
 
 

 
A váltón alapuló keresettel megtámadott személy – a váltó forgatását követıen – 
a váltóbirtokossal szemben nem hivatkozhat olyan kifogásra, amely a 
kibocsátóval, vagy valamelyik elıbbi váltóbirtokossal szemben fennálló személyes 
viszonyán alapul; ez azonban nem zárja ki saját váltó kiállítójának arra alapított 
kifogását, hogy a váltótartozást a vele szemben váltókeresetet indító 
váltóbirtokosnak fizette meg.  
 

Alkalmazott jogszabályok: 1/1965. (I.24.) IM rendelet  és 17.§ 

 
 
Gyıri Ítélıtábla Pf.IV.20.373/2007/4.szám 
 
A megyei bíróság a fellebbezéssel támadott ítéletében kötelezte az alperest, hogy 3 
napon belül fizessen meg a felperesnek 4.650.000.- Ft-ot, ennek 2007. július 31-tıl a 
kifizetés napjáig járó évi 6 %-os mértékő váltókamatát, 13.950.- Ft összegő, a 3 
ezreléknek megfelelı váltódíjat .  
Határozata indokolásában megállapította, hogy a 2006. május 26-án T.-án kelt, 2006. 
július 31-i esedékességet megjelölı, az Á.-i Takarékszövetkezethez telepített, az F-A. 
Kft. rendelvényes javára 4.650.000.- Ft összegrıl kiállított váltót váltókezesként az 
alperes aláírta. A váltó birtokosa forgatmányozás útján a felperes lett, azonban a 
váltótartozásra nem történt kifizetés. 
Az ítéleti tényállás szerint a váltó kiállítójának (M. Kft.) a felperes felé 
engedményezési szerzıdés alapján fennálló 1.768.625.- Ft összegő tartozását a M.-É. 
Kft. 2006. december 20-án kötött szerzıdéssel átvállalta.  
2006. december 22-én a H. és Társa Bt. a felperesre engedményezte a M. Kft-vel 
szemben fennálló 4.568.985.- Ft összegő tıkébıl és 298.687.- Ft összegő kamatból - 
mindösszesen 4.867.672.- Ft-ból - álló számlatartozását. A szerzıdés szerint a 
kötelezett engedményezésrıl való értesítését az engedményezı vállalta magára.  
A megyei bíróság megállapította, hogy a felperes a váltó kiállítójával szembeni 
felszámolási eljárásban a 4.650.000.- Ft összegő váltótartozás iránt igénybejelentéssel 
élt, igényét a felszámoló elıbb nyilvántartásba vette, majd utóbb módosította.  
A bíróság ítélete jogi indokolásában kiemelte: az alperes nem vitatta, hogy a váltó 
elılapján a „M. Kft-ért M. József” szövegrész alatti aláírás tıle származik. Az aláírás 
nem felel meg a kiállító cégszerő aláírásának, mert hiányzik mellıle a cégnév, így az 
1/1965. (I.24.) IM rendelet (a továbbiakban: Vár.) 30.§ /1/ bekezdése, 31.§ /1/, /3/ és 
/4/ bekezdése alapján az aláírással az alperes váltókezességet vállalt. Utalt arra is a 
bíróság, hogy az alperes a Ptk.210.§ /2/ bekezdése értelmében jogban való tévedés 
címén sem támadhatja eredménnyel a nyilatkozatát, hiszen a váltónyilatkozat kapcsán 
a felek személyesen jártak el, tehát munkakörében eljáró jogi szakértı nem adhatott a 
jogszabályok tartalmára nézve nyilvánvalóan téves tájékoztatást.  
A BH.2007. 55. számú, a BH.2004. 74. számú, a BH.1994. 338. számú és a BH.1992. 
191. számú eseti döntésre utalással az elsıfokú bíróság kifejtette, hogy a fizetés hiánya 
miatti óvási határidı elmulasztásával csak a megtérítési váltóadósokkal szemben 
veszíti el a váltóbirtokos a váltón alapuló jogait. A váltó fıadósaival – az idegen váltó 
elfogadójával, illetve a saját váltó kiállítójával – szemben óvás nélkül is érvényesítheti 



váltón alapuló igényét. A saját váltó kiállítója tehát a váltó fıadósa, vele és az ı 
kezesével szemben a váltóbirtokost közvetlen kereseti jog illeti meg, ezért a velük 
szembeni keresetindításnak sem a váltó bemutatása, sem az óvás felvétele nem 
elıfeltétele.  
 
Az elsıfokú bíróság a Vár. 17.§-ában, valamint a BH.2004.153. és a BDT.2002.679. 
számú eseti döntésben írtakra hivatkozással kifejtette, hogy a váltókezes azzal a 
váltóhitelezıvel szemben, akivel a kezességvállalásban megállapodott, ebbıl az 
alapügyletbıl eredı kifogását érvényesítheti, a további jóhiszemő váltóbirtokosok 
irányába ez a kifogás már nem hozható fel. Ha az alapjogviszony jogosultjai és 
kötelezettei kerülnek egymással szemben a perben, úgy a váltóadósok felhozhatják 
azokat a kifogásokat, amelyek az alapjogviszony kapcsán felmerültek. Bizonyíthatják, 
hogy a követelés nem áll fenn, mert az adós már teljesített. Ugyanakkor a 
váltóbirtokossal szemben a megtámadott személy nem hivatkozhat olyan kifogásra, 
amely a kibocsátóval, vagy valamelyik elıbbi váltóbirtokossal szemben fennálló 
személyes viszonyán alapul. Utóbbi alól kivétel, ha a váltóbirtokos a saját váltó 
megszerzésével tudatosan az adós hátrányára cselekedett, azonban az alperes a bíróság 
felhívására kifejezetten úgy nyilatkozott, hogy ilyenre nem kíván hivatkozni.  
A megyei bíróság a tanúk nyilatkozatainak értékelése után úgy foglalt állást, hogy az 
alperes nem tudta bizonyítani, hogy a M. Kft. és a M.-É. Kft. részérıl történt 
teljesítésekre a váltótartozás keretei között került sor. A Ptk. 290.§-a akkor teszi 
lehetıvé a kötelezett számára az egyes fennálló tartozások kiegyenlítése közötti 
választást, ha a kötelezettnek a jogosulttal szemben több fennálló pénztartozása van. 
Az alperesnek, mint magánszemélynek, a felperes, mint magánszemély felé nem volt 
több fennálló pénztartozása, így a M. Kft. és a M.-É. Kft. részérıl történt teljesítések 
azért nem vehetık figyelembe, mert ezek nem az alperes, mint kötelezett, hanem 
másik kötelezett teljesítései voltak.  
 
Az alperes fellebbezésében az ítélet megváltoztatását, elsıdlegesen a felperes 
keresetének teljes elutasítását, másodlagosan a marasztalás összegének 1.768.625.- Ft-
ra való leszállítását kérte. Kiemelte, hogy a felperes maga sem vitatta, hogy az alperes 
által igazolt kifizetésre sor került, de állította, hogy ezeket egy másik tartozás 
keretében teljesítették. A felperes és az engedményezı azonban az engedményezésrıl 
hitelt érdemlı módon sem a M. Kft. „fa.”-t, sem a M.-É. Kft-t, sem az alperest nem 
értesítette, így a kifizetések kizárólag akként értékelhetıek, hogy a váltótartozás 
kiegyenlítésére irányultak. A váltótartozás kiegyenlítésre került, így az alperes kezesi 
kötelezettsége már nem állt fenn. Fellebbezésében indítványozta könyvszakértı 
kirendelését annak további igazolására, hogy a kifizetésekre a váltótartozás 
kiegyenlítése érdekében került sor. 
A felperes által hivatkozott engedményezésre 2006. december 22-én került sor, így az 
ezt megelızıen teljesített kifizetések nyilvánvalóan csak és kizárólag a váltótartozás 
ellenértékeként kerülhettek kifizetésre, így legfeljebb az engedményezési szerzıdés 
idıpontjában még fennállt 1.768.625.- Ft összeg és járulékaira nézve lehet alapos a 
kereset.  
A fellebbezési eljárás során az alperes kiemelte, hogy a kifizetések nem az F-A. Kft., 
hanem kifejezetten a felperes részére történtek, így a felperes csalárd módon 



érvényesíti az igényét. Hivatkozott a Vár.48.§ /1/ bekezdés 1. pontjára, mely szerint 
csak a váltó ki nem fizetett összegét követelheti a váltóbirtokos. 
 
A felperes fellebbezési ellenkérelmében az elsıfokú ítélet helybenhagyását, valamint 
az alperes perköltségben való marasztalását kérte. Utalt az elsıfokú eljárás során már 
elıadott álláspontjára és a Ptk.338/C.§ /3/ bekezdésében foglaltakra, mely szerint a 
kötelezett a jogosulttal szemben csak azokra a kifogásokra hivatkozhat, amelyek 
magából az értékpapírból kitőnnek. A váltóból nem tőnik ki, hogy megtörtént a 
teljesítése, még a részteljesítés sem került rávezetésre. A 2006. december 20-i 
tartozásátvállalási szerzıdés is engedményezési szerzıdésre, nem pedig váltótartozásra 
utal. A kibocsátó meg sem kísérelte a váltót visszaszerezni. A kiállító könyvelésébıl 
sem derül ki, hogy váltótartozás kiegyenlítésére került volna sor. A felperes 
ugyanakkor bizonyította, hogy a kibocsátónak több jogcímen is állt fenn tartozása a 
rendelvényes, illetve a felperes felé. Álláspontja szerint a könyvszakértıre irányuló 
bizonyítási indítvány másodfokú eljárásban való teljesítésének a Pp.235.§ és 249.§-a 
értelmében nincs helye, egyébként pedig az ezzel bizonyítani kívánt tény már 
irreleváns.   
A felperes a másodfokú eljárásban kifejtette, hogy a váltó kiállítójának azért nem volt 
olyan igénye, hogy a teljesítés a váltóra rávezetésre kerüljön, illetıleg nyugtát kapjon, 
mert az ügyvezetıje tisztában volt azzal, hogy nem a váltótartozásra történik a fizetés. 
A felek között az volt a megállapodás, hogy ha a váltóban foglalt határidıben nem 
kerül sor a kifizetésre, akkor mind az alapkövetelés, mind a váltón alapuló követelés 
fennáll. A felperes szerezte meg engedményezés útján az alapkövetelést is. A felperes 
számlájára történı teljesítések nem a váltótartozással, hanem az engedményezéssel 
magyarázhatóak. 
 
Az alperes fellebbezése az alábbiak szerint alapos. 
 
A megyei bíróság a per eldöntéséhez szükséges körben lefolytatta a bizonyítási eljárás, 
a peradatokat azonban – a részben téves jogi álláspontja miatt – nem megfelelıen 
mérlegelte. Téves az a megállapítása, hogy a váltótartozás nem került kifizetésre és 
téves az alperes ítélet szerinti marasztalása is. 
 
A Vár.32.§ /1/ bekezdése szerint a váltókezes kötelessége ugyanolyan, mint azé, akiért 
a kezességet vállalta. Az alperes tehát mindazokat a kifogásokat felhozhatja a perben, 
amikkel a váltót kiállító M. Kft. is élhetne.  
A Vár.17.§-a értelmében a váltón alapuló keresettel megtámadott személy a 
váltóbirtokossal szemben nem hivatkozhat olyan kifogásra, amely a kibocsátóval, vagy 
valamelyik elıbbi váltóbirtokossal szemben fennálló személyes viszonyán alapul, 
kivéve, ha a váltóbirtokos a váltó megszerzésével tudatosan az adós hátrányára 
cselekedett. A perben felhozott kifogásában az alperes nem arra hivatkozik, hogy a 
korábbi váltóbirtokosnak történt meg a fizetés, hanem a váltó kiállítója – illetve a 
tartozásátvállalás folytán helyette eljáró M.-É. Kft. – a jelenlegi, a váltókeresetet 
elıterjesztı váltóbirtokos részére fizetett. Ez a kifogás nem ütközik az idézett 
jogszabályi rendelkezésben megfogalmazott korlátozásban. A Vár.17.§-a, valamint a 
felperesi fellebbezési ellenkérelemben hivatkozott Ptk.338/C.§ /3/ bekezdése a 



jóhiszemő váltóbirtokost kívánja védeni, vele szemben korlátozza az értékpapírból ki 
nem tőnı kifogások érvényesíthetıségét. Nem minısül azonban jóhiszemőnek az, aki 
a váltó megszerzésekor tudta, illetve a körülményekbıl kifolyólag tudnia kellett volna, 
hogy a váltó mögött már nem áll fenn fizetési kötelezettség, és nem tekinthetı 
ilyennek az a váltóbirtokos sem, akinek a váltó kiállítója megfizette a váltótartozást, 
csupán elmaradt ennek a váltón való feltüntetése. A váltó a jogintézmény sajátosságai 
mellett sem hivatott tartozatlan fizetések kikényszerítéséhez alapul szolgálni.  
A fentiekre tekintettel érdemben bírálandó el az alperesnek a teljesítésre való 
hivatkozása.  
 
Az alperes megfelelıen igazolta (3. és 6. szám alatt csatolt iratok), hogy a felperesnek 
2006. december 19-ig a M. Kft. 3.050.000.- Ft-ot, ezt követıen a M.-É. Kft. 
2.000.000.- Ft-ot fizetett meg. Ezt a tényt a felperes sem vitatta, de állította, hogy ezzel 
egy másik, a H. és Társa Bt-tıl 2006. december 22-én engedményezés útján 
megszerzett, ugyancsak a M. Kft-vel szemben fennálló követelésének teljesítése 
történt meg. Késıbbi hivatkozása szerint a felek úgy állapodtak meg, hogy 
amennyiben a lejáratig a váltó nem kerül megfizetésre, akkor az F-A. Kft. felé fennálló 
alaptartozás és az arról kiállított váltó elválik egymástól, mindkét tartozás önállóvá 
válik, az adós mindkettıvel tartozik. Az alaptartozás is felperesre került 
engedményezésre, erre fizetett az adós, nem a váltótartozásra. 
 
Annak eldöntésekor, hogy a teljesítésre melyik jogviszony keretei között került sor, az 
elsıfokú bíróság arra hivatkozással nem látta alkalmazhatónak a Ptk.290.§-ában 
írtakat, hogy az alperesnek, mint magánszemélynek a felperessel szemben a 
váltótartozáson kívül nem állt fenn több tartozása, a cégek részérıl történt teljesítések 
tehát nem vehetık figyelembe. A megyei bíróságnak ez a jogi álláspontja azonban 
téves, hiszen az alperes nem arra hivatkozik, hogy ı fizetett, hanem arra, hogy a váltó 
kiállítója a felperes felé fennálló több tartozása közül a váltótartozást fizette meg. 
Ennek igazolásával a váltókifogással kapcsolatosan kifejtettek szerint az alperes 
mentesülne a váltókezességbıl fakadó kötelezettsége alól, abban szükséges tehát a 
bíróságnak állást foglalnia, hogy a váltó kiállítójának – illetve a tartozásátvállalás 
folytán a M.-É. Kft-nek – teljesítését melyik tartozásra kell elszámolni. Ennek 
eldöntéséhez a Ptk.290.§ /1/ bekezdése az irányadó, mely szerint ha a kötelezettnek a 
jogosulttal szemben több tartozása áll fenn, és teljesítése nem fedezi valamennyi 
tartozását, azt a kötelezett rendelkezése szerint, ennek hiányában pedig arra a 
tartozásra kell elszámolni, amelyre a kötelezett felismerhetıen szánta.  
 
A felperes személyes nyilatkozata, házastársának és S. Z.-nak a tanúvallomása alapján 
nem lehet ítéleti bizonyossággal megállapítani, hogy az alperes, illetve a M. Kft. azt 
vállalta, hogy az F-A.Kft. felé fennálló alaptartozáson túl az attól elváló váltótartozást 
is megfizeti. Erre tekintettel az is megállapítható, hogy a M. Kft-nek a felperes felé 
2006. december 22-ig (a felperes és a H. és Társa Bt. közötti engedményezési 
szerzıdés létrejöttéig) csupán egy tartozása állt fenn, ez pedig a váltótartozás volt. 
Nyilvánvaló tehát, hogy az ezt megelızıen teljesített 3.050.000.- Ft a váltótartozás 
kiegyenlítését szolgálta. Ezt igazolja az is, hogy a kötelezett pénztárjelentései  a 
teljesítést az F-A. Kft., tehát a váltó rendelvényese megjelölésével azonosítják. 



A M.-É. Kft. és a váltó kiállítója között 2006. december 20-án létrejött 
tartozásátvállaláskor a M. Kft-nek még csak egy – a váltón alapuló – tartozása állt fenn 
a felperessel szemben. A H. és Társa Bt. részérıl csupán 2006. december 22-én került 
engedményezésre a felperes által megjelölt másik tartozás. Ez azt támasztja alá, hogy a 
váltótartozás átvállalása képezte a 2006. december 20-i megállapodás tárgyát. Nem 
mond ellent ennek az a felperes által hivatkozott körülmény sem, hogy a 
tartozásátvállalás nem váltótartozásról, hanem a felperes felé engedményezési 
szerzıdés alapján fennálló tartozásról tesz említést. A 2006. szeptember 1-jén kiállított 
„Értesítés engedményezésrıl” megnevezéső okirat  ugyanis a M. Kft-t az F-A. Kft-vel 
szemben 4.650.000.- Ft és kamatai erejéig fennálló követelés felperesre 
engedményezésrıl értesítette. A tartozásátvállalás erre és nem a H. és Társa Bt. 
követelésének – késıbbi – engedményezésére utal.  
A M.-É. Kft. a váltótartozásra irányuló tartozásátvállalásra tekintettel – a kötelezett, 
tehát a M. Kft. rendelkezése szerint – teljesített a felperes részére. Azok a felperesi 
nyilatkozatok, melyek szerint abban állapodtak meg, hogy a teljesítések az alapügylet 
körében történtek, kifejezetten azt bizonyítják, hogy a felperes sem a H. és Társa Bt.-
féle követelésbe tudta be a kifizetéseket. 
A Ptk.290.§ /1/ bekezdése szerint a 2006. december 20-át követıen megfizetett 
2.000.000.- Ft-ot is a váltótartozásra kell tehát elszámolni. Ennek eredményeként 
megállapítható, hogy a felperes részére az 5.050.000.- Ft – 2007. július 12. napjáig 
történı – megfizetésével megtörtént a váltótartozás teljesítése, az alperes ez irányú 
váltókifogása tehát alapos. 
 
A fentebb kifejtettekre tekintettel az ítélıtábla a megyei bíróság ítéletét a Pp.253.§ /2/ 
bekezdésmásodik fordulata alapján megváltoztatta, a keresetet elutasította. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


