szEGEDl írÉLőrÁeln
Pf.l1.20.89 812013/3. szám

ASzegedi itelotaOta a dr. Farkas Lilla ügyvéd (1093 Budapest, Lónyay u,34. ll1.121,) által
képviselt Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek Alapítvány 1093 Budapest,
Lónyay u. 34. llll21. szám alatti székhelyű l. r, és a Jászsági Roma Polgárjogi Szervezet
Egyesület 5055 Jászladány, RáczA. u, 1. szám alatti székhelyű ll. r. felpereseknek - a
Balla és Kecskeméti Ugyvédi lroda, ügyintéző: dr. Balla Péter ügyvéd (5000 Szolnok,
Kossuth tér 5. lll/1.) által képviselt Jászladány Nagyközség Onkormányzata 5055
Jászladány, Hósök tere 6. szám alatti székhelyű l. r. és a dr. Makai Gabriella ügyvéd (5055
Jászladány, Ujszászi u. 1.) által képviselt Zana Sándor lmre Nevelési és Oktatási

Közhasznú Alapítvány 5055 Jászladány, Hősök tere 7. szám alatti székhelyű ll, r.
alperesek ellen szerződés érvénytelenségénekmegállapitása iránt indított perében a
Szolnoki Törvényszék 2013. szeptember 24, napján kelt 16.P,20.904l2o13l5. számú
ítéleteellen a felperesek részéről6. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés alapján
lefolytatott másodfokú eljárásban meghozta a következő

lTELETET:
Az

elsőfokú bíróság ítéleténeknem fellebbezett részétnem érinti, megfellebbezett
rendelkezéseit részben és akkéntváltoztatja meg, hogy az l. és a ll. r. felperesek áltai a
ll. r. alperes részéreegyetemlegesen fizetendő elsőfokú perköltség összegét 25 000
( huszo nöt ezer) Ft-ra leszá
ítja.
l l

Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletéthelybenhagyja.
A feljegyzett 40 000 (negyvenezer) Ft másodfokú eljárási illeték az állam terhén marad.

Az ítéletellen fellebbezésnek helye nincs.

lNDoKoLÁs
Jászladányban 2003. szeptemberéig kizárólag az l. r. alperesi önkormányzat által
fenntartott Móra Ferenc Áftalános lskola működött oly módon, hogy az alsó tagozatos
tanulókat a felújítottJókai u,'1-3. szám alatti központi épületben, míg a felső tagozatos
tanulókat a Baross u, 2. szám alatti épületben oktatták. Két magánszemély és két
gazdálkodő szervezet alapfokú oktatás céljából a 2001. szeptember 1B-án kelt alapító
okirattal létrehozta a ll, r. alperesi alapítványt, majd az l, r. alperes képviselő-testülete a
2002, március 12-én megtartott ülésen hozott határozatában döntött a ll. r. alperes
fenntartásában működő Antal Mihály Alapítványi Áftalános lskola működésének biztositása
céljából a Jókai utcai iskola épületegyüttes egy részénekbérbeadásáról, a berendezési,
polgármestert
felszerelési tárgyak átadásáról, ezen felül felhatalmazta
bérleti
szerződés megkötésére, és rendelkezett a Jókai utcai iskolaépületnek az önkormányzat
és alapítványi iskola közötti megosztásáról,

a

a

Az alperesek között 2002. március 18. napján bér]eti szezódés jott létre, amellyel az
l. r. alperes a tulajdonában álló Jászladány, Jókai u, 1-3. szám alatti általános iskolai
épületegyüttes 1744,13 m2 alapterületű részét2002 július 1-től 10 éves időtartamra,
alapfokú iskola működtetése céljából bérbe adta a ll, r. alperesnek. A megállapodás
szerint az első két évre fizetendő 1 000 000 Ft bérleti díj magában foglalta a rezsi
(víz, elektromos áram, gázdíi költségét is. A ll. r. alperes - működési engedély
alapján - 2003. augusztus 1-től működtette az alapítványi iskolát, ahol az oktatás
tandíjköteles volt. Az alapítványi iskola mellett továbbra is a Jókai utcai épületben
foll1t az önkormányzati iskola 1-3, évfolyamos tanulóinak az oktatása. A ll. r. alperes
az általa fenntartott alapítványi iskola működését a Magyar Államkincstár, az alapítő
és az l r. alperes által nyújtott támogatásokból, valamint egyéb bevételekből
biáosította.

A

felperesek közérdekű igényérvényesítés
keretében személyiségvédelmipert
indítottak az alperesek ellen. A 2007. június 23. napján benyújtott keresetükben
annak megállapítását kérték,hogy az l, r. alperes a település általános iskolaiban
oktatott cigány etnikumhoz tartozó, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekeket a többiektőljogellenesen elkülöníti hátrányosan megkülönbözteti, ezzel
megsérti az egyenlő bánásmód követelményét. Kértéka jogellenes elküiönítés
megállapitását a napközi otthonos óvodát érintően is. Az l. r. alperest a jogsértés
abbahagyására, a további jogsértéstől eltiltásra kértékkötelezni, továbbá kértéka
2002. augusáus 1. napját megelőzően fennállott helyzet fokozatos helyreállítását és
elégtételadáskéntaz l. r, alperes 1 000 000 Ft közérdekű bíróság megfizetésére
kötelezését. Kértékmegállapítani azt is, hogy az alperesek között létrejött bérleti
szerződés semmis, e tekintetben kértékaz eredeti állapot helyreállítását, a ll, r.
alperes tűrésre kötelezését,
Kereseti álláspontjuk szerint

szerződés alapvetően

a

látszólag vagyoni viszonyokat szabályoző bérleti

kihatott

az

érintett gyermekcsoport

közoktatási

esélyegyenlőségére,az l. r. alperes a fenntartásával működő iskolaépület
megosztásával, bérbeadásával, valamint az osztályba besorolás igazgatói
hatáskörének elvonásával az önkormányzati iskolában tanuló, túlnyomórészt cigány
etn kum ho z tarlozó, szi nte kizárőlag h a lmozotta n h átrá n yos helyzetű gyermekeket az
addig velük együtt tanuló többségi, illetve jobbmódú alapítványi iskolában oktatott
gyermekektől a 2002-2003. tanéüől előbb osztály, később iskolai szinten etnikai
hovatartozásuk, illetve társadalmi és vagyoni helyzetük alapján ugyanazon
iskolaépületben fizikailag elkülöníti. Ez az elkülönítés nem a tanulók, illetve a szülők
szabad választásán alapul, miután az önkormányzati iskolában tanuló gyermekek
szüleinek többsége anyagi helyzete folytán nem képes az alapítványi iskolában
fizetendő tandíj teljesítésére,Az l. r, alperes az így elkülönített önkormányzati
iskolába járó gyermekeket a tárgyi feltételekben és minőségében alacsonyabb
színvonalú oktatás biztosításával közvetlenül hátrányosan megkülönbözteti. A két
iskola összehasonlítható helyzetét az l, t,. alperesnek az alapítványi iskola
i

tekintetében is megnyilvánuló kvázi fenntartói magatartása teremti meg. Álláspontjuk
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szerint a bérleti szerződés a Jászladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat (CKÖ)
egyetértési jogának hiányában a Ptk. 215. § (1) és (3) bekezdése alapján, másrészt
u"btt, 75 § la; oete.dése, 20O. § (2) bekezdése alapján a cigány etnikumhoz
tarloző és lzegény gyermekek személyiségi jogainak, ezen belül az egYenlő
bánásmód követelményének megsértésemiatt érvénytelen.

Az alperesek ellenkérelme a kereset elutasitására irányult, vitatták a szerződés
megállapítása tekintetében a felperesek kereshetóségi jogát.
érvénytelenségének

Áltitotíax, a kéi oktatási intézményjogilag elkülönült, a ll. r. alperesi iskola fenntartója
r, alperes, így két iskola nincs összehasonlítható helYzetben,
nem az
egyenlő bánásmód követelményének megsértése Sem
következésképp
közoktatási törvényben biztosított választási
s2utok
állapítható rne9
1ehetös{;úkkel élve íratták a gyermekeket az adott iskolába, ahova minden
jelentkezó gyermek felvételre került, Az iskolaépület megosztása, a bérleti szerződés
hegkötése áe. jogsertö ennek eredményeként szűnt meg a gyermekek telePülésről

l.

az
A

a
a

való elvándorlása.

Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította a felperesek fellebbezése folytán eljárt
Debreceni ítetotania a 2O1O. október 12. napján kelt Pf.1.20.09512010/6. számú
ítéletévelaz elsőfokú bíróság itéleténeknem fellebbezett részétnem érintve a
fellebbezett részétmegváltoáatta, a felperes által az alpereseknek egyÜttesen
fizetendő perkoltség összegét 250 0O0 Ft-ra leszállította, egyebekben az elsőfokú
ítéletethelyben hagyta.

A felperesek felülvizsgálati kérelme alapján eljárt Legfelsőbb Biróság (Kúria) a 2011.
június 29. napján kelt Pfu.lV.20,037t2011t4. számú részítéletévela jogerős Ítélet
ielülvizsgálattal támadott rendelkezéséta perköltség és illeték viseléséreis
kiterjedőén - hatályon kívül helyezte. az elsőfokú bíróság Ítéletétrészben
megváltoztatta és megállapitotta,. az l. r, alperes a ll. r, alperessel kötött szerződés
által létrehozott azon állapot fenntaftásával, amelynek eredményeként a
fenntartásával működő Móra Ferenc Általános lskolában tanuló diákokat az
ugyanabban az épületben a ll. r. alperes által működtetett Antal Mihály AlaPitvánYi
Áitátanos lskolában tanuló diákoktól fizikailag elkülöníti, a saját iskolájában tanuló
diákokat etnikai kisebbséghez való tartozásuk és vagyoni helyzetÜk alapján
jogellenesen elkülönít, amellyel megsérti az egyenlő bánásmód követelménYét.
kótetezte az l, r, alperest a jogsértés abbahagyására és eltiltotta a további hasonló
jogsértéstől.Kötelezte az l. r. alperest, hogy'15 napon belül írásban közölje a Magyar
távirati lrodával a fenti részítéletneka jogsértéstmegállapító, továbbá az l. r.
alperest a jogsértésabbahagyására kötelező és a jogsértéstől eltiltó rendelkezését.
Ai elsőfokú itetetnet azt a rendelkezését,amellyel a felperes keresetét a jogsértést
megelóző állapot helyreállítása tekintetében elutasította, hatályon kivül helyezte, és
él.őfokúbíróságot ebben a keretben új eljárásra és új határozat hozatalára
",
utasitotta. Egyebekben a jogerős ítéletneka felperesek meghaladó keresetét

-4elutasító rendelkezéseit hatályában fenntartotta. Köteleáe a felpereseket, hogy 15
naPon belÜl fizessenek meg egyetemlegesen a ll. r. alperesnek ,í20 o00 Ft első- és
másodfokÚ, valamint 60 000 Ft felülvizsgálati eljárási költséget. A felperesek
felÜlvizsgálati költségét 24 000 Ft-ban, az l. r. aIperesét 60 ooó rt-uan áliapította
meg, Határozatának indokolásában kiemelte, az iskolában a tanulók fizikai
elkÜlÖnítésemegállapítható volt, e tekintetben a két iskola tanulóinak
Összehasonlítható helyzetét az l, r. alperesnek a Jókai utcai épületegyüttesen
fennálló tulajdonjoga teremtette meg. Az l, r, alperes tulajdonosként rendelkezett az
éPÜletegyÜttes egy részénekll. r. alperes részéretorténő bérbeadásáról, amelynek
eredménYeként létrejött objektíve jogsértő állapot fenntartásáér1az l. r. alperes ielel.
Az elsőfokú bíróság feladatául szabta a kereset pontosíttatását a tekintetben, hogy
az l. r. alperes terhére megállapított jogsértésselösszefüggésben milyen módÓÁ
kérik a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértéétmegelőző állapot
helYreállítását Utalt arla. a gyermekek érdekeit nem veszélyeziető megoldás
hiányában meg kell szüntetni az alapíNányi iskolának a Jókai utóai épületben való
elhelyezését, helyreállítva ezzel a jogsértést megelőző állapotot.

Az elsőfokú bíróság által megismételt eljárás során az l r. aIperes becsatolta a köáe
és a ll. r. alperes között 2009, június 26, napján létrejött bérleti szerződés
módosítását, amellyel a bérlet időtartamát2O1g, június 30. napjáig ha!ározták meg. A
módosítás a szerződés további pontjait nem érintette. A Móra Ferenc Általános lsliola
működtetését 20'13. január 1. napjától a Klebelsberg lntézményfenntartó Központ

vette át.
A ll. r. alperes kuratóriumi ülése 2013. május 29. napján arról határozott, hogy az
alaPítványi iskola működését a továbbiakban nem flnanszírozza, így a ll. r. alpeiás a
2013-2014. éves tanévtől az Antal Mihály Alapítványi lskolát nem működteti.

A felperesek a megismételt eljárásban előterjesáett módosított keresetükben annak
megállaPÍtását kérték,hogy az l. és ll. r. alperesek között 2003. szeptember 1.
napjával létrejött, 2009. évben meghosszabbított bérleti szerződés a Ptk. 5.
§-át, ptk.
75. § (3) bekezdésétsérti, így a Ptk. 200. § (2) bekezdése alapján jóerkölcsbe
ütköző, ezáltal semmis. A jogsértésmegszüntetésére vonatkozóán eiőterjesztett
kereseti kérelmüktől - a ll. r. alperes fenntartásában működó általános iskola
megszűnésérefigyelemmel - elálltak. kizárólag a szerződés érvénytelenségének
megállapítására irányuló kereseti kérelmet tartották fenn.

Az l., ll. r.

alperesek a fenti mÓdosított kereseti kérelem elutasítását kérték,
változatlanul fenntartották az alapeljárás során kifejtett álláspontjukat. Érvelésük
szerint a szerződéskötés időpontlában a szerződés nem ütközött jogszabályba, míg
a Ptk. 5. §-ába ütközés megállapítása fogalmilag kizárt, egy iskola működésének
lehetőségét biztositó szerződés a Ptk, alapelvi rendelkezésébe nem ütközhet, joggal
való visszaélésneknem minősül. Vltatták a szerződés jóerkölcsbe ütköző vóúat
állítva, hogy az alapítványi iskola létrehozása hasznos cél megvalósítását tette

Pf. l 1.20.89 812013/3.

szám

-5-

lehetővé. A ll. r. alperes ezen felül kiemelte, a bérleti szerződés személyhez fűződő
jogokat nem érintett, így az a Ptk. 75. § (3) bekezdésébenem ütközhetett,
egyebekben.pedig erkölcsi normákat sem sértett. Hangsúlyozták, az Antal Mihály
Alapítványi Altalános lskola 2013, augusztus 1. napjával megszűnt, ami a bérleti
szerződés megszűnésétvonta maga után. míg azl; r, alperes visszavette a Jókai úti
iskolaépületet, ahol jelenleg a Móra Ferenc Altalános lskola tanulói vannak

elhelyezve, az épületet a Klebelsberg lntézményfenntartó Központ használja.

A

megismételt eljárás eredményekénta törvényszék az l. és ll, r. felperesek
keresetét elutasította, kötelezte a felpereseket, hogy 15 napon belül egyetemlegesen

a ll, r.

alperesnek 100000 Ft perköltséget, azzal, hogy ezt
meghaladó költségeikeI az l. és ll, r. felperesek valamint az l, r. alperes maga viseli.
Határozatának indokolásában kiemelte, a felperesek által a per tárgyává tett
sérelmes helyzet azaz a Jókai utcai épület megosztása megszűnt, ezérl azt
vizsgátta. hogy a felpereseknek a megszűnt bérleti szerződés érvénytelenségének
megállapítása iránti keresete mega|apozott-e. Rámutatott, a szerződést kötő feleken
kívülálló harmadik személyek a szerzódés érvénytelenségénekmegállapítása iránti
pert akkor indíthatnak, ha igazolják a rnegállapítási kereset Pp. 123, §-ában írt
feltételeinek fennállását, A felperesek azonban nem igazoltak olyan védett jogi
érdeket, amely miatt a már megszűnt szerződés semmisségéneka megállapítását
kérhettékvolna, ezért a megállapítási kereset érdemi vizsgálatára nem kerülhetett
sor. e tekintetben azl, és ll, r. felperesek perbeli legitimációja megszűnt.

fizessenek meg

Az elsőfokú bíróság ítéleteellen a felperesek terjesztettek elő fellebbezést, annak
megváltoáatása, a módosított kereseti kérelemnek helyt adó döntés meghozatala
iránt. Másodlagosan kérték,hogy a bíróság hivatalból állapítsa meg az alperesek
között létrejött bérleti szerződés semmisségét. Kértéktovábbá a terhükre

megállapított perköltség mérséklését.
Változatlanul állították, hogy a Pp, 123. §- alapján jogosultak önálló megállapítási
kereset előterjesáésére. Hangsúlyozták, az l. r. felperesi alapítvány célja a hátrányos
helyzetű - többek között - roma gyermekek esélyegyenlőségénekelősegítése, a
minőségi oktatáshoz való hozzáférésük biztosítása az iskolai szegregáció
megszüntetésével, az integráció elősegítésével,míg a ll, r. felperes jogvédő
tevékenységea jászsági romák érdekképviseletéreirányul. Álláspontjuk szerint az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
tv. (Ebktv,) közvetlen jogsérelem és érintettséghiányában is lehetővé teszi a civil
szervezetek számára a közérdekű igényérvényesitésmiatti perindítást. Ezérl azok a
civil szervezetek, amelyek valamely védett csoport érdekeinek védelmére alakultak,
az egyenlő bánásmód követelményével összefüggő perekben önálló megállapítási
kereset előterjesztésére jogosultak, a diszkriminációs ügyekben az ügyésszel analóg
módon léphetnek fel. Hangsúlyozták, hogy közérdeket képviselnek, így jogosultak a
megállapítási kereset előterjesztésére. Ervelésük szerint alkotmányellenes a Ptk.
239lA, § (2) bekezdésének az a rendelkezése, amely az ügyészen kívül más,
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kérhessékvalamely közérdeket sértó szerzödés érvénytelenségéneka
megállapítását, ezérl indítványoZák, hogy a bíróság kezdeményezze az
Alkotmánybíróságnál a Ptk. fenti rendelkezése alaptorvény-ellenességének a
megállapítását. Kiemelték. az l. r. felperes pereskedésének célja a roma gyermekek
iskolai szegregációját megvalósító oktatási szereplőkkel szembeni közérdekű
eljárások lefolytatása, majd pedig a sérelmet szenvedett gyermekek képviseletének
viszont csak a
ellátása a kártérítésiperekben. Ez utóbbi igényérvényesítésre
közérdekű perek jogerős lezárását követően van mód. a szerződés jóerkölcsbe
ütközésének megállapítása esetén. Emellett az alperesek közötti szerződés
semmisségének megállapítása a jövőre nézve is előremutató következményekkel
járhat. kimondva, hogy a szegregációt létrehozó és fenntartó szerződések

lvánvalóan jóerkölcsbe utközoek.
Arra az esetre, ha a bíróság fenti érvelésüket nem osztaná, kértékaz elsőfokú ítélet
tényállásának kiegészítésemellett a bérleti szerződés semmisségének hivatalbóli
megállapítását a ák.234, § (1) bekezdése alapján.
Álláspontjuk szerint az elsőfokú bíróság eljárása során megsérlette a tisztességes
eljáráshoz és a per ésszerű időn belül történő lefolytatásához fűződő,1ogaikat
Utaltak arra, hogy a keresetváltoztatásukat 2012. ápriiis 27 . naplan ter.lesáették eló,
majd a 2)12.november 23-i beadványukban ítéletmeghozatalát kérték,Ennek
ellenére az elsőfokú bíróság sem ekkor, sem a per következő tárgyalásán érdemi
döntést nem hozott. VéJeményükszerint az l. r. alperes több alkalommal
indokolatlanul. rosszhrszemüen kés|ekedett a perbeli iskola fenntartói jogai állami
átvételével kapcsolatos adatok becsatolásával, elmulasztotta tájékoztatni a
bíróságot, hogy az alapítványi iskola már2013, március 21, napjával megszüntetésre
került, az elsőfokú bíróság azonban e mulasztásokat pénzbírság alkalmazásával
nem szankcionálta.
Sérelmezték a perköltség viselésérevonatkozó ítéletirendelkezést kiemelve, hogy a
bíróság figyelmen kívül hagyta, miszerint a per elhúzódása javarészt az alperesek
nyi

a

bíróság érdekkörében felmerult okok miatt következett be,
továbbá hogy a megismételt eljárásban részben pemyertesek lettek. Erre
figyelemmel álláspontjuk szerint indokolt a perkoltség megosZása az állam és az
mulasztásai illetve

alperesek között.

Az alperesek fellebbezési ellenkérelmet nem terjesáettek elő.
A fellebbezés alaptalan.

Az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg, az abból levont

jogi

következtetése és az arra alapított érdemi döntése is helytálló , ezérI határozatát - a
per főtárgya tekintetében - annak helyes indokai alapján helybenhagyta az ítélőtábla,
a fellebbezésben foglaltakra figyelemmel kiemelve az alábbiakat.
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felperesek módosított keresetükben annak megállapítását kérték,hogy az
alperesek között létrejött bérleti szerződés, illetve annak módosítása jóerkÖlcsbe
ütközik, és ez okból érvénytelen.Erre figyelemmel helyesen járt el az elsőfokú

bíróság, amikor elsódlegesen azt vizsgálta, hogy helye van-e a felperesek részéről
megállapitási kereset előterjesztésének, a felperesek a kereseti igényük
é rvé nyes ítéseteki ntetébe n rend el keznek-e ke reshetőség i jog g a l.

Valamely szerződés érvénytelenségénekmegállapítása iránt vagy az 1959. évi lV.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 239/A. §-a alapján, vagy a Pp. 123, §-ában írt
feltételek fennállása esetén indítható per.
A Rk. 239lA, § (2) bekezdése - a szelződéskötésben résztvevő személyeken
túlmenöen - az ügyész és külön jogszabályban feljogosított más személy (pld. a Ptk.
209/8 § (1) bekezdésébenhivatott szervezet) számára teszi lehetővé a szerződés
érvénytelens{7énekmegállapítására irányuló perindítást, A perbeli esetben azonban
a felperes nem rendelkezik olyan jogszabályi felhatalmazással, amely alapján
jogosutt volna az alperesek között létrejött szerződés érvénytelenségének
megállapítását kémi, következésképp erre hivatkozással a szerződés
érvénytelenségénekmegállapítása iránt enednnényesen nem indíthat pert,
Kétségtelen, hogy bár a szerződés tartalma, az abban rögzített jogosultságok és
kötelezettségek a szerződéskötésben résztvevő felekre vonatkoznak, nem zárhatő
ki. hogy adott esetben a szerződésben rögzítettek harmadik személy érdekét,avagy
esetlegesen közérdeket is érintenek. A Ptk, fentebb hivatkozott 239lA. § (2)
bekezdése ilyen esetben az ügyész számára biztosítja a perinditás lehetőségét, így
ha jelen per felperesei úgy ítéltékmeg, hogy a perbeli szerződés valamely kisebbség
érdekeit sérti, úgy a perindítás kezdeményezése érdekébenmódjuk lett volna az
ügyészséghezfordulni. Lényeges emellett, hogy a felperesek számára
kisebbségvédelmi feladataik ellátásához hatékony eszközt nyújtanak az az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
(Ebktv.) egyes rendelkezései. Mindezt figyelembe véve az ítélőtábla megitélése
szerint nem vet fel alkotmányossági aggályokat az a körülmény, hogy a Ptk. 239l^,
§-ának (2) bekezdése a szerződő feleken kívül csak az ügyész és a külön
jogszabályban erre feljogosított szervezetek számára biztosítla aA a jogot, hogy
bíróságtól kérjéka részvételükkel nem érintett valamely szerződés
érvénytelenségéneka megállapítását, ezért a felperesek egyedi normakontroll
kezdeményezésére rá nyu ló nd ítvá nyá na k te ljes ítésétmel lózte.
i

i

Helytállóan állapította meg az elsőfokú bíróság azt is, hogy a felperesek a Pp. 123,
§-a alapján sem terjeszthettek elő a perbeli bérleti szerződés érvénytelenségének

megállapítására irányuló keresetet. A Pp. 123. §-a értelmében ugyanis a
megállapításra irányuló kereset előterjesztésének két konjunktív feltétele van: a
jogvédelem szükségessége és a teljesítés követelésének kizártsága. E két feltétel
bármelyikének hiánya esetén megállapítási per nem indítható (eBDT2005, 1250),
Tény, hogy a perindítást követően a felperesek által sérelmezett bérleti szerződés,

-8valamint ma9a a bérleménybenműködtetett alapítványi iskola megszűnt, ennek
kÖvetkeztében a felperesek a bérleti szerzodéshez szorosan 1apcsolódóan
teljesítésre,azaz a szeződéskötést megelozo állapot helyreállítására irányuló
kereseti kérelmet nyilvánvalóan nem terjesáhettek elő, pz érvényteleniég
megállaPÍtásával általuk elémi kívánt cél elérése.nevezetesen a roma gyermekek
szegregációjának megelőzése iiletve megszüntetése érdekébenugyanakkor
lehetőségük volt marasZalásra irányuló keresetet benyújtani, személyióégi jogi
Perben kérve az egyenlő bánásrnód követelménye megsértésének.egállapítasai,
és a jogsértésPtk. 84. §-ában meghatározott egyOO jogkövetkeiményeinek
alkalmazását. A felperesek éltek ls ezzel a lehetőséggel, ereoóti kereseti kérelmük
alaPján a Legfelsőbb Bíróság a Pfu.lV.20.037l2O11n. számú részítéletévela
jogsértéstényétmeg is áliapította. í9y a felperesek nincsenek elzárva attól, hogy
az
általuk megjelölt preventív él r.negvalósítása érdekében a fenti döntést s2éles
kÖrben nyilvánosságra hozzák. ezz.el egyidejűleg elégtételtis biztosítsanak a
sérelmet szenvedett roíT}a kozösség számára.

Nem állaPÍtható meg emellett a megállapítási kereset előterjesztésének másik
feltétele, azaz a szerződés é rvé nyte le n sé g é n e k m e g á a p ítá sá ho z
fűződő jogvédte felperesi érdek sem. Nem tekinthetők ugyanis az alpáresek között
létrejött bérleti szerződés érvénytelenségénekmegállapítása iránti igényt
nél kÜlÖzhetetlen

l

I

megalapozó jogvédte érdekeknek a felperesek által hivatkozott célok, mint a ioma
gYermekek hátrányos nnegkülönböztetésének megakadályozása,
esélyegyenlőségénekeloseEítésea minőségi oktatáshoz való hozzáférésük
biZosítása, az iskolai szegregáció nnegszüntetése, azintegráció elősegítése illetve a
jászsági romák érdekképviselete. Kétségtelen, hogy ezek fontos kisebbségvédelmi
szemPontok, érvényesülésuket azonban egy már megszűnt bérleti szerződés
érvénytelenségének
megállapítása nem tudja szolgálni. A felperesek számá ra az
általuk megjelölt érdekvédelmiés kisebbségvédelmi céljaik eléréséhezaz Ebktv. 20.
§ (1) bekezdése biZosít megfelelő jogi eszközöket, lehetővé teszi ugyanis, hogy az
érdek-képviseleti szervezetek az egyenló bánásmód követelményének megsériése
miatt bíróság előtt személyiségijogi pert indítsanak, amelynek sikere esetén a
bíróság megállapíthatja a jogsértéstényét,rendelkezhet a jogsértő magatartástól
való jövőbeli eltiltásról, ezen felül a jogsértőt elégtételadásra és kártérítésreis
kÖtelezheti. A jogalkotó a fentiekkel olyan jogvédelmi eszközöket biztosít a
kisebbségvédő szervezetek részére,amelyek alkalmasak az érdek- és
kisebbségvédelmi célok hatékony megvalósítására. Ezzel szemben a szerződés
érvénytelenségénekmegállapítása iránti perben az ítéletrendelkező része csupán
kimondja, hogy a szerzódés érvénytelen, az azonban csak az ítéletindokolása
alapján állapítható meg, hogy mely okból nem alkalmas a szerződés a kívánt
joghatás kiváltására. A fentiek alapján a közérdeket érvényesítőszemélyek, vagy
szervezetek számára az Ebktv, hivatkozott rendelkezései biztosítják -á
kisebbségvédelem hatékony eszközeit.
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A felperesek fellebbezésükben kértéka perrel érintett szerződés semmisségének

hivatalból történő megállapítását, erre azonban eljárásjogi lehetőség nincs. A Pp. 3.
§ (2) bekezdése szerint ugyanis a bíróság - törvény eltérő rendelkezése hiányában á fetet< által előterjesztett kérelmekhez kötve van. A Pp. idézett rendelkezése rögzíti a
polgári perjog egyik alapvető tételét,a kérelemre történő eljárás elvét. Ennek
lényege, hogy a bíróság a polgári ügyek körében felmerült vitát csak és kizárólag
erre iiányuló kérelem esetén bírálja el, hivatalból nem járhat el. Ennek nem mond
ellent a semmis szerződés hivatalbóli észleléséneka Ptk. 234. § (1) bekezdéséből
levezethető kötelezettsége, az ugyanis csupán annyit jelent, hogy ha szerződés
alapján marasztalára irányu|ó kereseti kére|em e|bírálása során a bíróság
megállapítja. hogy olyan ok áll fenn, ami miatt a szerződés semmis, a marasztalásra
irányuló kereseti kérelmet - érvényesanyagi jogi igény hiányában - el kell utasítania
akkor is, ha a semmiség okára a felek egyike sem hivatkozott (112005, (V|.15.) PK

vélemény),Arra azonban a szerződés érvénytelenségénekhivatalbóli észlelése
esetén sincs eljárásjogi lehetőség, hogy a biróság a erre irányuló kereset, illetve az
kereshetőségi joggal nem
érvénytelens{;megállapítása iránt igény érvényesítésére
rendelkezö fél keresete affin-altapítsa meg ítéleterendelkező részében valamely
szerződ és érvénytelenségét.
A felperesek fellebbezésükben eljárási kifogást is előterjesztettek, arra hivatkozással,
hogy az elsőfokú bíróság eljárása során megsértette a perek ésszerű időn belül
történö befejezésének alapelvi kötelezettségét, emellett az alperesek perelhúzó
magatartását sem szankcionálta. A Pp, 254. §-ában foglaltak szerint a másodfokú
bíróság az elsőfokú bíróság ítéletévelegyütt a per folyamán hozott egyéb
határozatokat is felülbírálja, kivéve azokat, amelyek ellen fellebbezésnek
egyáltalában nincs helye, vagy amelyek külön fellebbezéssel támadhatók meg. A fél
eljárási kifogása azonban a fenti körbe nem sorolható, a fellebbezési eljárás során a
másodfokú bíróság az eljárási kifogásokat érdemben nem vizsgálhatja, kizárólag az
képezheti a fellebbezési eljárás tárgyát, hogy az elsőfokú döntés jogszerű volt-e,
vagy sem. A Pp. 114lA, §-a sorolja fel azokat az eseteket, amikor az eljárás
elhúzódása miatti kifogás előterjeszthető, s amely kifogást a Pp. 114lB. § (1)
bekezdése szerint annál a bíróságnál kell benyújtani, amelynek eljárása során a
kifogásolt mulasztás történt. A kifogást e bíróság köteles elbírálni azzal, hogy annak
a másodfokú bírósághoz való felterjesztésérecsak akkor kerülhet sor, ha a kifogást
nem tartja alaposnak. Erre figyelemmel a felpereseknek kifogásaikat az elsőfokú
eljárásban kellett volna elóadniuk, azok jelen fellebbezési eljárás tárgyát nem
képezhetik. Megjegyzi az ítélőtábla, a felperesek keresetüket több ízben
módosították, utoljára 2013-ban, így nem volt mellőzhető a módosított kerestet

érintóen is az eljárás lefolytatása, következésképp az eljárás elhúzódásához a
felperesek fenti magataftása is hozzájárult.

A

kifejtettekre tekintettel

az

itélőtábla

az elsőfokú bíróság

mega lapozottna k teki ntette, ezért azt helyben hagyta.

ítéletétérdemben

-10perköltség összegének meghatározását illetően utal affa, hogy a Legfelsőbb
Bíróság döntéshozatala során az általa elbírált részítélettelkapcsolatban felmerült
perköltség viseléséról rendelkezett. így a jelen fellebbezéssel is érintett perben - a
kereset elutasítására figyelemmel - kizárólag a felperesek által a ll. r. alperes javára
fizetendő perköltség összege volt meghatározható. A per tárgya a szerződés
érvénytelenségénekmegállapítása. így a pertárgyérték a peres iratok között elfekvő
bérleti szerződésben meghatározott bérleti díj éves összege (Pp, 2a, § (2) bekezdés
c) pont), azaz 500 000 Ft. A felperesek pervesZesek lettek, ezérl a 3212003,
(Vll1,22.) lM rendelet 3, § (1) és (2) bekezdése alapján a fenti pertárgyérték
figyelembe vételévela terhükre megállapítható elsőfokú perköltség összege
25 000 Ft-ot tesz ki. A perköltség összege a Pp. 78. § (5) bekezdése, illetve a Pp. 85.
§ (2) bekezdése alapján sem az államra, sem az alperesre nem terhelhető, nem
állapítható meg ugyanis olyan, a bíróság érdekkörében felmerült mulasztás, amely
az állam költségviseléséteredményezné,emellett a felperesek nem jelöltek meg
olyan konkrét, a ll, r. alperes áftal indokolatlanul végzett perbeli cselekményt,
amelyhez kapcsolódó köttségben az alperes lenne marasztalható. Erre figyelemmel

A

az

ítélótábla a felperesek által fizetendő elsófokú perköltség összegét

a

pertárgyértékhez igazodóan leszállította, e tekintetben az elsőfokú bíróság ítéletéta
Pp. 253. § (2) bekezdése alapján - annak ércjemi rendelkezései érintetlenül hagyása
mellett - részben megváltoztatta.

A felperesek fellebbezése í,lei,n vezetett eredményre, ezért az ltv. 5, § (1) bekezdés
d) és f) pontján alapuló szernélyes illetékmentességükre figyelemmel feljegyzett
fellebbezési eljárási illetéket a Pp. 78.§ (1)bekezdése, az 1990. évi XClll. tv. a. § (1)
bekezdése és a 6/1986 (V|.26.) lNtl rendelet 14. §-a alapján az állam viseli.
Szeged, 2014, május 13,
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