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1. Bevezető gondolatok 

 

Az érvénytelenség a kötelmi jog integráns részének tekinthető, számtalan jogi probléma 

kapcsolódik hozzá, ezért mind a jogtudomány mind a joggyakorlat jelentős és hangsúlyos 

területe. A szerződések érvénytelenségével kapcsolatos bírói döntések száma szinte 

kimeríthetetlen.
1
 A 2014. március 15-én hatályba lépett Polgári Törvénykönyvünk 

(továbbiakban Ptk.) pedig a korábbi kódextől bizonyos eltérésekkel szabályozza a vonatkozó 

rendelkezéseket, didaktikus, logikus rendszert követve.
2
 

A polgári jogi jogalanyok annak az érdekében kötik meg egymással a szerződéseiket, 

hogy a megtett, és egybehangzó jognyilatkozatuk kiváltsa a kívánt joghatást. A hétköznapi 

életben azonban megvan annak a lehetősége, hogy ezekbe a nyilatkozatokba valamilyen hiba 

csússzon: tartalmi vagy alaki hiányosság léphet fel, amely a célzott joghatás elmaradását 

jelentheti. A Ptk. bár nem adja meg az érvénytelenség normatív fogalmát, mégis rögzíti, hogy 

érvénytelen szerződésre nem lehet jogosultságot alapítani, és nem lehet követelni a szerződés 

teljesítését sem.
3
 Ez a kitétel jelenti az érvénytelenség általános értelemben vett 

jogkövetkezményét, így a tanulmányom fókuszát az érvénytelen szerződés következményeire 

kívánom helyezni. Fontosnak tartom bemutatni, hogy hogyan zajlik a jogrendezés és adott 

esetben melyik fél köteles viselni a felelősséget.  

Kutatásom során hangsúlyt fektettem az érvénytelen szerződésekkel kapcsolatban 

felmerült járulékos igényekért való helytállásra, az eredeti állapot helyreállításával nem 

orvosolt kamatok és hasznok kérdésére, valamint az érvénytelen szerződés megkötésével 

okozott kárért való felelősségre is, melyet külön fejezetben kívánok tárgyalni. E körben 

igyekeztem a joggyakorlat köréből kiemelni néhány érdekes eseti döntést. 

                                                        
*A tanulmány az Igazságügyi Minisztérium által támogatott, a jogászképzés színvonalának emelését célzó, 

oktatói – hallgatói közös kutatás- és oktatásfejlesztési programnak az „Új kihívások a XXI. század magánjogi 

felelősségében” c alprojektjének a keretében valósult meg. 

**Dr. Halász Csenge, a Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola elsőéves PhD 

hallgatója. (postacím: 3515, Miskolc-Egyetemváros, email: ha.csenge0701@gmail.com) 
1 PRICZINGER Márta: A szerződések érvénytelensége, CompLex Kiadó, Budapest, 2010, 11. 
2 A Polgári Törvénykönyvről Szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 
3  Ptk. 6:108.§ (1) 
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Véleményem szerint a szerződések érvénytelensége körében az alkalmazandó 

jogkövetkezmények és a felelősségi kérdések megkerülhetetlenek, hiszen a szerződésben 

megjelenő bármely érvénytelenségi ok ezeket a gyakorlati következményeket vonja maga 

után. Az érvénytelen szerződés után kialakult jogi helyzet rendezése pedig a polgári bíróságok 

fontos és gyakori feladata. 

 

2. Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményei és a járulékos igények  

 

2.1. Az érvénytelen szerződés elsődleges jogkövetkezménye 

 

Abban az esetben, ha megállapításra került, hogy a felek által megkötött szerződés 

érvénytelen, a következő lépés a megfelelő jogkövetkezmények alkalmazása lehet. A régi 

magánjogunk nem foglalta önálló rendszerbe az érvénytelenség jogkövetkezményeit, és az 

Mtj. sem tartalmazott rendelkezéseket. Ezért túlnyomórészt a szokásjog alakította a vonatkozó 

bírói gyakorlatot, amely a tulajdoni igény, az in integrum restitutio és a jogalap nélküli 

gazdagodás szabályait hívta segítségül.
4
 Az 1959-es Ptk. már önállóan szabályozta az 

érvénytelenség jogkövetkezményeit és főszabálynak az eredeti állapot helyreállítását 

tekintette.
5
 Az új, 2013-as Polgári Törvénykönyv ezeken a rendelkezéseken több ízben is 

változtatott. A továbbiakban e szabályok ismertetésére térek rá. 

Elsősorban rögzíteni kell, hogy az érvénytelenség általános jogkövetkezményét az jelenti, 

hogy az ilyen szerződésre jogosultságot alapítani és a szerződés teljesítését követelni nem 

lehet.
6
  A további jogkövetkezményeket a bíróság a fél erre irányuló kérelme alapján, az 

elévülés és az elbirtoklás keretei között alkalmazza.
7
 Fontos szabály az is, hogy ha a fél kéri a 

szerződés érvénytelenségének a megállapítását a bíróságtól, ezt anélkül is megteheti, hogy a 

jogkövetkezmények alkalmazását kérné. Ha a fél kéri a jogkövetkezmények alkalmazását, a 

bíróság tekintetében nem érvényesül a kereseti kérelemhez kötöttség elve, azonban nem 

alkalmazhat olyan jogkövetkezményt, amely ellen minden fél tiltakozik.
8
 E szabály 

tulajdonképpen a bírói gyakorlat kódexbe való beemelését jelenti. Ezt támasztja alá az 

érvénytelenségi perekben felmerülő egyes eljárásjogi kérdésekről szóló, 2/2010 (VI.28.) PK 

véleményben kifejtett azon rendelkezés, hogy „A kérelemhez kötöttség elve nem érvényesül 

maradéktalanul az érvénytelenségi perben, mert az érvénytelenség jogkövetkezményeinek 

levonása körében a fél kérelmének tartalma a bíróságot nem köti. A bíróság azonban nem 

alkalmazhat olyan jogkövetkezményt, amely ellen valamennyi fél tiltakozik.”   

Az érvénytelen szerződés általános szabályai eltérően alakulnak a semmis és a 

megtámadható szerződések esetén.
9
 A semmisségi okot a bíróság hivatalból észleli és 

teljesítésre akkor sem kötelezhet, ha a semmisségi okra egyik fél sem hivatkozik vagy esetleg 

mindkét fél kéri a semmisség jogkövetkezményeinek a bíróság általi figyelmen kívül 

                                                        
4 KISS Gábor – SÁNDOR István: A szerződések érvénytelensége, HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., 

Budapest, 2014., 274. 
5
 KISS–SÁNDOR i.m. 274. 

6 Ptk. 6:108. § (1) bek. 
7 Ptk. 6:108. § (3) bek. 
8 Ptk. 6:108. § (3) bek. 
9 BARZÓ Tímea – JUHÁSZ Ágnes – LESZKOVEN László – PUSZTAHELYI Réka: Kötelmi Jog, Novotni 

Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 2015, 225. 
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hagyását. Megtámadható szerződés esetében viszont az érvénytelenség általános 

jogkövetkezményét is csak akkor alkalmazhatja a bíróság, ha a jogszabályban arra 

feljogosított személy eredményesen megtámadta a szerződést.
10

 

A Ptk. a másodlagos jogkövetkezmények rendezése előtt rögzíti a kárveszély átszállására 

vonatkozó szabályt, amely szerint az érvénytelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatással a 

kárveszély átszáll a másik félre.
11

 Ez a szabály azért fontos, mert az érvénytelen szerződés 

alapján természetesen bekövetkezhet vagyonmozgás, de a tulajdonosi pozíciók változatlanok 

maradnak. A felek által egymásnak nyújtott szolgáltatásokat nem tekinthetjük joghatályos 

teljesítésnek a szerződés érvénytelensége miatt, ezért a Ptk. 6:122. §-a alapvetően nem 

alkalmazható. Ezért van jelentősége annak, hogy a kódex az érvénytelen szerződés alapján 

nyújtott szolgáltatások tekintetében is kimondja, hogy a kárveszély átszáll a másik félre, 

vagyis köteles viselni a dologban bekövetkezett olyan károkat, amelyek viselésére más nem 

kötelezhető.
12

 

 A kárveszélyviselés másként merül fel az érvénytelen szerződéseknél, mint az alaptalan 

gazdagodás egyéb eseteiben. A törvény rendelkezése alapján, például a jogalap nélküli 

gazdagodásnál általában a jóhiszemű gazdagodó nem köteles visszatéríteni a gazdagodását, 

azzal a feltétellel, hogy attól a visszakövetelés előtt elesett.
13

 Érvénytelen szerződések esetén 

azonban klasszikusan két eltérő jellegű szolgáltatás áll egymással szemben. A pénzbeli 

szolgáltatás visszatérítése mindig lehetséges, de a dologszolgáltatások utólag irreverzibilissé 

válhatnak. Abban az esetben, ha az érvénytelen szerződés alapján történt gazdagodás 

megtérítésére a jogalap nélküli gazdagodás és a kárveszély általános szabályai lennének 

irányadóak, akkor a pénzszolgáltatást nyújtó fél kerülne kedvezőbb helyzetbe. Ő ugyanis 

mindig visszakövetelhetné a nyújtott pénzszolgáltatást. Ezzel szemben a dologszolgáltató 

másik felet, a tulajdonost, változatlanul terhelné a kárveszély a senkinek fel nem róható okból 

megsemmisült dolog tekintetében és ő a gazdagodás megtérítésére sem tarthatna igényt.
14

 

 

 

2.2 A másodlagos jogkövetkezmények rendszere 

 

A Polgári Törvénykönyv ezután rögzíti az érvénytelen szerződés másodlagos 

jogkövetkezményeinek a rendszerét. 

A jogalkotó elsőként azt a lehetőséget szabályozza, amely során a bíróság visszamenő 

hatállyal érvényessé nyilvánítja a szerződést. Alkalmazására az 1959-es Ptk. 1977. évi IV. 

törvénnyel való módosítása, vagyis 1978. március 1-je óta van lehetőség.
15

 A novella áttörte 

az eredeti állapot helyreállításának az „egyeduralmát”, mégpedig olyan módon, hogy azzal 

egyenrangú jogkövetkezményként szabályozta a visszamenő hatállyal történő érvényessé 

nyilvánítást. Irányadónak tekinthető az 1/2005. Polgári Jogegységi Határozat indoklása, mely 

szerint „Az érvényessé nyilvánítás a bíróság ex tunc hatályú konstitutív döntése”. A hatályos 

kódex lényegében ezt a szabályozást vette át. Két feltétel esetén kerülhet sor ex tunc hatályú 

érvényessé nyilvánításra: egyrészt ha a szerződés módosításával az érdeksérelem 

                                                        
10 BARZÓ–JUHÁSZ–LESZKOVEN–PUSZTAHELYI i.m. 225. 
11 Ptk. 6:109. §  
12 BÍRÓ György – FARKAS Attila László – FUGLINSZKY Ádám – KISFALUDI András – MOLNÁR Ambrus 

– PETRIK Ferenc – VÉKÁS Lajos – WELLMANN György: Polgári Jog, Kötelmi Jog, Az új Ptk. magyarázata 

V/VI., Budapest, 2014, 215.  
13 Ptk. 6:579.§ (2) bek. 
14 KISS–SÁNDOR i.m. 276. 
15 WELLMANN György: A szerződés érvénytelenségének szabályozása az új Polgári Törvénykönyvben, 

Jogtudományi Közlöny, 2014. (69.évfolyam) 2. szám, 67. 
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kiküszöbölhető, vagy abban az esetben, ha az érvénytelenség oka utóbb megszűnt.
16

 A bíróság 

a szerződés hibájának orvoslása során alakítóan nyúl bele a felek szerződésébe, de ez a joga 

nem korlátlan. Határa például az, hogy a fél szerződési akarata az érvényessé nyilvánítás 

során sem pótolható.
17

 Ha megtörténik az érvényessé nyilvánítás, akkor a felek úgy kötelesek 

egymásnak teljesíteni és a szerződésszegésért is úgy felelnek, mintha a szerződés a 

megkötésének az időpontjától érvényes lett volna. 

A kódex az érvénytelen szerződés következő jogkövetkezményeként rögzíti azt a 

lehetőséget, amikor a szerződés a felek akaratából érvényessé válik.
18

 Ezt a megoldást 

konvalidálódásnak is nevezhetjük. A Ptk. kodifikációs munkája során megszületett Szakértői 

Javaslat még nem tartalmazta ezt a lehetőséget, azonban Darázs Lénárd időközben megjelent 

tanulmánya folytán bekerült a kódexbe.
19

 A hatályos szabályozás szerint konvalidálódásra két 

esetben kerülhet sor.
20

 Egyrészt, ha az érvénytelenség oka magától elhárul, és a felek 

megerősítik a szerződéskötési akaratukat pl. megkapják a hiányzó hatósági engedélyt és 

ennek következtében érvényesen megköthetővé válik a szerződés. A másik lehetőség pedig, 

hogy a felek maguk hárítják el az érvénytelenség okát. Ilyen, például amikor a szóban 

megkötött szerződést a felek írásba foglalják. A jogalkotó a felek akaratára bízza, hogy az 

ilyen módon orvosolt szerződés ex nunc vagy ex tunc váljon érvényessé.  

A következő jogkövetkezmény az in integrum restitutio, vagyis az eredeti állapot 

helyreállítása. Mint korábban említésre került, 1978-ig uralkodó volt ennek a 

jogkövetkezménynek az elsődlegessége. Fontos kiemelni a Legfelsőbb Bíróság PK 32. számú 

állásfoglalását, amely a jogkövetkezmény fejlődésének fontos állomását jelentette. Az 

állásfoglalás szerint a visszatérítés nem csak természetben, hanem értékben is lehetséges volt 

abban az esetben, ha valamely okból a természetbeni visszatérítésre nem nyílt lehetőség.
21

 Az 

állásfoglalás az eredeti állapot helyreállítása körébe vonta az átadott vagyontárgy 

használatáért járó díjat és a visszatérítendő összeg után a kifizetéstől járó kamatot. 2005-ben 

azonban a civilisztikai kollégiumvezetők arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a 

szerződéskötés előtt fennállott helyzet visszaállítása körében nem tarthatók fenn a hivatkozott 

PK állásfoglalásban rögzítettek.
22

 A jogkövetkezmény fejlődése során a következő 

lépcsőfokot az 1/2010 (VI.28.) PK vélemény jelentette, amely meghaladottá nyilvánította a 

32. számú állásfoglalást, illetve annak az eredeti állapot helyreállítása körében alkalmazott 

statikus szemléletét. A bírói gyakorlatban az a felfogás érvényesült (és érvényesül ma is), 

hogy eredeti állapot helyreállítása csak természetben történhet. Felmerül tehát az a kérdés, 

hogy milyen szolgáltatások esetében van lehetőség in integrum restitutiora? Szükséges 

különbséget tenni a reverzibilis és az irreverzibilis szolgáltatások között. A reverzibilis 

szolgáltatás visszafordítható szolgáltatást jelent. Ha nem visszafordítható, akkor irreverzibilis, 

amely lehet eredetileg vagy utólagosan visszafordíthatatlan. A szolgáltatás utólagosan 

irreverzibilis, ha a teljesítést követően fizikai vagy jogi okból nem visszafordítható, pl. ha a 

dolgot továbbértékesítik vagy fizikailag megsemmisül. Az állásfoglalás az utólagosan 

irreverzibilis szolgáltatásokra is alkalmazhatónak tartotta az eredeti állapot helyreállítását. A 

2010-es PK vélemény szerint azonban ez összeegyeztethetetlen a jogkövetkezmény 

dogmatikai lényegével. 

                                                        
16 Ptk. 6:110. § 
17

 1/2010 PK vélemény 5. pont 
18 Ptk. 6:111. § 
19 KISS–SÁNDOR i.m. 280. 
20 WELLMANN György i.m. 67. 
21 WELMANN György i.m. 67. 
22 KISS–SÁNDOR i.m. 282. 
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A hatályos szabályozás értelmében azonban az eredeti állapot helyreállítására csak 

természetben van lehetőség. Eszerint az a fél kérheti a nyújtott szolgáltatás természetbeni 

visszatérítését, aki maga is természetben visszatéríti a számára nyújtott szolgáltatást.
23

  Ez a 

jóhiszeműség és tisztesség elvének megfelelő joggyakorlásnak tekinthető, hiszen az a fél 

követelheti eredményesen a neki járó szolgáltatás visszatérítését, aki erre maga is képes.
24

 A 

jogalkotó kiemeli, hogy visszatérítési kötelezettség az elévülési vagy az elbirtoklási idő 

elteltétől függetlenül terheli az eredeti állapot helyreállítását kérő felet.
25

 Ez a kitétel a 

restitúciós igények eltérő természete miatt nagyon fontos, hiszen a gyakorlatban tipikusnak 

mondható az olyan eset, amikor egy pénzszolgáltatás áll szemben dologszolgáltatással.
26

 

Ilyenkor a dolog visszatérítése iránti igény rei vindicatio, míg a pénz visszakövetelése iránti 

igény kötelmi igényt jelent. Így az érvényesítésre nyitva álló határidők eltérően alakulnának, 

hiszen a pénzkövetelés öt év alatt elévülne és az a helyzet állna elő, hogy az egyik fél még 

tudná érvényesíteni az igényét, a másik viszont már nem. Ez elkerülendő rögzítette a 

jogalkotó az elévülési és elbirtoklási idő figyelmen kívül hagyásával kapcsolatos előbbi 

kitételt. Az eredeti állapot helyreállítása során gondoskodni kell a szolgáltatások eredeti 

értékegyensúlyának a fenntartásáról.
27

  Az eredeti értékállapot fenntartása annak elkerülése 

érdekében fontos, hogy egyik fél se kerüljön a másiknál méltánytalanul kedvezőbb vagy 

hátrányosabb vagyoni helyzetbe. 

A következő jogkövetkezmény az alaptalan gazdagodás pénzbeli megtérítése, amit a 

hatályos kódex helyezett új alapokra. Az 1959-es Ptk. ugyanis a határozathozatalig történő 

hatályossá nyilvánítást alkalmazta.
28

 Akkor kerülhet sor az alaptalan gazdagodás pénzbeli 

megtérítésére, ha a szerződés nem nyilvánítható érvényessé visszamenőleges hatállyal és az 

eredeti állapot helyreállítására sincs lehetőség.
29

 Erre olyan esetben kerülhet sor például, 

amikor az egyik fél által teljesített szolgáltatás már eredetileg is irreverzibilis volt, vagy az 

eredetileg reverzibilis szolgáltatás a teljesítést követően irreverzibilissé vált (pl. a dolog 

elvesztése vagy megsemmisülése okán).
30

 Hasonlóképpen alkalmazható ez a szankció abban 

az esetben is, ha in integrum restitutiora lenne lehetőség, de az valamelyik fél lényeges jogi 

érdekét sértené. Ilyen eset például, amikor az ingatlanpiacon jelentős értékváltozás állt be 

időközben és az eredeti állapot helyreállítása valamelyik felet méltánytalanul kedvezőtlenül 

érintené. Ez a jogkövetkezmény tipikusan akkor kerül alkalmazásra, ha a szerződés alapján az 

egyik fél már teljesített, az ellenszolgáltatás megtérítése azonban még nem történt meg. 

Ilyenkor a teljesített szolgáltatás pénzbeli megtérítése követelhető a másik, jogalap nélkül 

gazdagodó féltől. A törvény rögzíti, hogy ha a fél a szolgáltatás ellenértékét megfizette, 

kérheti annak visszatérítését akkor is, ha ő maga a számára teljesített szolgáltatást 

visszatéríteni nem tudja és bizonyítja, hogy ennek oka olyan körülményre vezethető vissza, 

amelyért a másik felet felelősség terheli.
31

 Az uzsorás szerződésre speciális szabályok 

vonatkoznak, amelyek a sérelmet szenvedett fél számára hivatottak méltányos elbánást 

biztosítani.
32

 

A jogalkotó ebben a körben szabályozza a részleges érvénytelenséget is, kifejezve ezzel 

az intézmény sui generis jogkövetkezményi státuszát. Abban az esetben, ha a szerződésnek 

                                                        
23  Ptk. 6: 112. § (1) bek. 
24  1/2010 PK vélemény (VI.28.) 4. pont  
25 Ptk. 6: 112. § (1) bek. 
26 BÍRÓ –FARKAS–FUGLINSZKY–KISFALUDI–MOLNÁR–PETRIK–VÉKÁS–WELLMANN i.m. 221. 
27

 Ptk. 6:112. § 
28 WELLMANN György i.m. 68. 
29  Ptk. 6:113. § (1) bek. 
30 KISS-SÁNDOR i.m. 291. 
31 Ptk. 6:113. § (2) bek. 
32 Ptk. 6:113. § (3) bek. 
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csak egy részére vonatkozóan állapította meg az ítélkező fórum az érvénytelenséget, akkor a 

lehetséges jogkövetkezményt nem az egész szerződésre, hanem annak érvénytelen részére kell 

alkalmazni.
33

  

 

2.3. Járulékos igények érvénytelen szerződés esetén 

 

Az érvénytelen szerződés megkötése vagy a teljesítése során felmerülhetnek olyan 

többlettényállások, amelyek az érvénytelenség másodlagos jogkövetkezményei alapján nem 

nyernek rendezést, hiszen azok elsősorban a vagyonmozgások rendezésére hivatottak.
34

 

Ezeknek az igényeknek az alaposabb vizsgálatát indokolja az a fontos körülmény, hogy a 

többlettényállások vizsgálata mind a jogtudomány, mind a bírói gyakorlat számára 

problematikusnak minősül.
35

 

Már a Legfelsőbb Bíróság PK 32. számú állásfoglalása is tartalmazta, hogy az 

érvénytelen szerződéshez kapcsolódhat többlettényállás, és az ebből eredő jogviták rendezése 

során a törvény megfelelő rendelkezései az irányadók. Ez azt jelenti, hogy károkozás esetén a 

kártérítésre, alap nélküli gazdagodás esetén pedig a jogalap nélküli gazdagodásra vonatkozó 

rendelkezéseket kell alkalmazni.
36

  Az 1959-es Ptk. nem tartalmazott széles körű szabályozást 

e kérdésekre vonatkozóan, főképp a bírói gyakorlat dolgozta ki a felmerülő problémák 

megoldását. A hatályos Ptk. törvényjavaslatának az indokolása így rendelkezik:„az 

érvénytelen szerződés alapján történt teljesítés esetén, a szerző fél a dolgot rendszerint 

birtokba veszi, használja, hasznait szedi, abba beruház, a vagyontárgyat felújíthatja, 

átépítheti, stb. illetve megrongálhatja azt. A birtoklás és használat ellenértéke, a hasznok, 

költségek, károk felmerülése olyan többlettényállási elemek, amelyekhez az érvénytelen 

szerződés csupán a feltételt adta.”
37

  

Elsősorban azt kell tisztázni, hogy pontosan milyen járulékos igények merülhetnek fel az 

érvénytelen szerződéssel kapcsolatban: ilyenek az eredeti állapot helyreállításával nem 

orvosolt hasznok és kamatok, a visszaszolgáltatandó dologra fordított kiadások és költségek, 

valamint az érvénytelen szerződés megkötéséből és megkötésével összefüggésben felmerülő 

károk (ebben az esetben külön kell vizsgálni a felek egymás közötti és a szerződés 

fennálltában jóhiszeműen bízó harmadik személy irányába fennálló felelősségét).
38

 

Véleményem szerint először érdemes néhány szót ejteni az eredeti állapot 

helyreállításával nem orvosolt hasznok és kamatok kérdésköréről. Az 1959-es Polgári 

Törvénykönyv expressis verbis nem tartalmazott vonatkozó rendelkezéseket, azonban a 

hatálybalépése után három évvel született PK 32. számú állásfoglalás már igen. Az 

állásfoglalás indokolásában rögzítette, hogy a pénzszolgáltatást teljesítő félnek, az általa 

fizetett összeget, a kifizetéstől számított kamatával együtt kell visszakapnia.
39

  A kamat azért 

jár, mert az érvénytelen szerződés alapján teljesített szolgáltatás visszakövetelése már a 

teljesítés időpontjától esedékessé válik, tehát a visszaadásra kötelezett fél már ettől kezdve 

késedelemben van. A szakirodalom, köztük Weiss Emília és Harmathy Attila is kritika 

tárgyává tette az állásfoglalásban rögzítetteket.
40

 A Legfelsőbb Bíróság egyik ítéletében pedig 

                                                        
33 Ptk. 6:114. § 
34 KISS–SÁNDOR i.m. 292. 
35 GOMBKÖTŐ Balázs–KISS Gábor: A szerződés érvénytelenségéhez kapcsolódó többlettényállások a Ptk. 

legújabb tervezetének a tükrében, Gazdaság és Jog, 2008. 4. szám, 3. 
36 BÍRÓ–FARKAS–FUGLINSZKY–KISFALUDI–MOLNÁR–PETRIK–VÉKÁS–WELLMANN i.m. 229. 
37 KISS–SÁNDOR i.m. 292. 
38 Ptk. 6:115. § 
39 KISS–SÁNDOR i.m. 294. 
40 KISS–SÁNDOR i.m. 294. 
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az a kijelentés olvasható, hogy az érvénytelen szerződés megkötését megelőző helyzet 

visszaállítása során az ügyletkötő felek jó-vagy rosszhiszemű magatartása közömbös.
41

 A 

rendszerváltást követően a bírói gyakorlat fokozatosan eltávolodott az állásfoglalásban 

kifejtett szabálytól, amit végül a Legfelsőbb Bíróság 1/2010 (VI.28.) PK véleménye 

nyilvánított meghaladottnak.  

A hatályos Ptk. kimondja, hogy az in integrum restitutio során nem orvosolt hasznok és 

kamatok kiegyenlítésére a felek a jogalap nélküli birtoklás szabályai szerint kötelesek. Az a 

fél, aki a maga szolgáltatását nem teljesítette vagy ingyenesen jutott a szolgáltatáshoz, a 

hasznokat vagy a kamatokat a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint köteles 

megtéríteni a másik félnek.
42

 Ez a rendelkezés azonban nem ad elegendő eligazítást a 

felmerülő hasznok és kamatok rendezéséhez, a szükséges kiegészítés az 1/2010 PK vélemény 

10. pontjában található. Ha az érvénytelen szerződés alapján a fél teljesítette a szolgáltatást, és 

a másik fél használja és birtokolja azt, akkor a jogalap nélküli birtoklás szabályait 

megfelelően alkalmazni kell.
43

 A jogalap nélküli birtoklás tekintetében megkülönböztethetünk 

jóhiszemű és rosszhiszemű jogalap nélküli birtokost. A törvény szövege azonban nem mondja 

ki expressis verbis, hogy mely szabályok az alkalmazandók. Figyelemmel kell lenni arra is, 

hogy a jogalap nélküli birtoklás szabályai akkor alkalmazandóak, amikor csak az egyik fél 

birtokolja jogalap nélkül a másik fél szolgáltatását. Abban az esetben, ha érvénytelenségi 

perre kerül sor az eredeti állapot helyreállítása körében, mindkét fél jogalap nélküli 

birtokosnak minősül a másik fél szolgáltatása tekintetében. A szerződés érvénytelenségének a 

megállapításáról minden esetben a bíróság dönt, ezért az egymás szolgáltatásait használó 

felek a jogvita eldöntéséig jóhiszemű jogalap nélküli birtokosnak minősülnek. Ebből fakadóan 

a felek a teljesítési határidő lejártáig a kölcsönösen birtokolt szolgáltatások hasznaival nem 

kötelesek egymás irányába elszámolni.  

Más helyzet áll elő abban az esetben, ha a szolgáltatások között nem áll fenn 

egyenértékűség vagy az érvénytelen szerződés ingyenes. Ilyen helyzetben az egyik fél nem 

teljesített szolgáltatást a másik fél részére, ezért a rosszhiszemű jogalap nélküli birtoklás 

szabályai lennének alkalmazhatóak. Ennek értelmében pedig a nem teljesítő fél, a másik fél 

kérelmére kamat és használati díj megfizetésre lenne kötelezhető. A dologi jog szabályai 

alapján a rosszhiszemű jogalap nélküli birtokos az elfogyasztott illetve beszedni elmulasztott 

hasznok értékét is köteles megfizetni.
44

 Ezzel azonban a jogalkotó valószínűleg nem kívánta 

terhelni az egyoldalúan birtokló felet, ezért a jogalap nélküli gazdagodás szabályai 

alkalmazandóak ezekben az esetekben.
45

 

 

 

3. Az érvénytelen szerződéshez kapcsolódó kártérítési felelősség 

 

3.1 Az érvénytelen szerződést kötő felek viszonyában megjelenő kártérítési felelősség 

 
Az előzőekben kifejtésre került az, hogy az érvénytelenség legfontosabb következményét 

az jelenti, hogy nem fakad belőle a teljesítésre vonatkozó kötelezettség. A főszabály mellett 

azonban bizonyos feltételek fennállta esetén megjelenhet a kártérítés is, mint lehetséges 

                                                        
41 BH2001. 63. 
42 Ptk. 6:115. § (1) bek. 
43 1/2010 (VI.28) PK. vélemény az érvénytelenség jogkövetkezményeiről 
44 Ptk. 5:11. § (3) bek. 
45 6:115. § (1) bek. 
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következmény. Ez természetesen feltételez egy többlettényállást, ami nem más, mint maga a 

károkozás. 

Az érvénytelen szerződés alapján fennálló kártérítési felelősség két irányban vetődhet fel: 

egyrészt az érvénytelen szerződést megkötő felek felelősséggel tartoznak a szerződés 

érvényességében jóhiszeműen bízó harmadik személlyel szemben, másrészt az érvénytelen 

szerződést kötő fél a vele szerződő féllel szemben többlettényállás fennállta esetén kártérítést 

követelhet. 

 Először a felek viszonyában fennálló kártérítési felelősségre térek rá. Az egymással 

érvénytelen szerződést kötő felek egymás közötti viszonyában a kártérítés két aspektusban is 

felmerülhet. Egyrészt az érvénytelen szerződés megkötésével a másik félnek okozott kár 

miatt, másrészt a visszaszolgáltatandó dologban is bekövetkezhet károsodás.
46

 

Korábbi magánjogunkban több eltérő megoldás található az érvénytelen szerződést kötő 

felek egymás közötti kárfelelősségére vonatkozóan. Uzsorás szerződés alapján az uzsorás 

teljes kártérítéssel tartozott a másik félnek, a Magánjogi Törvényjavaslat pedig negatív 

interesse erejéig előírta az álképviselő felelősségét.
47

  

Marton Géza is tanulmányozta a problémát, megállapította, hogy a jogi helyzet rendezése 

során figyelemmel kell lenni az érvénytelen szerződés megkötése miatt esetleg elmulasztott 

más szerződésekből származó előnyökre is.
48

 

Szladits Károly álláspontja szerint, ha két fél szerződést köt egymással, akkor különleges 

bizalmi viszony alakul ki köztük, amely arra kötelezi őket, hogy a másik szerződő fél 

érdekeire figyelemmel legyenek. A bizalmi viszony megsértése pedig, mint culpa in 

contrahendo jelentkezik abban az esetben, ha „alkudozásuk” szerződéskötésre vezet, de a 

szerződésük érvénytelen. Szladits utal arra is, hogy azokat a feleket, akik érvénytelen 

szerződést kötöttek elsősorban vétkességi alapú kártérítési felelősség terheli, de olyan esetek 

is felmerülhetnek, amelyekben még vétkesség hiányában is helyt kell állnia annak a félnek, 

akinek felmerült az érdekkörében az érvénytelenség oka.
49

  

A korábbi szakirodalomban Weiss Emília foglalkozott legáthatóbban azzal a kérdéssel, 

hogy mennyiben alkalmazhatók a polgári jogi kártérítési felelősség általános szabályai abban 

az esetben, ha valamelyik szerződő felet kár éri az érvénytelen szerződéssel okozati 

összefüggésben. Álláspontja szerint, azokban az esetekben, amelyekben az érvénytelenségi 

szankció felróható, vétkes magatartást súlyt, a szerződéskötés, annak a félnek az oldaláról, aki 

a felróható magatartást tanúsítja, egyben tiltott magatartásként is értékelhető. A 

szerződéskötéssel kárt okozó személy a magatartásáért a másik szerződő fél irányában a 

felelősség általános szabályai szerint tartozik felelősséggel.
50

 

Az 1959-es Polgári Törvénykönyv rendelkezései között nem található olyan szabály, 

amely a felek egymás közti viszonyában rendelkezne az érvénytelen szerződés miatt fennálló 

kárfelelősségről.
51

 De ebben az esetben is, ha az érvénytelen szerződést kötő fél a vele 

szerződő félnek jogellenesen vagy felróhatóan kárt okozott, akkor a polgári jogi kártérítési 

felelősség általános szabályai szerint köteles volt megtéríteni a vele szerződő fél kárát. 

Érdekes jogeset olvasható Kovács László 1984-ben, a Magyar Jogban megjelent 

tanulmányában a régi Ptk. bírói gyakorlatához kötődően. A Legfelsőbb Bíróság előtt folyt a 

                                                        
46 KISS–SÁNDOR i.m. 299. 
47SIKLÓSI Iván: Az érvénytelen szerződéssel kapcsolatos kártérítési felelősség néhány elméleti-dogmatikai 

kérdése, Magyar Jog, 2011. 7. szám 439. 
48 SIKLÓSI i.m. 439. 
49 SIKLÓSI i.m. 440.  
50 GOMBKÖTŐ – KISS  i.m. 4. 
51 KOVÁCS László: Kártérítési felelősség az érvénytelen szerződés megkötéséért, Magyar Jog 1984., 5. szám 

416. 
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másodfokú eljárás egy kapacitásfoglalási szerződés vonatkozásában. A szerződés a területi 

korlátozások miatt érvénytelennek minősült, ezért a szándékolt vállalkozási szerződés 

megkötésére nem került sor. A felperes azonban, mielőtt kiderült volna a kapacitásfoglalási 

szerződés érvénytelensége, előkészületeket tett abban az épületben, ahol a munkákat végezni 

kellett volna, és megszüntette az ott működő baromfi tenyészetet is. Más vállalkozóval csak 

hosszabb idő után tudott szerződést kötni, gazdasági tevékenységének megszüntetése miatt 

pedig jelentős kárt szenvedett. A Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy az alperest a kár 

bekövetkeztében felróható magatartás terheli, ezért a kártérítési felelőssége fennáll.
52

 

A Legfelsőbb Bíróság egy 1980-ban hozott ítéletében megállapította, hogy az ipari 

jogosítvány hiánya miatt érvénytelen vállalkozási szerződéshez kapcsolódhat olyan 

többlettényállás, amely alkalmas a „kontár” felelősségének a megállapítására.
53

 A felperes a 

Trabant-Hicomat típusú személygépkocsiját javítás és műszaki vizsgára való felkészítés 

céljából adta át az alperesnek. Az alperes a javítás során a bal hátsó kereket rögzítő anyát nem 

megfelelően húzta meg. A felperes próbautat tett meg a gépjárművel, amelynek során a bal 

hátsó kerék menet közben kiesett, ezért az autó irányíthatatlanná vált, felborult és súlyosan 

megrongálódott. A felperest  figyelembe véve az új alkatrészek beépítésével fennállt 

értéknövekedést is kár érte, amelynek megfizetését kérte az elsőfokú bírósághoz benyújtott 

kereseti kérelmében. Az elsőfokú fórum megállapította a szerződés semmisségét és az 

alperest a felperes kereseti kérelmében foglaltak szerint marasztalta. A másodfokú bíróság 

azonban megváltozatta az elsőfokú ítéletet és elutasította a keresetet. Érvelése szerint az 

iparjogosítvány hiánya miatt érvénytelen vállalkozási szerződés alapján nem érvényesíthető 

szavatossági igény, ezért a megrendelő nem tarthat igényt a szolgáltatás hibáinak a 

kijavítására, illetve hibás teljesítésre nem alapítható a kártérítési igény. A Legfelsőbb Bíróság, 

helytállóan, ezt a jogi érvelést nem tartotta megalapozottnak. Kifejtette, hogy érvénytelen 

szerződés esetén a hibás teljesítés jogkövetkezményei nem alkalmazhatók, így arra alapítottan 

szerződésszegésből származó kártérítési igény nem támasztható. Ez azonban nem zárja ki a 

kártérítésre irányuló általános szabályok alkalmazását, hiszen az érvénytelen szerződéshez 

kapcsolódhat olyan többlettényállás, amely alkalmas a károkozó kártérítési felelősségének a 

megállapítására. Adott esetben azt kellett tehát vizsgálni, hogy a gépkocsik szereléséhez 

megfelelő szakismerettel rendelkező alperes tanúsított-e olyan magatartást, illetve  követett-e 

el olyan mulasztást, amely a felperesnek jogellenesen kárt okozott. A per adati arra utalnak, 

hogy az alperes mulasztást követett el a gépkocsi hátsó kerekének a felszerelésénél, amely 

miatt a felperesnek kára keletkezett, és ezt a mulasztást nem semlegesítheti a felek között 

létrejött szerződés érvénytelensége. Ezen megállapítások alapján a Legfelsőbb Bíróság a 

másodfok ítéletét hatályon kívül helyezte és új eljárás lefolytatására utasította a fórumot. 

Szintén a Legfelsőbb Bíróság (Kúria) esetjogához tartozik az a jogeset, mely egy 

felszámolás alá került Kft. vagyonának az értékesítésével függ össze.
54

 A per alperese a Kft 

felszámolója volt. Az alperes az adós Kft. képviseletében eljárva, adásvételi szerződést kötött 

a felperessel, fagyasztott árukészlet értékesítésének a tárgyában. A szerződésben megjelölt 

árukészlet azonban közraktárban volt elhelyezve, és a felette való rendelkezési jogot 

megtestesítő közraktári jegyet az adós, óvadékként egy bank birtokába adta. Az árukészlet 

elszállítását a felperes elkezdte, majd az alperes még ugyanazon a napon leállította. Majd 

levélben arról értesítette a felperest, hogy az elszállítást azért állította le, mert az árukészlet 

közraktárban volt, ezért nem része a felszámolási vagyonnak.
55

 A felperes kártérítés és 

járulékai megfizetésére kérte kötelezni az alperest, álláspontja szerint kár azáltal érte, hogy a 

                                                        
52 KOVÁCS László i.m. 422. 
53 BH 89/1980. 
54 BH 139/2011. 
55 1996. évi XLVIII. tv. 38. § (1) bek. 
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le nem szállított árumennyiséget, csak lényegesen magasabb áron tudta beszerezni, tehát 

fedezeti vételt alkalmazott. A Legfelsőbb Bíróság érvelése alapján a felek közötti szerződés 

érvénytelen. Ezt a fórum azzal indokolta, hogy az alperes olyan árut értékesített, mely felett az 

adós nem rendelkezett. A felszámoló felelőssége pedig nem az érvénytelen szerződés 

teljesítésének az elmaradásáért állapítható meg, hanem a szerződés megkötéséért. Az LB 

ebben az ítéletében kimondta tehát, hogy az érvénytelen szerződés megkötésével okozott 

károk megtérítése iránti igény érvényesíthető, azonban érvénytelen szerződés teljesítésnek 

elmaradásából eredő kár megtérítése azonban jogszerűen nem kérhető. Ezek alapján a felperes 

nem volt jogosult a kárigény érvényesítésére, mert a szerződés megkötéséből eredő esetleges 

kárnak közvetlenül a megkötéshez kell kötődni, azzal kell okozati összefüggésben állnia, nem 

pedig a szerződés teljesítésének az elmaradásához. 

A hatályos Ptk. változást hozott a polgári jogi felelősség rendszerében is. Differenciál a 

szerződésen kívül okozott károkért való felelősség (deliktuális felelősség) és a 

szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség között (kontraktuális felelősség). 

Kimondja, hogy az érvénytelen szerződés megkötésével a másik félnek okozott károkat a 

deliktuális felelősség általános szabályai szerint kell megtéríteni. Ha a szerződés 

érvénytelenségét előidéző fél kimenti a magatartását, a másik félnek a szerződéskötésből 

eredő kárát köteles megtéríteni.
56

 A deliktuális felelősség általános szabálya szerint, aki 

másnak jogellenesen kárt okoz köteles azt megtéríteni. A károkozó akkor mentesül a 

felelősség alól, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.
57

 Ez a szabály azt jelenti 

tehát, hogy a kárigényt, annak ellenére, hogy a felek között egyfajta kontraktuális viszony áll 

fenn (még ha az érvénytelen is), a deliktuális szabályok szerint kell elbírálni. Főszabálynak 

minősül, hogy a szerződés érvénytelenségét előidéző fél a vele szerződő másik fél teljes kárát 

köteles megtéríteni. Ez alól jelent kivételt, ha a károkozó magatartását kimenti, amit 

felróhatósága hiányának bizonyításával tehet meg. Ilyen esetekben csak a negatív interesse 

vagyis a szerződéskötéssel okozott kár megtérítésére köteles.
58

 

Adott esetben felmerülhet a kármegosztás lehetősége is amennyiben a szerződés 

érvénytelenségében a másik fél is közrehatott, vagy azt a felek közösen idézték elő, továbbá 

ha az érvénytelenség mindkét fél érdekkörébe tartozik. Ilyenkor a felek egymás közötti 

viszonyait a 6:520. § (2) bekezdés szerint kell elbírálni. Eszerint „a károkozó és a károsult 

közötti kárt magatartásuk felróhatósága arányában, ha ez nem megállapítható, közrehatásuk 

arányában kell megosztani. Ha a közrehatás arányát sem lehet megállapítani, akkor a kárt a 

károkozó és a károsult között egyenlő arányban kell megosztani.” 

Véleményem szerint érdekes pontosan tisztázni, hogy milyen feltétellel van helye 

kártérítés megítélésének az érvénytelen szerződésből fakadóan és felmerülhet az a kérdés is, 

hogy milyen elemek meglétét vizsgálja pontosan a bíróság? Mivel itt deliktuális felelősségről 

van szó, segítségül kell hívni az általános kártérítési alakzat elemeit, amelyek a kár 

bekövetkezésének a ténye, a jogellenesség, az okozati összefüggés, valamint a felróhatóság.
59

 

Ilyen esetekben a jogellenesség vizsgálata elhagyható, hiszen az érvénytelen szerződés 

alapvetően egy jogellenes helyzetet jelent, míg az érvényes szerződés jogellenességet kizáró 

ok ebben a helyzetben.  

Véleményem szerint a Ptk. azon szabályozása, hogy az érvénytelen szerződés miatt a 

felek között felmerülő kártérítési kérdéseket a deliktuális felelősség körébe vonta helytálló, 

                                                        
56 Ptk. 6:115. § (2) bek. 
57 Ptk. 6:519. § 
58 OSZTOVITS András (szerk.): A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a hozzá kapcsolódó 

jogszabályok nagykommentárja, Opten Informatika Kft., Budapest, 2014, 292.  
59 SIKLÓSI i.m. 440. 
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hiszen ilyen esetben nem jön létre érvényesen olyan szerződéses viszony a partnerek között, 

amely megalapozhatná a kontraktuális felelősség szabályainak az alkalmazását. 

 

 

3.2. Az érvénytelen szerződés megkötésével jóhiszemű harmadik személyeknek okozott 

károkért való felelősség 

 

Mint ahogy már említésre került, az érvénytelen szerződéssel kapcsolatban kártérítési 

igény nemcsak a felek egymás közötti viszonyában merülhet fel, hanem olyan harmadik 

személy irányába is, aki a szerződés érvényességében jóhiszeműen bízott. 

Az effajta kártérítési felelősséget már a klasszikus római jog is ismerte. Egy 

Modestinustól származó forrásszövegből kiderül, hogy a római jog elismerte az olyan vevő 

kártérítésre vonatkozó igényét, aki nem volt tudatában, hogy az általa magándologként 

megvett dolog valójában res sacra, res religiosa vagy res publica volt. A forgalomképtelen 

dolog tárgyában kötött adásvételi szerződés pedig érvénytelennek számított, ennek ellenére a 

vevő negatív interesse erejéig mégis perelhette az eladót.
60

 

Az 1959-es Polgári Törvénykönyv is tartalmazott az ilyen kártérítési felelősségre 

vonatkozó szakaszt. Rendelkezése szerint, aki érvénytelen szerződés fennállásában 

jóhiszeműen bízott, a felektől követelheti a szerződés megkötéséből eredő kárának a 

megtérítését. Amennyiben azonban az érvénytelenség csak az egyik fél magatartására 

vezethető vissza, a bíróság mellőzi a másik fél magatartásának az értékelését. Abban az 

esetben, ha a felek valamelyike a harmadik féllel szemben rosszhiszeműen járt el, teljes 

kártérítéssel tartozott abban az esetben is, ha az érvénytelenség nem az ő magatartására volt 

visszavezethető. Ezt a kártérítést a bíróság a szerződés teljes vagy részleges hatályban tartása 

útján is megítélhette.
61

 

A hatályos Ptk. nagy hangsúlyt fektet a jóhiszemű harmadik személyek védelmére, több 

olyan rendelkezése is van, amely ezt a célt szolgálja.
62

 Az érvénytelen szerződés 

megkötésével harmadik személynek okozott károk tekintetében kimondja, hogy az 

érvénytelen szerződés fennálltában jóhiszeműen bízó harmadik személy a szerződés 

megkötéséből eredő kárának a megtérítését követelheti attól a szerződő féltől, akinek a 

magatartása az érvénytelenséget okozta. A kártérítési kötelezettség egyenlő arányban terheli a 

szerződő feleket, ha az érvénytelenséget együtt okozták. Az a szerződő fél, aki jóhiszemű 

harmadik személlyel szemben felróhatóan járt el, teljes kártérítéssel tartozik, attól függetlenül, 

hogy kinek a magatartása okozta az érvénytelenséget.
63

  

A törvény első fordulata annak a félnek a felelősségét rendezi, aki nem járt el felróhatóan 

a másik féllel szemben, de magatartásával a szerződés érvénytelenségét okozta. Az ilyen 

szerződő fél a harmadik személlyel szemben a szerződés megkötéséből eredő kár, vagyis a 

negatív interesse erejéig felel. A második fordulat szerint a szerződés érvénytelenségét együtt 

okozó felek a kárfelelősséget egyenlő arányban kötelesek viselni. A harmadik fordulat 

értelmében az a fél, aki a harmadik személlyel szemben felróhatóan járt el, teljes kártérítéssel 

tartozik. 

Tanulmányomban érvénytelen szerződés által kiváltott következményekre fókuszáltam, 

hiszen ezeket a felek viselik, az érvénytelen szerződés utáni jogrendezés pedig a bíróságok 

feladata. Fontosnak tartom felhívni a figyelmet arra, hogy a jogalkotó a korábbi 

szabályozástól eltérően különbséget tesz a szerződő felek egymással szemben fennálló 

                                                        
60 SIKLÓSI i.m. 438. 
61 1959. évi IV. törvény 238. § (1) bek. 
62 Ptk. 4:36. § (4) bek., 5:42. § (2) bek., 6:12. § 
63 Ptk. 6:115. § (3)-(4) bek. 
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kártérítési felelőssége és a szerződés érvényességében jóhiszeműen bízó harmadik személlyel 

szemben fennálló felelősség között. Véleményem szerint ez a szabályozási módszer kellően 

érzékelteti a két jogi helyzet között fennálló különbséget. Az érvénytelen szerződéshez 

esetlegesen kapcsolódó felelősségi kérdések rendezése gyakran nem egyszerű feladatként 

hárul a bíróságokra, és az új Ptk. szabályozása további kérdéseket vethet fel, amelyekre a 

választ szintén a bírói esetjog adhatja meg. 

 

 

 

 


