezettség terheli. 
 
Az I.r. alperes felszámolását a megyei bíróság 2004. május 14-i kezdı idıponttal 
rendelte el. Az I.r. alperes felszámolója a 2005. június 30-án kelt adásvételi 
szerzıdéssel – az állami támogatással felújított sertéstelepet tartalmazó – n.-i 0249/2. 
hrsz-ú ingatlant 8.750.000.- Ft vételárért átruházta a II.r. alperesre. Az adásvételrıl a 
felperes a részére 2006. március 2. napján megküldött felszámolási közbensı 
mérlegbıl, valamint a 2006. március-áprilisi helyszíni ellenırzés adataiból értesült. A 
felperes a 2006. május 4. napján kelt – jogerıs – határozatával az I.r. alperest 
11.006.000.- Ft, valamint annak a jegybanki alapkamat kétszeres szorzatát kitevı 
mértékő késedelmi kamata visszafizetésére kötelezte, továbbá az I.r. alperes 
felszámolójához – a sertéstelepre vonatkozó – 28 millió Ft-os hitelezıi igényét 
bejelentette, melyet a felszámoló nyilvántartásba vett. A felperes 2006. augusztus 21. 
napján hívta fel az I.r. alperes felszámolóját a Ptk.215.§-ára, 234.§ /1/ bekezdésére és 
237.§ /1/ bekezdésére hivatkozással az adásvételi szerzıdés tekintetében az 
érvénytelenség miatti eredeti állapot helyreállítására.  
 
A felperes keresetében az I-II.r. alperes között létrejött adásvételi szerzıdés 
érvénytelenségének megállapítását és az eredeti állapot helyreállítását kérte arra 
hivatkozással, hogy a hatósági jóváhagyása hiányában létrejött szerzıdésre a Ptk.215.§ 
/3/ bekezdése alapján az érvénytelenség jogkövetkezményeit kell alkalmazni. Kereseti 
érvelése szerint a R.46. melléklete 2/c. pontja, valamint a támogatási okirat 9/c. pontja 
szerint az alperesek közötti adásvételi szerzıdés megkötéséhez elızetesen be kellett 
volna szerezni a felperes jóváhagyását. Kifejtette, hogy a felszámolástól függetlenül a 
támogatási okiratban meghatározott kötelezettségek változatlanul az I.r. alperest 
terhelték, alapvetı agrártámogatási érdeknek nevezte, hogy az I.r. alperes vállalt 
kötelezettségének megfelelıen az üzemeltetés megtörténjék.  
 
Az alperes ellenkérelmében ennek a keresetnek az elutasítását és a felperes 
perköltségben marasztalását indítványozta. Azt nem tette vitássá, hogy a támogatási 
okirat 9/c. pontja alapján  elızetes jóváhagyással lehet a támogatással létrehozott 
tárgyi eszközt elidegeníteni, a jóváhagyás hiánya azonban a szerzıdés létrejöttét, 



érvényességét nem érinti, ugyanis a jogszabály (és így: a támogatási okirat) a 
jóváhagyás hiányához más jogkövetkezményt főz; annak folytán a támogatás 
jogosulatlanul igénybe vettnek minısül, amelyhez visszafizetési kötelezettség 
kapcsolódik. Ez utóbb említett jogkövetkezményeket a felperes levonta, az I.r. alperest 
visszafizetésre kötelezte, ezt az igényét pedig az I.r. alperes felszámolásában  
bejelentette. Így a jóváhagyás hiányára a Ptk. 215. §-a nem alkalmazható.  
 
Másfelıl kifejtette,hogy a felszámoló felszámolási vagyon értékesítésére vonatkozó 
tevékenységét (Cstv. 49. § (1) bekezdés) sem a Cstv-nél alacsonyabb szintő 
jogszabály, sem a szerzıdés nem korlátozhatja. A Cstv. szerint a felszámolónak az 
értékesítéshez nem kell senkitıl hozzájárulást kérnie, a R. rendelkezései pedig nem 
kötik. Amennyiben a felszámolási eljárás során be kívánta volna szerezni a felszámoló 
a felperes jóváhagyását, akkor a Cstv.-n alapuló vagyonértékesítési kötelezettségét 
nem tudta volna teljesíteni.  
 
Az elsıfokú bíróság fellebbezéssel támadott ítéletével a keresetet elutasította, egyben 
kötelezte a felperest az alperes perköltsége viselésére.  
 
Az elsıfokú bíróság határozata indokolásában tényként állapította meg, hogy az I.r. 
alperes felszámolási eljárása során a felperes által nyújtott agrártámogatásból 
megvalósított sertéstelepet is tartalmazó ingatlant a felszámoló az adós nevében a 
felperes jóváhagyása hiányában értékesítette. Alaptalannak ítélte viszont a felperes 
Ptk. 215. §-ára hivatkozását, ugyanis a R. 46. melléklete, és a támogatási okirat 9/c., 
11. pontja a jóváhagyás hiányának következményeként a támogatási összeg idıarányos 
visszafizetését írja elı, nem pedig a Ptk. 215. §-ában meghatározott jogkövetkezményt.  
 
Jogi értékelése szerint az elidegenítéshez szükséges hozzájárulás hatósági 
jóváhagyásnak sem minısülhet, mivel a támogatási szerzıdés megkötésekor a felperes 
nem közhatalmi tevékenységet gyakorolt, hanem az I.r. alperessel egyenjogú polgári 
jogi jogalanyként járt el, mivel a támogatási szerzıdés alapján létrejött polgári jogi 
jogviszony a közhatalmi jelleget nélkülözi.  
 
Az ítélet ellen a felperes terjesztett elı fellebbezést – annak tartalma szerint – az 
elsıfokú bíróság ítélete megváltoztatása és a keresetének való helyt adás iránt. 
Fellebbezésében elsıdlegesen vitatta az elsıfokú bíróság azon jogi álláspontját, hogy a 
felperes a támogatási okirat kiállításakor ne közigazgatási hatóságként járt volna el. Az 
agrártámogatások igénybevételének feltételeit ugyanis jogszabályok – a 215/2001. 
(XI.17.) Kormányrendelet és R. – rendezik, így a támogatás megállapításánál a 
felperes közhatalmi tevékenységet gyakorolt. Ezért fenntartotta azon kereseti 
álláspontját, hogy a Ptk. 215. § (3) bekezdése alapján hatósági jóváhagyás hiányában 
létrejött szerzıdésre az érvénytelenség jogkövetkezményeit kell alkalmazni. Végül 
rámutatott, hogy a R 46. melléklete 3. pontja szerint alapvetı állami érdek, hogy az 
állami támogatással megvalósult agrárberuházás tovább mőködjön.  
A felperes a fellebbezési eljárás során fellebbezését azzal egészítette ki, hogy 
hivatkozott – az értékelése szerint perbelivel hasonló tényállású – BH 2006/219. szám 
alatt közzétett eseti döntésre.  



 
Az I.r. alperes fellebbezési ellenkérelmében az elsıfokú bíróság ítélete 
helybenhagyását és a felperes másodfokú perköltségben marasztalását indítványozta. 
A fellebbezési eljárás változatlanul fenntartotta az elsıfokú eljárásban kifejtetteket.  
 
A fellebbezés nem alapos. 
Az ítélıtábla megállapította, hogy az elsıfokú bíróság a döntéséhez szükséges 
tényállást helytállóan állapította meg, és abból érdemben helyes jogkövetkeztetést 
levonva utasította el a felperes keresetét.  
 
A Ptk.215.§ /1/, /3/ bekezdése szerint a hatósági jóváhagyáshoz kötött szerzıdés a 
jóváhagyás hiányában nem jön létre, és arra az érvénytelenség jogkövetkezményeit 
kell alkalmazni.  
 
Ugyanakkor az érvénytelenség jogkövetkezményeit csak a keresetindítási joggal 
(kereshetıségi joggal) rendelkezı fél keresete alapján vonhatja le a bíróság még 
elızetes hatósági jóváhagyáshoz kötött ügylet esetén is. A Pp.3.§ /1/ bekezdése 
rendelkezése szerint keresetindítási joga csak a vitában érdekelt félnek van. A 
kereshetıségi jog (ügylegitimáció) a fél és a per tárgya közötti anyagi jogi kapcsolatra 
vonatkozik, azaz arra, hogy a felperest megilleti-e és éppen a felperest illeti-e a 
keresettel érvényesített jog az alperessel szemben (EBH.2005/1227.). A bírósági 
gyakorlat az érvénytelen (semmis) szerzıdésekkel kapcsolatban fennálló kereshetıségi 
jog határait korlátok közé szorítja, így keresetindításra a – közvetlenül érdekelt – 
szerzıdést kötı felek, valamint az jogosult, akit jogszabály erre külön feljogosít. 
(EBH.1999/14., BH.1997/439., BH.1991/107.) Közvetett érdekeltként keresetindításra 
jogosult továbbá az is, aki a szerzıdés érvénytelenségének megállapítása esetén jogot 
szerezhet, avagy kötelezettség alól mentesülhet, így – ebben az értelemben – az 
érvényteleníteni kért szerzıdés közvetlenül érinti, az érvénytelenség folytán valamely 
– a polgári jog által elismert – elınyhöz juthat. (Fıvárosi Ítélıtábla Pf.20.909/2004., 
9.Bf.21.216/2003/3., Gyıri Ítélıtábla Gf.II.20.047/2007/4., Legfelsıbb Bíróság 
Gfv.IX.30.433/2007/3.) 
 
Jelen esetben a jogszabály (a R.46. számú melléklete 2/c. pontja) a támogatással 
érintett ingatlan átruházásához a felperes jóváhagyását ugyan elıírja, viszont nem 
hatalmazza fel a felperest az érvénytelenségi – közérdekő – kereset megindítására. 
Másfelıl: a jóváhagyás hiányához ez – a polgári jogon kívüli, ágazati (agrárgazdasági) 
– jogszabályhely nem is az érvénytelenség jogkövetkezményét, hanem – az ilyen 
módon – jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszavonását (46. melléklet 7. pont) 
főzi, mint ahogy azt az elsıfokú bíróság is helyesen állapította meg.  
 
A vitatott szerzıdésben a felperes közvetlen ügyletkötı félként nem vett részt; 
közvetett érdekeltként pedig az érvényteleníteni kért szerzıdés nem érinti, annak 
esetleges érvénytelensége folytán elınyhöz nem juthat, kötelezettség alól nem 
mentesülhet. A szerzıdés érvénytelenné nyilvánítása nélkül is beállt az a 
jogkövetkezmény, amelyet a jogszabály a hatósági jóváhagyás hiányában megkötött 



ügylethez főz: a felperes hatósági határozatával a támogatási összeg idıarányos részét 
és késedelmi kamatait visszakövetelte.  
 
Ezek miatt a felperesnek a mások között létrejött adásvételi szerzıdés érvénytelensége 
megállapítása iránt nincs kereshetıségi joga.  
 
Hiányzik továbbá a felperes kereshetıségi joga az alperesek között létrejött ingatlan 
adásvételi szerzıdés érvénytelensége megállapítása, és az eredeti állapot helyreállítása 
(következésképp: a II.r. alperes tulajdonjoga törlése és az I.r. alperes tulajdonjoga 
visszajegyzése) iránt, mert soha nem volt az átruházással érintett n.-i 0249/2. hrsz-ú 
ingatlan tulajdonosa. Márpedig törlési keresetet (Inytv.63.§ /2/ bekezdés) csak az az 
ingatlan-nyilvántartási érdekelt indíthat, akinek nyilvántartott (és törölt) jogát az 
érvénytelen szerzıdésen alapuló bejegyzés sérti. Az ingatlan-nyilvántartási érdekeltség 
hiánya az érvénytelenségi per megindítására vonatkozó kereshetıségi jog hiányát is 
jelenti egyben. (Legfelsıbb Bíróság Polgári Kollégiumának véleménye – BH.2005/IX. 
1. pont) 
 
Helyesen hivatkozott ezeken túl az I.r. alperes felszámolója a fellebbezési 
ellenkérelmében fenntartott érdemi ellenkérelmében arra is, hogy a felszámoló 
vagyontárgy értékesítési tevékenységét (Cstv.49.§ /1/ bekezdés) nem érinti és nem 
korlátozza az értékesítés alá esı vagyontárgyra folyósított agrárberuházási támogatás 
és az azzal kapcsolatban az adóst terhelı mőködtetési kötelezettség. Mint ahogy a 
felszámolási eljárás során értékesített ingatlanra bejegyzett elidegenítési, terhelési 
tilalom, visszavásárlási- avagy vételi jog, illetve zálogjog (Cstv.38.§ /4/ bekezdés), 
úgy az agrárberuházási támogatás „terhe” sem akadályozza a felszámolási 
ingatlanértékesítést.  
 
A fellebbezés viszont helytállóan kifogásolta az elsıfokú bíróság azon állásfoglalását, 
hogy az elidegenítéshez szükséges hozzájárulás nem minısülhet hatósági 
jóváhagyásnak, felperesi közhatalmi tevékenység hiányában. Ugyanis a felperes a 
központi költségvetésbıl származó támogatási összeget közigazgatási szervként, 
pályázat útján közigazgatási határozattal biztosította az I.r. alperesnek, hatósági 
jogkörében ellenırizve annak felhasználását is. Így nyilvánvalóan a közhatalom 
gyakorlása során kifejtett intézkedı tevékenységével juttatott támogatási összeget, 
nem pedig polgári jogi jogviszonyba lépett az I.r. alperessel.  
 
A felperes kiegészített fellebbezésében hivatkozott felülvizsgálati hatályon kívül 
helyezı végzés (BH.2006/219.) tényállása alapvetıen eltér jelen perbelitıl, a 
határozatban pedig a Legfelsıbb Bíróság nem foglalt állást a fellebbezett 
jogviszonnyal kapcsolatos jogkérdésrıl. 
 
Az ítélıtábla az elsıfokú bíróság ítéletét a Pp.253.§ /2/ bekezdése alapján hagyta 
helyben. 
 
Gyıri Ítélıtábla Gf.IV.20.365/2007/5. 
 



 


