
A helyiségbérleti szerződésekre vonatkozó anyagi jogi jogszabályok 

túlnyomórészt diszpozitív jellegűek, amelyektől a felek eltérhetnek és olyan 

kérdésekben is megállapodhatnak, amelyeket a szerződési viszonyokat szabályozó 

jogszabályok nem rendeznek.  

 

Győri Ítélőtábla :Gf.II.20.057/2006/4. 

 

Alkalmazott jogszabályok: 1993. évi LXXVIII. tv. (Lt.) 28.§.(2) bekezdés, 36.§. /1/ 

bekezdés, 42/1996. (X.9.) AB határozat 
 

 
A felperes – mint bérbeadó – és az alperes – mint bérlő – között 2000. október 31. 

napján helyiség- és terület bérleti szerződés jött létre (melyet 2001. október 4. napján 

módosítottak) a v-i 1965/33. hrsz-ú (V., Házgyári u. 1. sz.) alatti irodaépületből, áru-

vizsgáló helyből, vámraktárból és 1400 m2 alapterületű parkolóból álló „korszerű 

vámkezelő helyre” a 2005. december 31. napjáig szóló határozott időre. A felek a 

szerződésben a bérleti díjat euróban határozták meg, de azt forintban kellett 

megfizetni, illetve a bérlő alperes a parkoló használatáért havi 150.000.- Ft + áfa díjat 

tartozott fizetni. A felmondás jogát a felek – a szerződés határozott időre való 

megkötése miatt – korlátozták, azt csak súlyos szerződésszegés esetén illette meg a 

feleket, így a bérlőt akkor, ha a bérbeadó felperes bármilyen módon akadályozza a 

vámkezelések lebonyolítását. A bérleményben ugyanis az alperes a Vám- és 

Pénzügyőrség Regionális Parancsnokságával (a továbbiakban: VPOP Parancsnoksága) 

üzemeltetési szerződés alapján vámudvart üzemeltetett. A felmondás idejét a felek 90 

napban határozták meg. 

 

Az alperes 2004. november 8. napján kelt a felpereshez címzett levelében kifogásolta, 

hogy a felperes – előzetes értesítése nélkül – lezárta a bérelt vámkezelőhely 

közforgalmú magánútról nyíló gépkocsibejáratát. Ezt követően az alperes által 

üzemeltetett vámudvar csak a felperes tulajdonában álló parkolóból volt 

megközelíthető, ahol a felperes az alpereshez igyekvő gépkocsivezetőktől parkolási 

díjat szedett. 2005. március 3. napján a VPOP Parancsnoksága a vámudvarban 

helyszíni ellenőrzést tartott, melynek során megállapította, hogy a korábbi 

gépjárműbejárat megszűntetése, az alperesi és a felperesi ingatlan közötti kerítés 

elbontása folytán a vámudvar területe nem behatárolt és nemcsak az ügyfelek, 

valamint a feladatok intézését végzők részére vehető igénybe. Emiatt az alperesi 

bérlemény nem alkalmas a vámudvarként történő üzemeltetésre. Az ellenőrzés alapján 

a VPOP Parancsnoksága közölte az alperessel, hogy az alperessel kötött üzemeltetési 

szerződést nem hosszabbítja meg.  

 

Az alperes a felek között létrejött bérleti szerződést 2005. március 11. napján 2005. 

június 11. napjára felmondta, arra hivatkozással, hogy a felperes a bérlemény közútra 

nyíló bejáratát lezárta, azt felszólítás ellenére sem nyitotta meg. Így a bérlemény csak 

a felperesen keresztül közelíthető meg, amely parkolási díjat szed az alpereshez 

igyekvő gépjárművektől, mellyel a vámkezelést akadályozza, így súlyos 

szerződésszegést követ el. 

 

Keresetében a felperes a 2005. március 11. napján kelt alperesi felmondás 

érvénytelenségének megállapítását kérte. Kereseti álláspontja szerint a felmondás azért 



  

érvénytelen, mert az abban hivatkozott – és általa lezárt – kapu nem képezte a 

bérlemény részét, a bérlemény nem közúttal, csak közforgalmú magánúttal volt 

határos, és a felperes a vámkezelés lebonyolítását nem akadályozta, a bérlemény az 

újabb kapun is zavartalanul megközelíthető. Kifejtette, hogy annak nincs jelentősége a 

felek közötti jogviszonyban, hogy az alperes a vámhatósággal milyen feltételek mellett 

szerződött és milyen tevékenység ellátására, mivel ezek a vámigazgatási szabályok 

nem lettek a felek közötti bérleti szerződés részei.  

 

Ellenkérelmében az alperes a kereset elutasítását és felperes perköltségben 

marasztalását kérte. Álláspontja szerint a felperes súlyos szerződésszegést követett el, 

ezért az alperesi felmondás érvényes, ugyanis a felperes a bérlemény korábbi bejáratát 

– ahonnan a bérlemény a közforgalmú magánútról közvetlenül megközelíthető – 2004. 

októberében megszüntette, ezzel az alperes által végzett vámkezelést akadályozta. 

Kiemelten hivatkozott a VPOP Parancsnoksága helyszíni szemlén alapuló 2005. 

március 7. napján kelt levelére, amely szerint az abban foglalt okok miatt az alperessel 

a vámudvar-üzemeltetési szerződést nem hosszabbítja meg. Emiatt – álláspontja 

szerint – a felperes nem tett eleget a bérleti jogviszony egész tartama alatt őt terhelő 

azon szavatossági kötelezettségének, hogy biztosítsa a bérlemény rendeltetésszerű 

használatát (Ptk. 424.§. /1/ bek.).  

 

Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott ítéletében megállapította, hogy az alperes 

2005. március 11. napján kelt felmondása érvénytelen, egyben rendelkezett a le nem 

rótt illeték és a felperesi perköltség viseléséről. 

 

Az elsőfokú bíróság az 1993. évi LXXVIII. tv. (Lt.) 36.§. /1/ bekezdése alapján 

alkalmazandó bérlői felmondási szabályokra (Lt.28.§.) volt figyelemmel döntése 

meghozatalánál. Az Lt.28.§. /2/ bekezdése szerint a felmondás a hónap utolsó napjára 

szólhat, de a felmondási idő nem lehet kevesebb 15 napnál. Az elsőfokú bíróság ezen 

idézett törvényi rendelkezésről megállapította, hogy az kogens szabály, melytől a felek 

megállapodásukkal sem térhetnek el. Az alperes ugyan a szerződésben szereplő 90 

napos felmondási idővel mondott fel - az elsőfokú bíróság érvelése szerint, - de nem a 

hónap utolsó napjára, ezért a felmondása – mint alakszerűségi szabályba ütköző – 

érvénytelen. 

Az ítélet ellen az alperes terjesztett elő fellebbezést, az elsőfokú bíróság ítéletének 

megváltoztatása és a kereset elutasítása iránt. 

 

Az alperes fellebbezésének indokolásában tévesnek tartotta az elsőfokú bíróság azon 

ítéleti megállapítását, hogy az Lt. valamennyi felmondásra vonatkozó szabálya eltérést 

nem engedően kogens. Idézte az Lt-hez írt kommentárt, melyből azt a következtetést 

vonta le, hogy a kogencia csak részlegesen – a felmondási határidő minimális 

időtartamára, utolsó napjára vonatkozóan – érvényesül, de nem teszi a felmondást 

érvénytelenné jelen esetben. Amennyiben ugyanis az a törvényi rendelkezés, hogy a 

felmondás csak a hónap utolsó napjára szólhat, kogens lenne, a bíróság csupán azt 

állapíthatná meg, hogy a bérleti szerződés 2005. június 30. napján, és nem 2005. június 

11. napján szűnt meg. A fellebbezésében abból a tényből, hogy a bírói gyakorlat 

(BH.2005/292.) szerint nincs akadálya a határozott időre, avagy feltétel bekövetkeztéig 

szóló bérleti szerződés megállapodás szerinti felmondásának, pedig arra a 

következtetésre jutott, hogy a bérbeadói szerződésszegés folytán való bérlői 

felmondásnál nem jön figyelembe az Lt.28.§-a, nem okoz érvénytelenséget a nem a 



  

hónap utolsó napjára szóló felmondás. Rámutatott, hogy az alperest nemcsak a felek 

szerződése, hanem a törvény alapján is megillette a felmondás joga, ugyanis a 

bérbeadót a bérlet egész időtartama alatt terhelte a rendeltetésszerű használatra 

alkalmas bérlemény biztosításának kötelezettsége, melynek a felperes a kapu 

áthelyezésével nem tett eleget. Hivatkozott az elsőfokú bíróság eljárási 

szabálysértésére is, álláspontja szerint ugyanis az ítélet nem terjed ki, valamennyi a 

felperes által perbe hozott kereseti kérelemre.  

 

A felperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú bíróság ítéletének 

helybenhagyását és az alperes másodfokú perköltségben marasztalását indítványozta.  

 

A fellebbezés az alábbiak szerint alapos. 

 

Az ítélőtábla megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a tényállást részben hiányosan 

állapította meg, illetve a megállapított tényállásból a felmondás érvénytelensége 

tekintetében helytelen jogkövetkeztetést vont le. 

 

A fellebbezési eljárásban az ítélőtáblának abban a kérdésben kellett állást foglalnia, 

hogy az alperes 2005. március 11. napján kelt felmondása a lakások és helységek 

bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 

LXXVIII. tv. (Lt.) 28.§. /2/ bekezdésébe ütközik-e, avagy sem.  

 

A kérdés megválaszolásánál abból kellett kiindulni, hogy az Lt. 1.§. /3/ bekezdése 

szerint a törvényben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 

A Ptk. 200.§. /1/ bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy a szerződés tartalmát a felek 

szabadon állapíthatják meg. A szerződésekre vonatkozó rendelkezésektől egyező 

akarattal eltérhetnek, ha jogszabály az eltérést nem tiltja. A szerződési szabadság 

említett elvéből következően a szerződésekre – így: helyiségbérleti szerződésekre – 

vonatkozó anyagi jogi jogszabályok túlnyomórészt diszpozitív jellegűek, amelyektől a 

felek eltérhetnek és olyan kérdésekben is megállapodhatnak, amelyeket a szerződési 

viszonyokat szabályozó jogszabályok nem rendeznek. 

 

A felek között a nem vitás tényállás szerint helyiség- és területbérleti szerződés jött 

létre, amelyre – a helyiségbérleti kikötések túlnyomó jelentősége miatt – az Lt. 

helyiségbérletre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Az Alkotmánybíróság az Lt. 

43.§. /1/ bekezdésének a felmondási időt korlátozó szabályával kapcsolatos indítvány 

alapján elemezte az Lt. szabályaitól való eltérés lehetőségét. (42/1996. (X.9.) 

alkotmánybírósági határozat) E szerint „az Lt. szabályai – az önkormányzati és állami 

lakások és helyiségek bérleti jogviszonyára vonatkozó rendelkezések, továbbá a 

felmondási és más megszűnési szabályok bizonyos kivételeitől eltekintve – 

diszpozitívak, azaz azok eltérő alkalmazásáról a szerződő felek szabadon 

rendelkezhetnek, azokat félretehetik. Minden diszpozitív szabály egyik lényeges eleme 

az, hogy a szabály csak annyiban kerül alkalmazásra, amennyiben a felek másként 

nem rendelkeznek.” Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. tv. 27.§. /2/ 

bekezdése szerint az Alkotmánybíróság határozata mindenkire – így a perbíróságra is 

– kötelező.  

 

A perbeli esetben a felek között határozott időre szóló bérleti szerződés jött létre, 

amely az Lt.23.§. /2/ bekezdése szerint az abban meghatározott idő elteltével, illetve 



  

feltétel bekövetkeztével szűnik meg. Megszűnik ezen túl a határozott időre kötött 

bérleti szerződés a bérlő hibájára alapított bérbeadói felmondással (Lt.24.§. /1/ 

bekezdés a./- d./ pont). A fentiekből következően annak sincs törvényi akadálya, hogy 

a felek arra nézve állapodjanak meg a Ptk.321.§. /1/ bekezdés alapján, hogy rendes 

felmondással is megszüntethető a határozott idejű bérleti szerződés (Legfelsőbb 

Bíróság Pfv.IX.21.686/2000/6. szám., Pfv.IX.21.875/1998/4. szám). 

Természetszerűleg a felek megállapodása arra is kiterjedhet, hogy a bérbeadó 

szerződésszegése, avagy súlyos szerződésszegése szolgál a felmondás alapjául, amely 

esetben a bérlő szerződésszegésre hivatkozással felmondhat, azonban bizonyítani 

tartozik a bérbeadói szerződésszegés tényét. Az Lt.36.§. /1/ bekezdés alapján 

alkalmazandó Lt.26.§. /5/ bekezdése szerint ugyanis – nem állami és nem 

önkormányzati tulajdonban lévő lakás, valamint helyiség esetén – a felek a felmondási 

okokat szabadon állapíthatják meg (Legfelsőbb Bíróság Pfv.I.20.777/2002/5.). 

 

A perbeli esetben az elsőfokú bíróság határozata annyiban helytálló, hogy amennyiben 

a felek megállapodása nem terjed ki a helyiségbérleti szerződés felmondásának 

valamely kérdésére, hézagpótló jelleggel alkalmazandó a törvény diszpozitív szabálya. 

A jelen bérleti szerződésben a felek megállapodása nem terjed ki arra a  kérdésre, hogy 

a felmondásnak – 90 napos felmondási idő közbejöttével – mely napra – esetleg a 

hónap utolsó, avagy közbeeső – napjára kell szólnia. Az ítélőtábla álláspontja szerint 

az elsőfokú bíróság ítéletében tévesen következetett arra, hogy a felek ebbéli 

megállapodásának hiánya folytán alkalmazandó hézagpótló szabály az Lt.28.§. /2/ 

bekezdése, és helytelen annak megállapítása is, hogy ezen törvényi rendelkezés a felek 

jogviszonyára kogens szabályt tartalmazna. 

 

Az Lt.28.§. /1/ bekezdése szerint ugyanis a bérlő a határozatlan időre kötött szerződést 

bármikor felmondhatja írásban, míg a 28.§. /2/ bekezdése úgy rendelkezik, hogy a 

felmondás a hónap utolsó napjára szólhat, de a felmondási idő nem lehet rövidebb 15 

napnál. Ezért az idézett törvényhely a határozatlan időtartamú lakás- és helyiségbérleti 

szerződésekre vonatkozik, míg a perbeli határozott időtartamra jött létre; illetve a 

törvény a bérlői rendes felmondás alakszerűségét szabályozza. Ezzel szemben a bérlő 

alperes a perbeli megállapodás alapján a bérbeadó felperes szerződésszegésére 

hivatkozva mondott fel. Így a felek jogviszonyára sem hézagpótló jelleggel, sem 

kogens volta miatt nem alkalmazható az Lt.28.§. /2/ bekezdésének megszüntetési 

hatállyal kapcsolatos szabálya.  

 

Ezért az elsőfokú bíróság által meghatározott okból az alperes 2005. március 11. 

napján kelt felmondása nem érvénytelen. 

 

Az elsőfokú bíróság eltérő jogi álláspontja folytán érdemben nem vizsgálta, és nem 

határozott abban a kérdésben, hogy az alperes a felmondásában alappal hivatkozott-e a 

felperes szerződésszegésére, a felmondásban megjelölt felmondási ok (a vámkezelés 

lebonyolításának akadályozása) ténylegesen megvalósult-e, jogszerű-e a felmondás. 

Ezért a bizonyítási eljárás nagy terjedelmű kiegészítése szükséges. Az ítélőtábla a 

Pp.252.§. /3/ bekezdése alapján helyezte hatályon kívül az elsőfokú bíróság ítéletét, és 

az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és új határozat hozatalára utasította.  


