
Az élettársi kapcsolat megállapítását nem zárja ki az a körülmény, hogy a 
közös gazdálkodás során a pénzkezelést kizárólag egyik élettárs végzi. 
A gazdasági közösség fennállása az esetben is megállapítható, ha a felek az 
együttélés idején nem számolták el egymással a felmerült kiadásokat, 
hanem közös boldogulásuk érdekében használták fel jövedelmüket 
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A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN ! 
 
 

A Győri Ítélőtábla dr.K. M. ügyvéd (Z., E. u.6-10..) által képviselt V. E. K., V. 
6/B.szám alatti lakos felperesnek  dr.L. T. ügyvéd (K., Pf.62.sz.) által képviselt L. 
Iné K., K.J. u. 6. szám alatti lakos alperes ellen élettársi vagyonközösség 
megszüntetése iránt a Zala Megyei Bíróság előtt folyamatba tett perében 
Zalaegerszegen, 2004.évi október hó 28.napján 5.P.20.215/2004/13.szám alatt 
hozott közbenső ítélet ellen az alperes részéről 14.sorszám alatt benyújtott 
fellebbezés folytán meghozta a következő 
 

k ö z b e n s ő    í t é l e t e t : 
 

Az ítélőtábla a megyei bíróság közbenső ítéletét helybenhagyja. 
 
Köteles az alperes 15 nap alatt megfizetni a felperesnek 10.000 (tízezer) Ft 
másodfokú perköltséget. 
 
A közbenső ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye. 
 

I n d o k o l á s : 
 

Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott közbenső ítéletében megállapította, 
hogy a felek között 1999. áprilisától 2003. március 13. napjáig az élettársi 
vagyonközösség fennállt. 
Közbenső ítéletének indokolásában rögzítette, hogy a peres felek 1998. tavaszán 
ismerkedtek meg és közöttük érzelmi kapcsolat alakult ki. Az alperes házasságának 
felbontására, a házastársi vagyonközösség megszüntetésére került sor akként, hogy 
az alperes árverési értékesítés útján megszerezte volt házastársától a k.-i, D. 
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Gy.u.21/A.szám alatti ingatlan 1/2 részét. Ezt a későbbiek során értékesítette, majd 
megvásárolta a felújításra szoruló keszthelyi 2002/3.hrsz. alatt felvett ingatlant. 
 
A felperes házasságát a Keszthelyi Városi Bíróság felbontotta. Az ítélet 
indokolásában a felek egyező nyilatkozataként szerepel, hogy a felperes és 
házastársának az életközössége 1999.tavaszán szakadt meg, mivel V. E. harmadik 
személlyel létesített kapcsolatot, akihez ő oda is költözött. 
 
 
 
A peres felek 1999. áprilisától a felperes 2003.március 13-i elköltözéséig egy 
lakásban  éltek, egy háztartást vezettek, közöttük érzelmi és szexuális kapcsolat volt, 
és a közös gazdasági cél elérése érdekében – mely az ingatlan felújítását jelentette – 
együtt is működtek.  
A megyei bíróság a Ptk.578/G.§./1/ bekezdése értelmében vizsgálta, hogy a felek 
között élettársi kapcsolat fennállt-e figyelemmel arra, hogy az alperes a közös 
gazdálkodás tényét vitatta és azt állította, hogy közöttük gazdasági közösség nem 
jött létre. 
 
Álláspontja szerint a gazdasági közösség külön pénzkezelés esetén is megvalósulhat, 
ezért annak van jelentősége, hogy volt-e a felek között közös gazdasági cél 
érdekében együttműködés. 
 
A teljesen érdektelen R. Zs. tanú vallomása alapján úgy foglalt állást, hogy a peres 
felek között a gazdasági közösség fennáll. 
Ezt igazolja megítélése szerint az alperes leányainak, valamint a családhoz tartozó P. 
J-nek a tanúvallomása is, hiszen ők úgy nyilatkoztak, hogy közösen mentek házat 
keresni, azt vették meg, amelyik a felperesnek is megfelelő volt és megállapodtak, 
hogy közösen felújítják. 
 
A felperes szabadidejét teljes egészében a lakás felújítására fordította és barátai is 
szakipari és segédmunkákkal a rendelkezésére álltak, amelyet a felperes segített 
vissza részükre. 
 
Így a bíróság megállapította, hogy a felek élettársként éltek, mivel házasságkötés 
nélkül, de rendelkeztek közös háztartással, az érzelmi és gazdasági közösség 
egyaránt fennállt. Egymást jóban, rosszban támogatni kívánták, harmadik 
személyekkel szemben felelősséget vállaltak egymás magatartásáért. Amennyiben 
megszerzett jövedelmüket külön is kezelték, de abból a közös gazdasági céljaik 
elérése érdekében együttműködtek. 
 
Az ítélet ellen az alperes fellebbezést nyújtott be, melyben kérte a közbenső ítélet 
megváltoztatását, és annak megállapítását, hogy közte és a felperes között élettársi 
vagyonközösség 1990.április hónapjától 2003.március 13.napjáig nem állt fenn. 
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Fellebbezésében kiemelten hivatkozott arra, hogy a megyei bíróság ítélete 
megalapozatlan. 
 
A megyei bíróság tévesen állapította meg a gazdasági közösség fennállását, illetve a 
közös gazdasági cél érdekében történő együttműködést. 
 
 
 
 
A felperes érdekkörében meghallgatott tanúk túlnyomó többsége kizárólag a per 
tárgyát képező ingatlanon végzett munkát, közelebbi kapcsolatban sem a 
felperessel, sem pedig ővele nem kerültek. A munkavégzés során került sor csak 
kizárólag találkozásra, tehát ők az együttélésükről, a kapcsolatukról, különös 
tekintettel egy gazdasági közösség fennállása tekintetében nyilatkozni nem tudtak. 
 
Az elsőfokú bíróság által kiemelten kezelt R. Zs. tanúvallomása sem fogadható el, 
hiszen a tanú vallomásának kiragadott részletei, azok értékelése téves következtetés 
levonására adtak alapot. A tanú kizárólag a lányaival állt baráti viszonyban, őt 
közelebbről nem ismeri, kizárólag a felpereshez szokott menni. 
A tanú előadta azt is, hogy az általa elmondottak kizárólag a felperes neki tett 
előadásán alapulnak, konkrét tudomása saját elsődleges észlelése e tárgyban nincs. 
 
A kártyáról való pénzlevételhez kapcsolódva előadta, hogy a felperes, mint egy 
kölcsönként biztosította a kártyáján lévő hitelkeretet, melyet az élettársi kapcsolat, 
illetve a megszakadását követően havi rendszerességgel visszafizette a kártyát 
kibocsátó pénzintézet felé. Ennek alátámasztására csatolta az általa eszközölt 
befizetések bizonylatait. 
 
Érvelése szerint ezen előadását alátámasztja P. J. tanú elmondása is, aki 
egyértelműen bizonyította, hogy nem csak az ő részére, hanem a tanú részére is 
ugyanígy biztosított a felperes vásárlási lehetőséget. 
 
A tulajdonát képező ingatlan átépítéséhez felújításához szükséges anyagok 
megvásárlására úgy került sor, hogy ő a megfelelő pénzeszközökkel ellátva 
megkérte a felperest arra, hogy az általa kiválasztott kályhát vásárolja meg és azt 
szállítsa haza. 
 
Megítélése szerint a meghallgatott tanúk vallomása alapján nem állapítható meg az, 
hogy közte és a felperes között élettársi kapcsolat állt volna fent. Az élettársi 
kapcsolat feltételezi a gazdasági közösséget is, amely azt jelenti, hogy az élettársak 
vagyoni ügyeiket közösen intézik, mindennemű jövedelmüket – beleértve a 
munkaviszonyból származó keresetüket – egyéb pénzeszközeiket közösen 
használják, közösen vállalnak kötelezettséget. 
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Az elsőfokú eljárásban egyértelműen bizonyította, hogy az ingatlan megvásárlására a 
házasságából származó vagyontömegből került sor, így ez nem jelenti a közös 
gazdasági cél kitűzését és elérését. Ugyanakkor a felperesnek a ház vonatkozásában 
végzett munkáját már előre honorálta. 
 
A tanúk azt is előadták, hogy a felperesnek jövedelme sem legálisan, sem pedig 
fekete munkából nem származott. Ettől függetlenül az is megállapítható, hogy 
egymás keresetét, jövedelmét nem vonták egybe, közös felhasználásról pedig 
egyáltalában nem volt szó. 
 
Az a tény, hogy esetenként a felperes helyett fizette a gyermektartásdíjat nem jelenti 
a közös felelősség vállalást, mivel ezt kizárólag azért tette, mert a felperesnek 
keresete nem volt. 
 
A felperes fellebbezési ellenkérelmében a közbenső ítélet helybenhagyását kérte, 
annak helyes indokai alapján. 
 
A fellebbviteli tárgyalásra előadta, amikor a perbeli ingatlanba beköltöztek, akkor 
egy közös kasszájuk volt, még pedig egy piros „széfszerűség”. Ebbe tették be a 
keresetüket, és mindketten rendelkeztek több bankkártyával. Ő a keresetét mindig 
oda adta az alperesnek, a bankkártyáit is mindig ő használta kizárólagosan, egy 
darabig szinte a PIN kódot sem ismerte. Előadása szerint az alperes egy könyvelést 
is vezetett, de ennek hollétére nyilatkozni nem tudott. 
 
Az alperes által a fellebbezéshez csatolt befizetési bizonylatok vonatkozásában 
előadta, hogy ezekkel az összegekkel az alperes a már korábban kimerített 
hitelkeretet fizette vissza részletekben 60 napon túl. Álláspontja szerint ezen 
összegek csak a kamatot fedezték. Az életközösség megszakadását követően 1-2 
alkalommal fizetett havi 6.000 Ft körüli összegeket erre a célra. 
 
A fellebbezés a következők szerint nem alapos. 
 
A városi bíróság a kihallgatott tanúk vallomása alapján a tényállást kellő mértékben 
feltárta és az így rendelkezésre álló adatok alapján helyesen állapított meg, hogy a 
peres felek között az élettársi kapcsolat fennállt. 
A kihallgatott tanúk vallomásának az értékelésével kapcsolatban azonban nem 
osztotta az elsőfokú bíróság jogi álláspontját. 
A Pp.206.§./1/ bekezdése értelmében a bíróság a tényállást a felek előadásának és a 
bizonyítási eljárás során felmerült bizonyítékoknak egybevetése alapján állapítja 
meg; a bizonyítékokat a maguk összességében értékeli és meggyőződése szerint 
bírálja el. 
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Az ítélőtábla a fentiek alapján mérlegelési körébe vonta a peres eljárásban 
meghallgatott valamennyi tanú vallomását. Családjogi jellegű ügyekben nem lehet 
félre tenni a hozzátartozó tanúk vallomását éppen annak sajátos jellegére 
figyelemmel, hiszen a legbelsőbb családi ügyekre nyilvánvalóan kívülállók nem 
tudnak nyilatkozni, mivel e vonatkozásban ismeretekkel nem rendelkeznek. 
 
Az összes eljárási adat mérlegelése és egybevetése alapján is helyes azonban az 
elsőfokú bíróság jogi álláspontja az életközösség fennállása vonatkozásában. Az 
ítélőtábla mindenben osztotta az elsőfokú bíróság ezzel kapcsolatos jogi álláspontját 
és a közbenső ítélet indokolásában foglaltakat. 
A fellebbezésben felhozott érvekre figyelemmel az alábbiakat emeli ki: 
 
A Ptk.578/G.§-ának /1/ bekezdéséből kell értelmezni az élettársak fogalmát, mely 
magában foglalja azt, hogy a felek éljenek együtt, rendelkezzenek közös háztartással, 
közöttük érzelmi és gazdasági közösség álljon fenn, harmadik személyekkel 
szemben összetartozásukat minden vonatkozásban vállalják. 
Ugyanakkor azonban az élettársi kapcsolatban sem követelhető szigorú elvárás a 
vagyonkezelésben, mint házastársak esetén. A töretlen bírói gyakorlat szerint az 
élettársi kapcsolat megállapítását nem zárja ki az a körülmény, hogy a közös 
gazdálkodás során a pénzkezelést kizárólag egyik élettárs végzi. 
A gazdasági közösség fennállása az esetben is megállapítható az e körben kialakult 
bírói gyakorlat szerint, ha a felek az együttélés idején nem számolták el egymással a 
felmerült kiadásokat, hanem közös boldogulásuk érdekében használták fel 
jövedelmüket. 
 
Helyesen állapította meg tehát az elsőfokú bíróság, hogy az élettársi kapcsolat 
törvényi ismérvei a peres felek vonatkozásában megállapítható, hiszen a felek egy 
lakásban éltek, érzelmi kapcsolat állott fenn közöttük és volt közös gazdasági céljuk 
is, az ingatlan közös boldogulásuk érdekében történő felújítása, melynek eléréséhez 
mindketten hozzájárultak. 
Ezt igazolja a felperes édesapjának V. F-nek a 11.sorszámú jegyzőkönyvbe foglalt 
tanúvallomása, amely szerint az alperes tulajdonát képező ingatlannál a 
mellékhelyiségeket apartmanná kívánták átalakítani, és ezeket szerették volna kiadni.   
Az eljárás adataiból megállapítható az is, hogy az alperes használta a felperes 
hitelkártyáját. 
Az alperes által a fellebbezés mellékleteként becsatolt befizetési csekkek 
fénymásolatai nem igazolják az alperes előadását, mivel a 6 db befizetési csekk 
közül csupán 2 db csekk befizetési időpontja esik az életközösség fennállásának 
idejére, a további befizetésekre pedig az élettársi kapcsolat megszakadása után 
került sor. 
 
Ezen indokokkal az ítélőtábla az elsőfokú bíróság közbenső ítéletét a Pp.253.§./2/ 
bekezdése alapján helybenhagyta. 
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A másodfokú perköltségről – mely csak a jogi képviselettel felmerült készkiadás – a 
Pp.78.§./1/ bekezdése szerint határozott. 
 
Győr, 2005.évi január hó 18.napján 
 
Dr.Ábrahám Éva sk.                 Dr.Vass Mária sk.                     Dr.Lezsák József sk. 
a tanács elnöke                                előadó bíró                                         bíró 
 
                                                                                                 A kiadmány hiteléül: 
 
                                                                                                                 kiadó 


