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A végrehajtóval szemben az államigazgatási jogkörben okozott kár 

megtérítésének – egyik – feltétele hiányzik, ha a felperes (jogelődje) a kár 

elhárítására alkalmas jogorvoslati jogát nem merítette ki: végrehajtási kifogást 

nem terjesztett elő és igénypert sem indított / Ptk. 349. § (1) bek./ 

 

 

A megyei bíróság fellebbezéssel támadott ítéletében a felperes keresetét elutasította, 

egyben kötelezte a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek 15 napon belül 40.000 

Ft perköltséget, azzal, hogy 96.000 Ft illetéket és 18.000 Ft perköltséget az állam visel.   

 

Ítéletének indokolása szerint a felperessel szemben több végrehajtható okirat alapján 

indult végrehajtási eljárás, amelyben az alperesi önálló végrehajtó járt el. Az alperes az 

1997. szeptember 2. napján és az 1999. február 22. napján kelt foglalási 

jegyzőkönyvekben lefoglalta az FBP-653 frsz-ú Citroen Xantia típusú gépjárművet, 

melyet 1999. május 31. napján 1.600.000 Ft-os vételáron elárverezett. A házastárs 

tudott a foglalásról, az árverésről és az árverezendő ingó mibenlétéről is.  

 

A megyei bíróság az alperes ellenkérelmére figyelemmel elsődlegesen azt vizsgálta, 

hogy a felperesi követelés elévült-e. Álláspontja szerint az elévülési határidő kezdete 

az az időpont, amikor a perbeli gépjármű elárverezéséről a felperes házastársa, mint 

engedményező tudomást szerzett. Az 1999. május 31. napján megtartott ingóárverésen 

a felperes és házastársa nem vettek részt, az árverés eredményes voltáról akkor 

szereztek tudomást, amikor részükre az alperesi végrehajtó a felosztási tervet 

megküldte. A felosztási terv dátuma 1999. június 2. napja, ezért a felperes által 2004. 

június 1. napján előterjesztett fizetési meghagyás az elévülési időn belül érkezett.  

 

A megyei bíróság az államigazgatási jogkörben okozott kár megtérítésének feltételeit 

vizsgálta. Kifejtette, hogy a felperes házastársa sem az ingóárverési hirdetménnyel, 

sem az árveréssel szemben nem terjesztett elő végrehajtási kifogást. Így a felperes és 

házastársa a kár elhárítására alkalmas rendes jogorvoslati lehetőségeket nem vette 

igénybe.   

 

Ezt meghaladóan a megyei bíróság álláspontja az volt, hogy a végrehajtó jogszerűen 

járt el, a terhére jogellenes illetve felróható magatartás nem állapítható meg. 

Amennyiben a felperes házastársát kár érte, úgy a kár bekövetkezte és az alperesi 

magatartás között nincs okozati összefüggés. A fentiekből következően az alperes 

kártérítési felelőssége nem áll fenn, így a megyei bíróság a felperesi keresetet 

elutasította.  

  

Az ítélet ellen a felperes fellebbezést nyújtott be, annak megváltoztatása, kereseti 

kérelmének való helytadás iránt. 
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Arra hivatkozott, hogy kereseti kérelme nem a Ptk. 349. § (1) bekezdésén, hanem a 

Ptk. 339. § (1) bekezdésén alapul. Megismételve az elsőfokú eljárásban tett 

nyilatkozatait előadta, hogy az alperes jogellenesen járt el, amikor a házastársa 

különvagyonát képező személygépkocsit lefoglalta a hozzá semmilyen módon nem 

kapcsolódó végrehajtási ügyben.  

 

A másodfokú tárgyaláson a felperesi képviselő előadta, hogy a felperes a végrehajtási 

eljárás folyamata alatt a jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatást nem kapott.  

 

Az alperes a fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte. 

Álláspontja szerint a felperes követelése megalapozatlan. A felperes házastársának 

lehetősége volt a foglalás miatt igényperrel élni.  

 

A fellebbezés nem alapos. 

 

Az elsőfokú bíróság a perben a bizonyítási eljárást a szükséges és egyben elégséges 

körben lefolytatta, az ott beszerzett bizonyítékokat a Pp. 206. §-ának megfelelően 

helyesen értékelve helyes tényállást állapított meg és ebből megalapozott, okszerű 

következtetéseket vont le. 

 

Az ítélőtábla mindenben egyetért a megyei bíróság ítéletének indokolásában 

foglaltakkal és az abban kifejtett jogi állásponttal.  A fellebbezésben felhozott érvekre 

figyelemmel az alábbiakat emeli ki: 

 

A bírósági végrehajtás az igazságszolgáltatás része, közhatalom gyakorlása során 

kifejtett szervező, intézkedő tevékenységnek minősül, ezért a végrehajtó kártérítési 

felelősségére a Ptk. 349. §-a irányadó.   

 

Ezért – annak megállapítása után, hogy a Vas Megyei Bíróságra 2004. június 1. napján 

érkezett fizetési meghagyás az elévülési időn belül érkezett - helyesen vizsgálta a 

megyei bíróság, hogy fennállnak-e az államigazgatási jogkörben okozott kár 

megtérítésének a Ptk. 339. § (1) és a Ptk. 349. § (1) bekezdésében meghatározott 

általános és különös feltételei. Ezek értelmében államigazgatási jogkörben okozott 

kárral kapcsolatos ügyekben az államigazgatási szerv kártérítési felelőssége akkor 

állapítható meg, ha a hatóság magatartása jogellenes és felróható, a felperesnél a kár 

bekövetkezte megállapítható, a hatóság magatartása és a kár bekövetkezte között az 

okozati összefüggés fennáll, a felperes a rendes jogorvoslati lehetőséget igénybe vette, 

és a kár rendes jogorvoslattal nem volt elhárítható.  

 

 

 

 

 

Ezt támasztja alá a felperes 9. sorszám alatti jegyzőkönyvben tett nyilatkozata is, 

melyben előadta, hogy a végrehajtási kifogást azért terjesztette elő elkésetten, mert 
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házastársát a gépkocsi végrehajtása nagyon megviselte és nem is akart az üggyel 

foglalkozni.     

 

A végrehajtónak nem volt olyan tájékoztatási kötelezettsége a jogorvoslat körében, 

amelynek ne tett volna eleget.  

 

Helyesen állapította meg a megyei bíróság, hogy a felperes által az alperes terhére rótt 

cselekmények nem minősíthetőek nyilvánvalóan kirívóan jogsértőnek, így az alperesi 

magatartás jogellenessége nem állapítható meg. Szintén nem állapítható meg, hogy az 

alperes magatartásával okozati összefüggésben a felperest kár érte. E körben – miként 

az elévüléssel kapcsolatban is - csupán utal az ítélőtábla a megyei bíróság ítéletének 

indokaira.  

 

Tekintettel arra, hogy a felperes keresetének a jogalapja teljes egészében hiányzik, 

helyesen döntött a megyei bíróság, amikor a felperes keresetét elutasította. 

 

Mindezen indokok alapján az ítélőtábla a megyei bíróság ítéletét a Pp. 253. § (2) 

bekezdése alapján helybenhagyta. 

 


