
A 32/1969. (IX.30.) Korm.rendelet, valamint a végrehajtására kiadott 16/1969. 

(IX.30.) ÉVM-MÜM-PM együttes rendeletben szabályozott vásárlási jog csak 

önálló ingatlan, vagy önálló ingatlanná kialakítható ingatlanrész használóját 

illetheti meg. Ha a használat nem ilyen ingatlanrészen áll fenn, akkor nincsen 

jogosult által gyakorolható vásárlási jog. 
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A Győri Ítélőtábla a dr. K. Gy. ügyvéd (T., K. u. 19.) által képviselt B. P. (B., R. u. 

140.) felperesnek  a P.E.P.G.T. Kft., mint felszámoló (B., A. u. 14., képviselője dr. Cs. 

R. ügyvéd B., A. u. 14.) által képviselt B. Á. G. „FA” (B.) I.r., a Dr. B. L. ügyvéd (K., 

Szt. I. u. 17/A.) által képviselt E. R. (B., A. u. 7.) II.r., a dr. S. R. ügyvéd (B., P. u. 6. 

fszt.1.) által képviselt S. A. (K., P. u. 75.) III.r. alperesek ellen szerződés 

érvénytelenségének megállapítása és járulékai iránt indított perében a Veszprém 

Megyei Bíróság által 2004. október 20. napján hozott 3.G.40.061/2004/7. számú ítélet 

ellen a felperes 8. sorszámú fellebbezése folytán meghozta az alábbi 

 

 

 

v é g z é s t : 
 

 

A Győri Ítélőtábla az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezi és az elsőfokú bíróságot a 

per újabb tárgyalására és új határozat hozatalára utasítja. 

 

A felperes másodfokú perköltségét 10.000.- (Tízezer) Ft-ban, az I.r. alperesét 5.000.- 

(Ötezer) Ft-ban, a II., III.r. alperesét személyenként 10.000.-10.000.- (Tízezer-tízezer) 

Ft-ban állapítja meg. 

 

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

 

 

I n d o k o l á s : 

 
 

A felperes módosított keresetében annak megállapítását kérte, hogy az I. és a II.r. 

alperes között Budapesten, 2003. június hó 16. napján a b.-i 039/18. hrsz-ú – lakóház, 

udvar, gazdasági épület, parkoló megnevezésű, 2227 m2 területű ingatlanra – 

megkötött adásvételi szerződés az ingatlan 1/6 illetőségére vonatkozó részében 

semmis. Miután a II.r. alperes az I.r. alperessel megkötött adásvételi szerződésben 

megvásárolt ingatlant a III.r. alperes javára értékesítette, a felperes a III.r. alperest 

perbe vonta és ezen adásvételi szerződéssel kapcsolatban is kérte az ingatlan 1/6 

illetőségére vonatkozó szerződés semmisségének megállapítását. Indítványozta a T.-i 
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Földhivatal megkeresését az ingatlan 1/6 részére vonatkozó tulajdonjognak az I.r. 

alperes javára való visszaállítása és bejegyzése érdekében. 

 

Keresetében előadta, hogy a korábbi jogerős bírósági határozatok arra kötelezték az I.r. 

alperes felszámolóját, hogy a II.r. alperessel mint bérlővel kösse meg az adásvételi 

szerződést, mert az állami tulajdonban álló házingatlanok elidegenítésének 

szabályozásáról szóló 32/1969. (IX.30.) Korm.rendelet (továbbiakban Rendelet), 

valamint a végrehajtására kiadott 16/1969. (IX.30.) ÉVM-MÜM-PM együttes rendelet 

(továbbiakban Vhr.) alapján a II.r. alperest, mint bérlőt vásárlási jog illette meg a II.r. 

alperes által 1985-ben kötött haszonbérleti szerződésnek címzett, de tartalmát tekintve 

bérleti szerződésnek minősülő szerződés alapján.  Ezzel kapcsolatban rámutatott, hogy 

ezen ingatlan pincerésze - az 1999. május 16-án megkötött haszonbérleti szerződés 

alapján - az ő birtokában van.  Ennek következtében a felperes jogi helyzete - ténybeli 

alapját és jogcímét tekintve - azonos a II.r. alperesével. Mindketten bérleti szerződés 

alapján vannak birtokban, és mindkettőt az általuk ténylegesen használt ingatlanrészre 

illeti meg a vásárlási jog. Ezzel szemben az időközben felszámolás alá került B. Á. G. 

1992. augusztus 27-i és a bérelt ingatlanok megvásárlási lehetőségéről értesítő levelét 

a felperesnek, mint bérlőnek nem küldte meg. Hivatkozott a Rendelet 5.§. (1) 

bekezdésére, amely szerint a vásárlási jog elsősorban a bentlakókat illeti meg, a (2) 

bekezdése szerint a házingatlant a vásárlásra jogosultak együttesen is 

megvásárolhatják. A Vhr.5.§. (1) bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy ha 

házingatlanban levő lakásra társbérleti jogviszony áll fenn, úgy a társbérlők az általuk 

kizárólagosan használt lakóterületük arányában élhetnek vásárlási jogukkal.  

 

Álláspontja szerint az idézett jogszabályból az állapítható meg, hogy az I. és II.r. 

alperes között létrejött adásvételi szerződés két okból is semmis. Először, mert olyan 

ingatlanrészre (pince) is elismerte a II.r. alperes vásárlási jogát, melyre a R.5.§. (1) 

bekezdése alapján a II.r. alperest vásárlási jog nem illette meg.  Másodszor, mert a 

Rendelet 5.§. (1) bekezdése alapján neki volt és van vásárlási joga a pincére. 

 

Az alperesek a kereset elutasítását kérték. 

 

Az I.r. alperes ellenkérelmében kifejtette, hogy a Legfelsőbb Bíróság 

Fpk.VIII.30.094/2003/4. számú jogerős végzése szerint megkötött adásvételi szerződés 

semmissége nem állapítható meg, ezen jogerős végzéssel szemben perorvoslatnak nem 

minősülő kereset alapján. 

 

A II.r. alperes ellenkérelmében hivatkozott a Rendelet 1.§. (1) és (2) bekezdésére, 

amely rögzíti, hogy a rendelet alkalmazása szempontjából mit kell állami tulajdonban 

álló házingatlannak tekinteni. Az egységes ingatlan pincerésze ebbe a körbe nem 

vonható, így az önállóan nem értékesíthető. Mindebből pedig az a következtetés 

vonható le, hogy a felperes a ma már hatályban nem lévő rendelet alapján sem 

szerezhetett volna a pincerészre tulajdonjogot, így nyilvánvalóan nem szerezhetett 

volna és nem szerezhet tulajdonjogot az általa önkényesen megállapított tulajdoni 

illetőségre sem.  
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III.r. alperes ellenkérelmében - csatlakozva a II.r. alperesi ellenkérelemhez, - kifejtette, 

hogy egy pincére külön gyakorolni a vételi jogot nem lehet.  

 

Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét elutasította, s kötelezte, hogy 15 napon belül 

fizessen meg a II.r. alperesnek 10.000.Ft, a III.r. alperesnek 30.000.Ft perköltséget.  

 

Ítélete tényállásában megállapította, hogy a felperes a B., K. u. 43. szám alatti 

ingatlanra 1991. május 16. napján kötött haszonbérleti szerződést, amely szerint a 

pincét és az előteret jogosult használni. A II.r. alperes 1985. november 19-én kötött 

ugyancsak haszonbérleti szerződést az ingatlanból a borozóra, az étteremre, a 

gazdasági épületre és az udvarra. Az I.r. alperessel szemben 1999. január 20. napján 

felszámolási eljárás indult. A felszámolási eljárás során a II.r. alperes bejelentette 

igényét a bérleményét képező ingatlan vásárlására, amely szándékát 1992. szeptember 

11-én írásban is megerősített. 

 

A felszámolási eljárás során a II.r. alperes mint hitelező kifogást terjesztett elő. Az 

eljárás eredményeként a Veszprém Megyei Bíróság arra kötelezte I.r. alperes 

felszámolóját, hogy II.r. alperessel mint bérlővel a perbeli ingatlan vonatkozásában az 

adásvételi szerződést 30 napon belül kösse meg. A felszámoló fellebbezése folytán 

eljárt Legfelsőbb Bíróság az elsőfokú végzést azzal a pontosítással hagyta helyben, 

hogy az ingatlan vételára: 440.355.Ft.  

 

Az ítélete jogi indokolásában az elsőfokú bíróság rámutatott, a felperes arra alapította 

keresetét, hogy az adásvételi szerződés jogszabályba ütközik, mégpedig a 

Korm.rendelet 5.§.(1) bekezdésébe, mert olyan ingatlanrészre is elismerte a II.r. 

alperes vásárlási jogát, amelyre nem illette meg, ugyanakkor a pincére a felperesnek 

volt vásárlási joga. Az elsőfokú bíróság nem találta helytállónak a jogszabálysértésre 

történő felperesi hivatkozást. Álláspontja szerint a Ptk.200.§.(2) bek. szerint az a 

szerződés, amely jogszabályba ütközik, vagy amelyet jogszabály megkerülésével 

kötöttek, semmis. Ez azonban egy bíróság által „kötelezően előírt” szerződés 

megkötése esetében kizárható. 

 

A megyei bíróság ítélete ellen, annak megváltoztatása és a kereseti kérelmének történő 

helyt adása érdekében a felperes fellebbezett. 

 

A felperes fellebbezésében az elsőfokú eljárás során már kifejtett álláspontját 

megismételve kifejtette, hogy a Rendelet 5.§. (1) bek. szerint a pincére (mivel az nem 

képezte a bérlet tárgyát) a II.r. alperest nem illette meg vásárlási jog, tehát a 

szerződésnek „a pincére vonatkozó része” semmis. A Ptk.200.§. (2) bekezdés alapján a 

perbeli esetben az eredeti állapotot kell helyreállítani.  

 

Az alperesek fellebbezési ellenkérelme az elsőfokú ítélet helybenhagyására irányult. 

 

A Győri Ítélőtábla a felperes fellebbezését az alábbiak szerint találta alaposnak. 
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Az elsőfokú bíróság a teljes tényállást – elfoglalt jogi álláspontja folytán - nem 

tisztázta. Így ítélete megalapozatlan, érdemi felülbírálatra nem alkalmas. A tényállás 

teljes felderítéséhez szükséges bizonyítás ugyanakkor meghaladja a másodfokú eljárás 

kereteit. 

 

A felperes keresetében az I. és II., illetőleg a II. és III.r. alperes között létrejött 

adásvételi szerződések részbeni semmisségét állította. Az elsőfokú bíróság szerződési 

vitát bírált el a felek között, ugyanakkor nem lelhető fel az iratok között sem az I. és 

II.r., sem pedig a II. és III.r. alperes közötti szerződés. Ezen túlmenően a Pp.221.§. (1) 

bekezdése szerinti indokolási kötelezettségének sem tett eleget, ítéletét nem indokolta 

annyiban, hogy a felperes által felhívott jogszabályi rendelkezések a perbeli jogvitában 

miért nem alkalmazhatók. 

 

A Pp. 2000. január 1. napjától hatályos 3.§. (3) bek. értelmében a jogvita elbírálásához 

szükséges bizonyítékok rendelkezésre bocsátása – ha a törvény eltérően nem 

rendelkezik – a feleket terheli. A bíróság köteles a jogvita eldöntése érdekében a 

bizonyításra szoruló tényekről, a bizonyítási teherről, illetve a bizonyítás 

sikertelenségének következményeiről a feleket előzetesen tájékoztatni. 

 

Az elsőfokú bíróság a jogszabályban foglalt előzetes tájékoztatási kötelezettségének 

sem tett eleget. Nem tájékoztatta a felperest, hogy mely tények bizonyítása esetén 

vezethet sikerre a keresete. 

 

Az elsőfokú bíróság ítélete csak utal a korábban a Legfelsőbb Bíróság előtt 

folyamatban lévő eljárásokra. Ugyanakkor a másodfokú bíróságnak tudomása van 

arról,  hogy a Tapolcai Városi Bíróság előtt is volt folyamatban eljárás a perrel érintett 

ingatlanok vonatkozásában 3.P.20.157/1995 szám alatt. A tényállás teljes felderítése és 

az ügy tisztázása érdekében ezen iratok beszerzésére is szükség lett volna. Már csak 

azért is, mert az iratokhoz becsatolt Legfelsőbb Bíróság 

Fpk.VIII.30.094/2003/4.számú végzésében foglaltak eltérnek a jelen perben a megyei 

bíróság által megállapított tényállástól annyiban, hogy a fellebbezéssel támadott ítélet 

szerint a II.r. alperes már a felszámolási eljárás megindulását követően élt vásárlási 

jogával, míg a csatolt Legfelsőbb Bíróság végzése szerint azt megelőzően. 

 

Ezért a Győri Ítélőtábla a megyei bíróság ítéletét a Pp.252.§. (2) és (3) bekezdése 

alapján hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és új 

határozat hozatalára utasította. 

 

A megismételt eljárás során be kell szerezni a jogvita alapjául szolgáló szerződéseket, 

a folyamatban volt korábbi bírósági eljárás iratait és az elsőfokú bíróságnak ezt 

követően eleget kell tennie a Pp.3.§. (3) bekezdése szerint előzetes tájékoztatási 

kötelezettségének. 

 

A megismételt eljárásra a Győri Ítélőtábla a következő jogi iránymutatást adja. 
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Vásárlási jog csak önálló ingatlan, vagy önálló ingatlanná kialakítható ingatlanrész 

használóját illetheti meg. Ha a használat nem ilyen ingatlanrészen áll fenn, akkor 

nincsen jogosult által gyakorolható vásárlási jog. 

  

A Rendelet az állami tulajdonban álló házingatlanok elidegenítése kapcsán alapvetően 

két jogosítotti kört határozott meg: magánszemélyeket és a nem állami szerveket. A 

32/1969. (IX.30.) Korm. rendelet 1.§-a meghatározza, hogy a rendelet alkalmazása 

szempontjából mi tekintendő állami tulajdonban álló házingatlannak. Ezeket a 

rendelkezéseket pontosítja tovább a 2.§. (1) bekezdés mikor meghatározza, hogy a 

házingatlanok közül magánszemélyek részére mely ingatlanok idegeníthetők el. A 2.§. 

(2) bekezdése rögzíti, hogy magánszemélyek részére elidegeníthetők az egynél több 

lakást, illetőleg önálló rendeltetésű helyiséget magába foglaló lakó vagy vegyes 

rendeltetésű (részben lakás, részben egyéb célokra szolgáló), illetőleg nem lakás 

céljára szolgáló épületek is, ha azokat a kezelő állami szerv (a továbbiakban kezelő) 

előzetesen társasházzá alakította át. 

 

Az elsőfokú bíróság eljárása során nem vizsgálta, hogy a felperes esetében önálló 

rendeltetésű ingatlanról van-e szó, illetőleg kialakítható-e önálló rendeltetésű ingatlan. 

 

Amennyiben – az idézett jogszabályra figyelemmel - ennek lehetősége nem áll fenn, 

azt kell megállapítani, hogy a felperesnek nincs vásárlási joga. Ennek következtében 

jogi érdek (Ptk.234.§. (1) bekezdés) hiányában az alperesek közti szerződés 

semmiségének megállapítását nem kérheti, kereshetőségi joga nincsen. 

 

Ha pince önálló ingatlanná kialakítása lehetséges, akkor az I.r. alperes akkor 

értékesíthette volna az ingatlant, ha előtte azt társasházzá alakítja át, vásárlási jog csak 

önálló ingatlanná kialakítható ingatlanrész használóját illetheti meg a tényleges 

használatnak megfelelő mértékben.  

 

Az elsőfokú bíróság egyébként azt sem tisztázta, hogy a felperes mikor értesült az 

alperesek közötti szerződés megkötéséről. Ezzel kapcsolatban milyen lépéseket tett, 

amikor kifogásolta a felek közötti szerződés létrejöttét. Amennyiben ugyanis hosszabb 

időn át tudomása volt az alperesek szerződéskötéséről, de ezzel kapcsolatban lépéseket 

nem tett, úgy vizsgálni kell, hogy a felperes esetleges jogosultsága – a hivatkozott 

Rendelet 1994. március 31. napján történt hatályon kívül helyezésével - nem 

enyészett-e el. 

 

Észlelte a Győri Ítélőtábla, hogy a Veszprém Megyei Bíróság olyan ügyben járt el, 

amelyre nem volt hatásköre. A felperes keresetében a megyei bíróság hatáskörét a 

többször módosított Csődtv. 6.§. (1) bekezdésére alapította és hivatkozott a BH. 2000. 

évi 368. számú döntésére is.  

 

Jelen per azonban – szemben a felperesi hivatkozással – nem tartozik ebbe a körbe, 

ezért az általános hatásköri szabályok az irányadók. A pertárgy értéke 73.400.-Ft, így 

az eljárásra a városi bíróságnak lett volna hatásköre. Az ezzel kapcsolatos jogi 

következmények levonásáról és az áttételről a Győri Ítélőtáblának ma már nem kell 
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rendelkeznie. Ebben a körben a Győri Ítélőtábla utal a Pp.28.§-ára, melynek 

értelmében, ha a hatáskör a per tárgyának értékétől függ, az alperes érdemi 

ellenkérelmének (139.§.) előadása után a hatáskör hiánya figyelembe nem vehető. Ezt 

a jogi álláspontot erősíti meg a Legfelsőbb Bíróság 1995. évi BH-ban közzétett 100. 

jogesete is. 

 

A Győri Ítélőtábla a hatályon kívül helyezés folytán a Pp.252.§. (4) bekezdése alapján 

a perköltség összegét csupán megállapította, annak viseléséről az elsőfokú bíróságnak 

kell döntenie az eljárást befejező határozatában. 

 

 

G y ő r , 2005. január 26. 

 

 

Dr. Szalai György sk.              Dr. Hammer Sándor sk.                Dr. Farkas Attila sk. 

  a tanács elnöke                                 előadó bíró                                    bíró 
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