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A másodfokú b7róság a

j oqerős ité]-etéweJ_ az
áanteset negváJ.toztatta,
fizessen neg a felperesnek
február 1. napjátÓ7 esedékes évi
eqyütLes elsŐ* és másodfakú per
2012, szeptenber 4-én "{ét,rejött
üdüJőhaszná7ati jaqot, mind a
áxruházta a

fe]lebbezése fo7ytán neghozott
Ú biróság keresetet eluta sitó
a kötelezte az al,perest, hogy

.Ft tőkét, va7amint ennek 207
20 * kanatát, va7amint Ft
öJtséget. Megá7lapLtotta, hogy a
szerződésse-l a2 aJperes nind az

azt megtestesjtó részvényeket
re. Úgy fog7a7t ál7ást, how a
ializáJ-t részvények átruházása
örténő jóváirássa}- történik, és
jdonosnak azt keJt tekjn teni,
t nyilvántattják. EbbőL á_rra a

részvények későhbi jóvá7rása
znáLati drj esedékessé vá7ásának

zeptember 4-én keit szerződésseJ
ezért azoknak 2013. január 1.jdonosa. Rámutatott, hogy a2

i értékű jognak ninősüI, amely

rel,rne a jogerős ítéJet hatáLyban
erjnt a részvények átruházásárót
bizonyitására nem a].ka]nas, mert
még értékpapir-számláva7 seín

feJ'e]t meg az értékpapír-
7yzatának. Hivatkozott a peres
apján fétrejött üdüJőhaszná7ati

felpere
elsőfo
esa

oerbe7i részvények - mint deínat', jogosuLt értékpaplr-szán7áján

időpontjában nég az alperes ]t azok tulajdo.nosa, ezért, őt
terhefte a dLj neqfiz,etésének köt lezettsége,

A joqerős íté]-et e7len az aJ e§ nyújtott be fe7üLvizsgá7ati
kére7net tarta].niLag annak batá7 kivü1 he7yezése és a keresetet
e7utasitó eJ-sőfokú itéLet hely
az efLenkező bizonyitásáig a

hagyása iránt. .ÉrveJ,ése szerint

szeméJyt ke77 Éekjnteni, akinek
észvények tu7a jdonosának a2.t a
a szán7áján azF nyilvántattják.

Ál7áspontja szerint az átru
kiá77itott teJjes bizonyltó
bizonyÍtotta, hoqy a perbeJ,i
Áyiliantartás ellenére, a 2072.

zást megva7ósító szerződésrőJ
erejű nagánokiratta7 sjkerreJ
szvények az ő szán7á ján .vaJó

harnadik személyre száLltak át,
napján már nem voJ,t a tu]
üdüLőhaszná7ati jog oJyan vag
forgalonképes és korLátozás né üt átruházható. utalt továbbá

a jogerő's Jüéletben kifejtettarra, hogy a perbeJ.i jogvita
rés zvény-átruhá zá sbóL s zá.rma z ik,
előkérdése az üdülőhaszná7ati dij

nely eaért nem függvénye és nem
megfizetésének.

a 2 e7Lenkező bizonyít.ásáig tu
a'kinek a szánLáján az érté
követ.keztetésre j utott, hogy
következtében a 20]- évi üdűLőh

A fe7peres fe].ülvizsgálati eJlenk
tart,ására irányu7t,. ÁL7áspontja §
kiáfL7tott szerződés az eLlenkező
annak ínegkötésekor vevo
rendeLkezett, eJ- j árása pedig
szántáját vezető bank üzLetsza
feLek közötc l999. október 12,
szetződés azon rendel,J<ezésére, am ly szerint az üdüLőhasaná]ati
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jtg áLtuházásának feJtéte_le a r
Xlvábbát dz üdülóhaszná]ati s2é
r!szvények demateria7izá7t je7
rtndelkeznek, ame7y tu7aj donságuk

AKúria negál7apitotta, hogy a fel

At a7peres a rendk|vüLY jogorvos
je7ölte fr€7, hogy tévedett a má

üdü7őhaszná7ati dij negfizeL
á:ruházási szerződés jogkövetke
rbszvényekre irányadó " szabáJyok
270, § (2) bekezdése). Ezért a
volt felüLbítá7ható (Pp. 275. § (

A perbeli jogvita e7bírálása
mLszerint az alperes a2 1999.
sterződéssel megszerezte a per
fe]üéte]ek ne77ett gyakorofha,t
köte7ezettséget vá77a7t a szerz
üdü]óbasznáLati d7j negfizetésére
miszerint az aJperes az ü

rendelkezik, azt elajándékozha
azonban, how ezekben az esetek
feJperes i részvényeknek is átru,há

A feJperes a je7en péres eJjárá
szerződésben megbatározoxt üdüidh
összegének a negfizetése iránt
szemben. Az aiperes azzaJ- v
mega7apozó szetződésbőJ. szárma
harmadik szemé7yte átrubázta,
üdü]óhas zná7ati drj negfizetésé
terheJj.

A jogvita elbirá]ása során a má

annak tu7ajdon7tott ügydönt,ő
üdüJóhas zná7ati joggal együtt a

amely demateria7izált részvény
szán|áján történő jóváirássa1
megtörténtéig az üdül,óhaszná7at
sen szá77 át.

zvények
ődések
egérő7,
)-zarja

átruházása is. E7őadta
nem tesznek ern]ítést a

és sorszámokka7 js
ezt a ninősLtést.

|vizsgálati kére_l,em alapos.

tát megalapozó jogsért,ést abban
od,f okú bLróság, amikor a felek
ére irányu7ó joqvitáját az

yeinek a7ka]-mazása helyett, a

Lapulvéte7éve7 bírálta e)- (Pp,
ogerős_íté]et ebben a keretben
bekezdése): ,"

orán abbóL ke]]ett kiindu]ni,
október 72, napJán LétrejöLt

1i üdülőegységnek az ott írt
hasznáLati jogát, továbbá

sben meghatározoLt összegű éves
A szerződés rögzltette azt is,

7őhaszná7ati joggaI szabadon
ia és értékesítheti. Előítta
n az aiperes , á7ta1 megvásároLt
sra ke_ll kerü7niük.

során az előző bekezdésben írt
sználati dij 2O73. évre esedékes
ámaszLott igényt az alperesseJ
ezett, hogy a köXeJ.ezettségeit

jogait és kötelezettségeit
7ynek jogkövetkezményeként az

ek kötelezettsége nár neJn őt

foíú biróság JegerQ,s iLé7etében
jelentdségeL, miszerint az
szvényeket is át ke]l ruházni,

setén csak a vevő értékpapír-
negy teljesedésbe, amelynek
díJ fizetésének köte]ezettsége
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A fenE kj'fejüettek erednényekénti'ázi. s (4) bekezdése alka7nazá§
-^ - ^L,11 ttabnaV meofe|Á.ly.tt" a jogszabá7yoknlr .*??:

biróság ráráiéiáü elútasitó ité7f ét heLybenhagyxa.

: | :uházásának
A Kúría á77áspontja szerint, u,d1)aun a részvények átt

t e 7 j e s e d é s !e_ Á e n e í e s. é h e z ;: ,'Fi{"s "í 
^ " 

i i{ S x r rr??:::;: r 
"^'r\n :§!Ltet)eseae§I)v'lT:-";;;';; 

^; ersől1és másodfokú bíróságt m;.szerln,

:,,rr:;;:r"Í'á§":';:,ff: íI^,ir"rll i".,"I]* szené7y között, 2012.

aarllán a Ptk 
-i,dd,irn i jog J<ülönös részében 1:*,,.p,tálaer , .4 

. ,|,|i 1: i_^i!I;n"*xI,#, ,!rn. ";;;;i, "i=ia,utkezik,
".,_*."!:,"jí^^tr"o':::^:ő:;|Lraved,!ezményexet egyrészt ,az..űqyle,t:Áon, á, abból származó'4 jogkövet}tezmenyeKeE e9yLeJL u

íeltételekt másrészt a ptx. rot§r*i jog áltaiános részében irt
.i.(n -a1 7 af , ol't,,i}iii|t.- ,i.,]í karott , ptk , 19B, § (1)

,rulalv"k alapján ke77ett elbirálnli. Ezek közöEc a rL^.

bekezdése kimondja 2 hog! ""--,)"ii!aaZsia 
egyrészt kötef ezet,tség

,-a1 nÁ1 *a?*g, ."j;;;i[áiár., más'iészt jogosu7tság jön
ieietlrezil, a szolgá7tat,fs teijes{tésere/ masre§zu )vyve

];;;" anna/c xa"J,"li,!:", 
^ ^"":l[::,::*;;{!"íÁ^aiT",12_u\?,,Z

,,1,"ntr,,ur1""j"'ru,7" r::í:;:: ,Xrr2;:"}ffirri?'1 j;;;r, va}.amint az eize.
^' ^l^6 ,.alrlar..l i részvénvdLt, tová{bá a hasznáLaLi Jog

ia'p."otutos f e7peresi részvén,{|!: :?::,o, 
a I7d5zll

gy1I?::1"auu,t^_'^Ij;;*réeí;:"rj;lX'"Zn"]u"o ,.I1i7:'rZ'r2u,""'T:;'T:?l'*]]l"i' jogok és kötefezetdséere,K ,eKinteueuv,
alanycsere jogkövetx"r^eny.JűJr|]-L'uÁlu"a, nem a részvények

átru,I.1ázásávaI 3sizeruqqa aaninis!|ráció yebonyo7itása, hanem Inaga

_ a^l ab lz,.qárf i meoá]_7ao"dá,;";;őr[Jto"" hozza létre, ane1l1vl|u:_.^
a felek közötti megáJ.7aPodás neqilotése nazza LY'LC ' jlrl

fe7ek egy uru-rrááa-sb"n, úb; ';;aÁ;;ítára" teljesítését_ kötik ki,

nincs aiad,áIya annak, hogV eqY?F szolqaltaLd§9^ "o^*1

fe7ek negá;Iapodása nyonban, 
-;iE| 

^iu u',o1gá7taLások_ .tekintetében
további interx"Jések iegter,!,a!-\{v"taen !őnienek 

te7jesedésbe, Az

, -^1...!1b^1-4aaab a xefieb[:tese a7ajesetben fÜggetJen a
;;y1; szoJ_gá7|atásnak a teljeFlítése alapeseEDeIJ Luyyc9lv"

másikt,ó:, iJ,yen fuggő be7yzet;44o a felek negá77apodása, vaqY a

,1_.1as o1aniÁn-átÁAl fenn, ámeryJr azőnban a perbe.7.i
}ZŐrrun,a'7y előírása alapján állh4{ fenn, ame.ryer aiíulu)qtl

esetben nem á:7apíthatók ^";.-r44r, 
a 2014. szeptember 4, napján

negkötött szerzbaéssel " 
"'o"+F |", ál7ó szenély nyonban

megszétezte aZ üdütőha s.znáIa,i:-,T§!,: r_;i:::}i:!:íí :":: 1,,:":Í: :x
:"rr";;í;;;:"ííauri dlj rirete,re|Á"r ; 

-kötelezettsége is' nÍq az
t r }.<1 ^- í**lrh 1aal, "o]r"aiÁr az arra írányadó sPeciáiis

;;y;;;íií"q átruházott részvényf arra irányaao sPeC.Jél,L j_

szabá7yok "r"rirL szá77tak 5g 1|eá. Ezzel összlzángban a 2012,

+Ar,|-Anf artékei_l tést köveüóen az alPeres az

"rű"iaerében 
történt értékes,í tést köveüoen aZ C,LIJ=L99

üdülóhas ználat jogát már ""i .ljJr?:?1", banem a továbbiakban a

ve]e szerződ.ő 
'hirnadik ,r"^eig| ert yel,e , Ebbő1 ókszerűen a2

következik, hogy u ,o7i;tr,|b;;- ii ,]*j:: ^:::::r::. díj
kÓvecKezl]l| lIvY, 

e"u ,i,á, nem az alperest terhe],te,
megfizelésének a köte7ezetts _ il

a Rúria a jogerős íté7etet a Pp,
iva| hat,á|yon kív'ü7 belyezte:_ :'.
tő t,tatárizatoL hozva az elsőfokú
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Badapes,t, 2074 - december*-

dése aLapján a felülvizsgálati
§ (1) bá:Íezdésének negfele7ően
ogi képvíseletéve7 kapcsola tban,-eljaíásban fel.merül t, kő]tségek

). § (1) bek
yadó Pp. 78.
st az alperes
fe].ü7vizsgá7al
téritésére.

70
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Enelie|t a Pp.
eljárásban is
köteJezte a fe7
a feLJebbezésí
és készkiadások
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