
Pf.I.20.002/2005/4. 
 
 
 
A felpereseknek mint a konzorcium tagjainak eminens jogi érdekük, hogy a 
gesztor – az I.r. alperes – a konzorcionális szerződés céljainak megvalósítása 
körében milyen szerződéseket köt, ezen szerződések megkötése, azok 
tartalma ugyanis alapvetően érinti a felperesek jogait, illetőleg 
kötelezettségeit. Ez a felperesek kereshetőségi jogát (legitimatio ad causam) 
a gesztor által kötött szerződések érvénytelensége tekintetében 
megalapozza./Ptk.234.§.(1) bekezdés, 235.§.(2) bekezdés) 
/ 
 

 
 

A megyei bíróság a felperesek keresetét elutasítva kötelezte a felpereseket, hogy 15 
napon belül egyetemlegesen fizessenek meg az I.r. alperesnek 500.000 Ft 
perköltséget azzal, hogy a felmerült illetéket az állam viseli. 
 
Ítéletének indokolásában rögzítette, miszerint nem vitás, hogy a Ptk.234.§./1/ 
bekezdése szerint a semmis szerződés érvénytelenségére bárki határidő nélkül 
hivatkozhat, a semmisség megállapításához külön eljárásra nincs szükség. 
Ugyanakkor azonban ez nem jelenti azt, hogy bárki keresetindítási jogosultsággal 
rendelkezik a szerződés megtámadására. Keresetindítási jogosultság csak a jogi 
érdekeltséget igazoló felperest illetné meg. 
 
A perbeli esetben, ha a bíróság megállapítaná azt, hogy az ajándékozási szerződés 
kifejezetten a jogszabályok kijátszására irányul, a felperesek akkor sem lennének 
jogosultak a kereset megindítására. Ugyancsak nem áll fenn a keresetindítási 
jogosultság a feltűnő értékaránytalanság vonatkozásában, valamint akkor sem, ha a 
szerződést a kisajátítási jogszabályok megkerülésével kötötték az alperesek. A 
felperesek a szerződés semmisségének megállapítása esetén sem lennének 
jogosultak a perbeli ingatlanok tulajdonjogának a megszerzésére. A feltűnő 
értékaránytalanságra alapított szerződést is a szerződő felek valamelyike terjesztette 
volna elő. 
 
Mindezek alapján megállapíthatónak látta a megyei bíróság, hogy a felperesek nem 
rendelkeznek az adott ügyben perbeli legitimációval. 
 
Az ítélet ellen a felperesek fellebbeztek, annak megváltoztatása, keresetüknek való 
helyt adás iránt, jórészt megismételve és fenntartva az elsőfokú eljárásban tett 
nyilatkozataikat .Kiemelték, hogy a felperesek tagjai az É-B-i térség R. T. Sz. H. R. 
konzorcionális szerződésnek, amely Veszprémben 2002.szeptember 6-án jött létre. 
A konzorcium tagjai egyebek mellett megállapodtak abban, hogy céljaik 
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megvalósítása érdekében felmerülő pénzbeni fizetési kötelezettségeiket 
általánosságban a települések lakosság számának arányában viselik. A szerződésben 
a hulladéklerakó létesítését célzó beruházás megvalósításával kapcsolatban akként 
rendelkeztek, hogy a szükséges önkormányzati, saját finanszírozási forrásokat a 
települések lakosság számának arányában biztosítják. Jog védte érdekük tehát, hogy 
legális, értékarányos szerződés alapján megállapítható vételár megfizetéséhez 
járuljanak hozzá a finanszírozási kötelezettség teljesítésével. 
 
Utaltak arra, hogy a per tárgyát képező szerződésekkel érintett ingatlanok 
környezetvédelmi alkalmasságára vonatkozó környezetvédelmi eljárásban sem 
merült fel kérdésként a felperesek ügyféli minősége, továbbá az ügyhöz 
kapcsolódóan lefolytatott büntető eljárásban a II-III.r. felperesek sértetti mivolta. 
 
A fellebbezési tárgyaláson – egyebek mellett – csatolták a konzorcionális 
szerződést.     
 
Az I-IV.r. alperesek fellebbezési ellenkérelme az ítélet helybenhagyására irányult. 
 
 
Az I.r. alperes – fenntartva az elsőfokú eljárásban előterjesztett ellenkérelmi 
érvelését – előadta, hogy semmisségre való hivatkozást vagy a konzorcium, vagy 
pedig valamelyik szerződő fél, illetve az terjeszthetne elő megalapozottan, akinek a 
semmisnek beállított szerződés elővásárlási jogát sértette volna. 
 
Kétségtelen, hogy a konzorciumot terhelő kötelezettségek a tagok közt arányosan 
felszámításra kerülnek, ezek terhelhetik a felpereseket is, de ez nem jogi érdekeltség, 
ez egy esetleges elszámolási vitát alapoz meg a konzorcium és a tagok között, 
illetőleg a gesztorral szemben. A perbeli legitimációhoz jogi érdekeltség szükséges, 
ez a felperesek esetében nem áll fenn. Utalt arra, hogy a megtámadási kereset 
körében a felperesek a megtámadási okot az alperesekkel nem közölték, arról 
csupán a keresetből szereztek tudomást. Az előzetes értesítés, illetőleg megtámadás 
hiánya is megalapozza a kereset elutasítását. 
 
A fellebbezés az alábbiak szerint alapos. 
 
A jogvita elbírálásához szükséges bizonyítékok rendelkezésre bocsátása, a törvény 
eltérő rendelkezése hiányában a feleket terheli. A bizonyítási indítvány 
elmulasztásának, illetve a bizonyítási indítvány elkésett voltának jogkövetkezményei, 
valamint a bizonyítás esetleges sikertelensége törvény eltérő rendelkezése hiányában 
a bizonyításra kötelezett felet terheli. A bíróság köteles a jogvita eldöntése 
érdekében a jogvita bizonyításra szoruló tényekről, a bizonyítási teherről, illetve a 
bizonyítás sikertelenségének következményeiről a feleket előzetesen tájékoztatni 
(Pp.3.§./3/ bekezdés). 
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Ha a felek valamelyike tényállításának, nyilatkozatának előadásával, bizonyítékainak 
előterjesztésével – a /2/ bekezdésben előírt kötelezettsége ellenére – alapos ok 
nélkül késlekedik, és e kötelezettségének a bíróság felhívása ellenére sem tesz eleget, 
a bíróság a fél előadásának, előterjesztésének bevárása nélkül határoz, kivéve, ha 
álláspontja szerint a fél előadásának, előterjesztésének bevárása a per befejezését 
nem késlelteti (Pp.141.§./6/ bekezdés). 
 
A Pp.235.§./1/ bekezdése szerint a fellebbezésben új tény állítására, illetve új 
bizonyíték előadására, vagy az elsőfokú bíróság által mellőzött bizonyítás 
lefolytatásának indítványozására – egyebek mellett – akkor is sor kerülhet, ha az 
elsőfokú határozat jogszabálysértő voltának alátámasztására irányul; a 141.§./6/ 
bekezdésben foglaltakat azonban ebben az esetben is alkalmazni kell. 
 
Az eljárás adatai alapján egyértelműen megállapítható, hogy az alperesek kétségbe 
vonták a felperesek aktív perbeli legitimációját. 
 
Ehhez képest mindenek előtt a megyei bíróságnak tájékoztatnia kellett volna a 
felpereseket, hogy e körben is azaz a legitimáció meglétét illetően a bizonyítás a 
felpereseket terheli, felhívja őket ezt illető előadásaik, bizonyítási indítványaik 
megtételére, bizonyítékaik előterjesztésére, továbbá figyelmeztetni a bizonyítás 
sikertelenségének következményeire (Pp.3.§./3/ bekezdés, 141.§./6/ bekezdés). 
 
Mivel mindez az elsőfokú bíróság részéről elmaradt, így a felperesi oldal a Pp.235.§. 
/1/ bekezdésére tekintettel nem volt elzárva attól, hogy a fellebbezési eljárásban a 
konzorcionális szerződésre hivatkozva új tényt állíthasson, illetőleg a szerződésre, 
mint új bizonyítékra hivatkozhasson, azt mint bizonyítékot a fellebbviteli 
bírósághoz beterjessze. 
 
A konzorcionális szerződés – amelynek az alperesek által sem vitatottan részesei a 
felperesek – V.pontja szerint a tagok előzetesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
projekt keretében megépülő létesítmények, eszközök, gépek, járművek a tagok 
osztatlan közös tulajdonába kerüljenek. Ehhez szükséges az ingatlanok tiszta jogi 
helyzetének (az ingatlanok per-, teher- és igénymentességének) – a tagok részéről 
történő – megteremtése. 
 
A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházás megvalósításához 
szükséges önkormányzati saját finanszírozási forrásokat a települések lakosság 
számának arányában biztosítják. 
 
Az sem volt vitatott a felek között, hogy a felperesek által támadott szerződéseket 
az I.r. alperes, mint a konzorció gesztora a konzorcionális szerződés keretében, az 
ott megfogalmazott célok megvalósítása érdekében, annak során kötötte. 
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Ehhez képest – figyelemmel a konzorcionális szerződés felhívott rendelkezéseire – 
az alperesek közt létrejött szerződés nyomán a későbbiekben a felpereseket jogok 
illethetik, illetőleg kötelezettségek terhelhetik (tulajdoni részarány, az ezzel 
kapcsolatban felmerült költségek rájuk eső részének viselése, stb.). 
 
Mindezek alapján egyértelműen rögzíthető, hogy a felpereseknek eminens jogi 
érdekük, hogy a gesztor – az I.r. alperes – a konzorcionális szerződés céljainak 
megvalósítása körében milyen szerződéseket köt, ezen szerződések megkötése, 
azok tartalma ugyanis alapvetően érinti a felperesek jogait, illetőleg kötelezettségeit.    
 
A felperesek kereshetőségi joga (legitimatio ad causam) a keresetek tárgyát illetően 
– a szerződések érvényessége-érvénytelensége – fennáll. 
 
A megyei bíróság téves jogi álláspontjából következően a perben az érdemi 
elbíráláshoz szükséges bizonyítási eljárást nem folytatta le, az ítélet érdemben nem 
felülbírálható, ezért az ítélőtábla a megyei bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, és 
a megyei bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasította 
(Pp.252.§./3/ bekezdés). 
 
A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróságnak a felperesek kereseteit érdemben 
kell vizsgálnia, és a szükséges bizonyítási eljárást lefolytatnia. 
 


