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Az opciós szerződés szerint az opciós szerződés elsődleges biztosíték, annak
időtartama 5 év, az opciós vételár megegyezik az opció gyakorlásának napján
érvényes Eurotax katalógus szerinti vételárral, a vételi jog tekintetében
elidegenítési és terhelési tilalmat kötöttek ki a szerződő felek, illetve a hitelező az
opciós jogát a kölcsönbe vevőhöz intézett egyoldalú írásos nyilatkozatában
gyakorolhatta. Az opciós szerződés szerint e nyilatkozat gyakorlásával a hitelező a
tulajdonjogot birtokbavétel nélkül is megszerezhette.
A felperes a gépjárművön, miután a kölcsönszerződés segítségével a teljes
vételárat megfizette, az autókereskedő szállítóval megkötött adásvételi szerződés
alapján tulajdonjogot szerzett. Ez alapján a felperes birtokba vette, használta a
gépjárművet, így az ingó dolog esetén a tulajdonszerzéshez szükséges össze
feltétel teljesült.
Nem állapítható meg az, hogy a feltételhez kötött adásvételi szerződés és az
opciós szerződés kapcsán a gépjármű-kereskedő milyen tájékoztatást tudott adni a
felperesnek, az azonban megállapítható, hogy az opciós szerződésben letétről
egyáltalán nincs szó, a kölcsönszerződésben sem, kifejezetten a kapcsolódó
üzletszabályzatban sem (csak utalásszerűen), míg a feltételhez kötött adásvételi
szerződésben az erre vonatkozó megfogalmazás szakember számára is nehezen
értelmezhető módon került megfogalmazásra, kifejezetten letétről ugyanis nincs
abban szó, csak a letéti őrzés megszűnése feltételeiről.
Így nem állapítható az meg kétséget kizáróan, hogy a felperes tisztában volt azzal,
hogy a kölcsönszerződés biztosítására egy opciós szerződést és egy olyan
feltételhez kötött adásvételi szerződést kötött meg, amely alapján a törzskönyv
birtokosa letéti őrzés címén bizonyos események bekövetkeztéig – gyakorlatilag
végrehajtási joga megnyíltáig – az alperes lehet.
A felperes fizetési nehézségei miatt a kölcsönszerződést az alperes felmondta, az
egy összegben esedékessé vált, a tartozás rendezésére a felperest felhívta az
alperes, majd ez iránt pert is indított – ami 3.P.20.222/2018, illetve
3.P20.180/2019 ügyszámon a jelen bíróság előtt van folyamatban -, azonban a
törzskönyvet nem adta ki a felperesnek.
A felperes keresetében – amit eredetileg a fenti ügyszámú perben
viszontkeresetként terjesztett elő, azt a bíróság elkülönítette - azt kérte, hogy a
bíróság kötelezze az alperest a törzskönyv és az elidegenítési, terhelési tilalom
törléséhez szükséges nyilatkozat kiadására arra figyelemmel, hogy azon
üzletszabályzat – HIT 2006.05.31. –, melyet az alperes irányadónak tekint, a
Szegedi Törvényszék 13.P.21.224/2012/35. számú ítélete alapján, amit a Szegedi
Ítélőtábla Pf.220.961/2014/3. számú ítéletével és 8. sorszám alatti kiegészítő
ítéletével helyben hagyott, érvénytelen abban, hogy az adóst újabb opciós jog
engedésére kötelezi az 5 év elteltét követően, mivel ez kogens jogszabályi
rendelkezés megkerülésére irányul.
Az alperesi álláspont ismeretében hivatkozott arra is, hogy az alperes által
kiépített biztosítéki rendszer – beleértve a feltételhez kötött adásvételi szerződést
– továbbra is jogszabály megkerülésére irányul, sérti a felperes tulajdonhoz való
jogát, különösen a rendelkezési jogát, mivel az elidegenítési és terhelési tilalom,
illetve az opciós szerződés 5 éves határidején túl indokolatlanul nyújtja meg a
feltételhez kötött adásvételi szerződés a határidőt a teljes követelés kielégítésig.
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Ugyan a (2) bek. szerint ha a szerződésből a letéti időtartam megállapítható, a
letéteményes a dolgot ennek az időnek az elteltével köteles visszaadni, ez azonban
nem jelenti az őrzési jelleg megszűntét, ugyanis ezt követően éppen arról szól a
jogszabály, hogy a dolog visszavételét a letéteményes ezt megelőzően csak akkor
követelheti, ha a dolog biztonsága veszélyben van, vagy ha a dolog őrizetét nem
foglalkozása körében látja el, illetve számára a dolog őrizete nagymértékben
megnehezül, azaz itt a letéteményes kötelezettségét és a kötelezettség
elnehezülése esetén fennálló jogosultságait részletezi a jogszabály.
Megjegyzi a bíróság, hogy egy feltételhez kötött adásvételi szerződésben letétre
utalás esetén nem feltétlen állapítható meg az az időtartam sem, ami a letét
időtartama, hiszen ennek a feltételhez kötöttség miatt éppen bizonytalan jellege
van.
Emellett figyelemmel kell arra is lenni, hogy egy gyakorlatilag visszavásárlási
szerződés esetén, amelynek a feltételhez kötött adásvételi szerződés ténylegesen
megfelel, a letéti szabályoknak ilyen módon történő szerződésbe vétele szintén
jogszabály megkerülésére irányul, mert annak sem volt akadálya, hogy ne
feltételhez kötött adásvételi szerződést, hanem visszavásárlási szerződést
kössenek a peres felek, amelynél azonban szintén probléma az – az alperes
számára -, hogy ott is 5 év és nem korlátlan határidő áll fenn a jog gyakorlására
(rPtk. 374.§ (2) bek.), így a szerződés jogszabály megkerülésére irányul,
különösen a nem tisztázott letéti feltételek figyelembe vételével.
Végezetül a bíróság megjegyzi, hogy a letét egyes különös nemeiből
egyértelműen megállapítható az, hogy az alperes által alkalmazott őrzési letét nem
e jogintézmény céljainak felel meg.
A letéti szerződés ugyan írásbeli formát nem igényel, de a peres felek teljes
jogviszonyukat írásban szabályozták, a feltételhez kötött adásvételi szerződésben
írásban szerepel a letéti őrzés megszűnése, így alappal tehető fel, hogy
evonatkozásban is írásbeli alakot kötöttek ki, de ennek ellenére a letéti szerződés
lényeges tartalmát mégsem foglalták írásba.
A bíróság álláspontja szerint az alperes ezért erre jogot nem is alapíthat. (rPtk.
217§ (2) bek.)
A jelen bíróságnak határozottan az az álláspontja, hogy ha valamely jogintézmény
rendelkezésre áll jogszerű biztosítékként, semmilyen indok nincs arra, hogy más
szerződésfajtákat vegyenek igénybe a peres felek biztosítékként, különösen nem
átláthatatlan, a világosság és egyértelműség követelményeinek nem megfelelő
módon.
Miután az opciós szerződésben írt elidegenítési és terhelési tilalom 5 éves
határideje eltelt, ennek fenntartására sincs az alperesnek jogszerű lehetősége,
figyelemmel a felperes által hivatkozott, üzletszabályzatát e részében érintő
jogerős, mindenkire – így a jelen bíróság számára is – kötelező ítéleti
rendelkezésekre.
A bíróság mindezek alapján ezért a rendelkező rész szerint kötelezte az alperest a
törzskönyv és a nyilatkozat kiadására.
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Az alperes pervesztes lett, ezért a bíróság kötelezte őt a peres felek
jogviszonyában irányadó rPp. 78. § (1) bek. alapján a perköltség viselésére is.
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