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A Magyar Köztársaság Legfelsobb Bírósága
'.'-=--

mint felülvizsgálati bíróság

2IfG51J g~ - '

A Magyar Köztársaság Legfelsobb Bírósága a személyesen
eljáró dr. Kovács Kázmér (1065. Budapest, Nagymezo út 28.)
felperesnek a dr. Kálmán János és dr. Szilasy András
ügyvédek (1056. Budapest, Szerb u. 17-19.) által képviselt
Elso Magyar Koncessziós Autópálya Részvénytársaság (1026.
Budapest, Házmán u. 11.) alperes ellen szerzodés
érvénytelenségének a megállapítása iránt a Budapesti II. és
III. Kerületi Bíróságnál 1}.P,II.21 169/1996. szám aiatt
megindított és másodfokon a Fovárosi Bíróság
53.Pf.20 634/1997/43. számú ítéletével befejezett perében
az említett számú jogeros ítélet ellen az alperes által
benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán - tárgyaláson
kívül - meghozta a következo

v é g z é st:

A Legfelsobb Bíróság az alperes
engedélyezése iránti kérelmét elutasítja.

felülvizsgálat

Megállapítja, hogy az alperes 8 000 (nyolcezer)
felülvizsgálati illeték visszatérítésére jogosult.

forint

I n d o kol ás:

A felperes keresetében az Ml-es fizeto autópálya két
alkalommal történt használatakor kifizetett összesen 1 800
forint autópályadíjból feltuno értékaránytalanság ra
hivatkozással 1 300 forintnak a visszafizetésére kérte az

alperes kötelezését. Az elsofokú bíróság a szolgáltatás-
ellenszolgáltatás feltuno értékaránytalanságát
megállapí thatónak találta és azt kiküszöbölve az alperest
1 010 forint megfizetésére kötelezte, ezt meghaladóan pedig
a keresetet elutasí totta. Az alperes fellebbezése folytán
eljárt másodfokú bíróság az elsofokú bíróság ítéletét a
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fellebbezett részében részben megváltoztatta és az alperes
marasztalásának az összegét 350 forintra leszállította, ezt
meghaladóan a felperes keresetét elutasította. Kötelezte a
bíróság az alperest 15 000 forint fellebbezési eljárási
részperköl tség megfiz~tésére is azzal, hogy az ezt
meghaladó köl tségeiket a felek maguk viselik. A jogalap
kérdésében a másodfokú bíróság is úgy foglalt állást, hogy
az autópálya használati szerzodések díjvitáiban fogalmilag
nem kizárt a Ptk. 201. § (2) bekezdésének az alkalmazása. A
konkrét esetben pedig a bizonyítékok, így különösen a
perszakértoi vélemény alapján a másodfokú bíróság a feltuno
értékaránytalanságot a teljes szakaszra vonatkozó díj
tekin tetében megállapí tha tónak is talál ta. A díjbeszedés
nyíl t rendszerére tekintettel ugyanakkor a szakaszos
úthasználattal kapcsolatosan érvényesí tett igényt nem
talál ta alaposnak, így a keresetet ebben a körben
elutasí totta és ennek megfeleloen az alperes összegszeru
marasztalását leszállította.

'~

A jogeros ítélet ot marasztaló rendelkezése ellen az
alperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, kérve annak
hatályon kívül helyezését és az elsofokú bíróság ítéletének
részbeni megváltoztatásával a keresetet teljes egészében
elutasító ítélet meghozatalát. A felülvizsgálati kérelemben
kifejtett álláspont szerint a jogeros ítélet elsosorban
azért jogszabálysérto, mert a vperbeli szerzodésekkel
kapcsolatban a jogszabályi, f~ltételek hiányában - így
foként a szolgáltatás forgalmi értékének
meghatározhatatlanságafolytán - nem lett volna helye a
Ptk. 201. § (2) bekezdés alkalmazásának.

Az alperes a Pfv.7. sorszám alatti beadványában kérte, hogy
a Legfelsobb Bíróság a Pp. 271. §-ának (3) és (4)
bekezdései alapján engedélyezze a felülvizsgálatot. Az
alperes álláspontja szerint az alperes által elolegezett és
a jogeros ítélet rendelkezo része szerint végso soron
viselt perszakértoi díj - amelynek összege 1 576 529 forint
- a Pp. 271. § (3) bekezdés második mondata szerinti
megítélt perköltségnek minosül és így a felülvizsgálati
pertárgyérték megállapí tásánál is beszámí tásra kell hogy
kerüljön. Ily módon pedig a felülvizsgálati kérelemben
vitatott megítélt követelés értéke meghaladja a Pp. 271. §
(3) bekezdés elso mondatában foglalt kettoszázezer forintos
értékhatárt. Ettol függetlenül is azonban az adott ügy elvi
jelentosége jóval túl mutat a tényleges pertárgyértéken és
így a felülvizsgálat engedélyezése a Pp. 271. § (4)
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~,.. bekezdés alapján is mindenképpen indokolt volna. Az alperes
a Legfelsobb Bíróság által még el nem bírált jogkérdésként
azt jelölte meg, hogy fra Magyar Állam által kötött
koncessziós szerzodésben rögzített autópálya-használati díj
vonatkozásában alkalmazható-e a Ptk. 201. § (2) bekezdése"?

Az alperesnek a felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelme
nem alapos.

A Legfelsobb Bíróságnak eloször abban a kérdésben kellett
állástfoglalnia, hogy az alperes felülvizsgálati kérelme a
Pp. 271. § (3) bekezdés hatálya alá esik-e. A Pp. 271. §
(3) bekezdése szerint: "Ha a kérelmezo által vitatott
határozatban, illetve a határozat vitatott részében
megítélt, illetve elutasí tott követelés (illetve annak a
24. § alapján megállapított értéke) a kettoszázezer
forintot nem haladja meg, felülvizsgálatnak csak akkor ~an
helye, ha a felülvizsgálat i~ánti kérelem eloterjesztését a
Legfelsobb Bíróság engedélyezi. Az érték megállapításánál a
megítélt perköltség összegét be kell számítani."

Az alperest a jogeros ítélet 350 forint "megítélt
követelés" megfizetésére, valamint 15 000 forint "megítélt
perköltség" megfizetésére kötelezte. Ezen t6lmenoen a
jogeros ítélet azt az' egyébként az ítélet rendelkezo
részére nem tartozó megá.llapítást tette, hogy "ezt
meghaladó költségeiket a peres felek maguk viselik." Az
ítéleti indokolás szerint azért az alperes köteles az
általa elolegezett szakértoi költségek viselésére, mert a
jogalap kérdésében pervesztes lett. A szakértoi költség
tehát nem "megítélt", hanem az alperes által a részleges
pervesztessége folytán "viselt" saját költség. A Pp. 271. §
(3) bekezdés második mondatában a jogalkotó nem általában a
perköl tségnek, hanem kifejezetten csak a "megítélt"
perköl tségnek a beszámí tását rendelte el az érték
megállapításánál. A "megítélt" perköltség fogalmába csak az
ellenérdeku fél javára fizetendo perköl tség, valamint az
állam javára fizetendo a pernyertes ellenérdeku fél által
le nem rótt illeték tartozik. Nem esik viszont ebbe a körbe
az a költség (pl. saját lerótt vagy le nem rótt illeték,
elolegezett szakértoi költség, saját ügyvédi költség), ami
a felülvizsgálatot kéro félnél felmerül és amit
pervesztessége (részleges pervesztessége) folytán maga
visel. Ez perköl tség ugyan, de nem "megítélt" perköl tség,
és így a Pp. 271. § (3) })ekezdés szerinti értékhatár
megállapításakor nem jön figyelembe.
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A jelen esetben tehát un. "kis pertárgy-értékrol" van szó,
amibol következik, hogya felülvizsgálati eljárás
lefolytatására csak akkor kerülhet sor, ha a
felülvizsgálati kérelem eloterjesztését a Pp. 271. § (4)
bekezdése alapján a Legfelsobb Bíróság engedélyezi. A pp.
271. § (4) bekezdése alapján a felülvizsgálati kérelem
eloterjesztését csak akkor lehet és kell engedélyezni "ha
az ügyben hozott jogeros határozat a 275. § (2)
bekezdésében meghatározottakra is figyelemmel -
jogkérdésben a Legfelsobb Bíróság határozatától eltér vagy,
ha az adott jogkérdésben a Legfelsobb Bíróság még nem
határozott. Más esetben az engedély megadásának helye
nincs. " Az engedélyezés alapjaként az alperes arra
hivatkozott, hogy az ügyben eldöntendo jogkérdésben a
Legfelsobb Bíróság még nem határozott. A Legfelsobb Bíróság
azonban nem osztja ezt az álláspontot. Az ügyben eldöntendo
jogkérdés az volt, hogyaperbevitt két autópálya-
használati szerzodés esetében van-e feltuno
értékaránytalanság az autópálya által nyújtott elonyo.k és
az autópálya használati dlj között. A Ptk. 201. § (2)
bekezdés alkalmazásával..kapcsolathan a Legfelsobb Bíróság
már számtalan eseti ügyben, valamint a PK. 267. számú
állásfoglalásban is kifejtette álláspontját. Ennek lényege,
hogy elvileg (fo...,galmilag)visszterhes szerzodés esetében
helye van a szolgáltatás- ellenszolgáltatás közötti feltuno
értékaránytalanság megállapí that6ságának, bár bizonyos
esetekben (pl. szerencseelemet, kockázati elemet tartalmazó
szerzodéseknél, vagy ha á 'szerzodéses és kialakí tási
versenytárgyaláson, árverésen licitálás eredményeként
történt) erre általában nem kerülhet sor. A Ptk. 201. § (2)
bekezdés elvi alkalmazhatósága szempontjából azonban annak,
hogya feltuno értékaránytalanság kérdése konkrétan milyen
visszterhes szerzodés kapcsán merül fel, nincs jelentosége.
Az adott ügy nem vet fel tehát olyan jogkérdést, amely
alapot adhatna a felülvizsgálati kérelem engedélyezésére,
mivel a Legfelsobb Bíróság a jogkérdésben már határozott és
attól a jogeros határozat nem tért el. Törvényes lehetoség
hiányában ezért a Legfelsobb Bíróság az alperes kérelmét a
Pp. 271. §-ának (5) bekezdése alapján elutasította.

Az illetékekrol szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 57.
§-ának (1) bekezdésébe az 1997. évi LII. törvény által
beiktatott m/ pont értelmében illetékmentes a
felülvizsgálati eljárás, ha a felülvizsgálati kérelem
eloterjesztését a Legfelsobb Bíróság nem engedélyezte.
Ezért a Legfelsobb Bíróság megállapította, hogy az alperes
az Itv. 80. § (1) bekezdés i/ pont alapján a
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felülvizsgálati kérelmén lerótt 8 000 forint
felülvizsgálati illeték visszatérítésére jogosult. Az errol
szóló végzést az Itv. 81. §-ának (2) bekezdése alapján az
elsofokú bíróságnak kell megküldenie a székhelye szerint
illetékes illetékhivatal részére.

Bud a pes t, 1999. február 16.
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Dr. Baranyai János sk.

a tanács elnöke
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Kovácsné


