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A közös tulajdon megszüntetése iránti perekben az ügy körülményei 

indokolhatják, hogy a megszüntetés módjának több változatáról, feltételhez 

kötött ítéleti rendelkezésekben határozzon a bíróság  /Ptk. 148. §. (2) 

bekezdéséből/ 

 

 

Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott ítéletével a gy-i 7018/A/14 hrsz-ú 

ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntette, I.r. alperes 8308/16476-od tulajdoni 

illetőségét 8.200.000 Ft megváltási ár ellenében – a III.r. alperes által lakottan – a 

felperes tulajdonába adta. A megváltási ár kifizetésének igazolása esetére megkereste a 

körzeti földhivatalt az I.r. alperes tulajdonjoga törlése és a felperes tulajdonjoga 

bejegyzése iránt.  

Az elsőfokú bíróság határozatának indokolásában kifejtette, hogy a Ptk. 148. §. (1) 

bekezdése alapján nem tartotta indokolnak a perbeli lakás közös tulajdona 

természetbeni megszüntetését, mivel a felek egyező előadása szerint ez jelentős 

műszaki átalakítással és költséggel lett volna lehetséges. A természetbeni 

megosztására ezért kérelem sem érkezett a felektől. A közös tulajdon Ptk. 148. §. (2) 

bekezdés szerinti – megváltás útján való – megszüntetésének nem látta akadályát, a 

kirendelt igazságügyi szakértő által megállapított – a III.r. alperes bérleti jogviszonya 

folytán – lakott forgalmi értéken. A perköltségről a Legfelsőbb Bíróság PK.10. számú 

állásfoglalása VI/g. pontja alapján rendelkezett. 

 

Az ítélet ellen a III.r. alperes terjesztett elő fellebbezést – elsődlegesen – az elsőfokú 

ítélet megváltoztatása és a kereset elutasítása iránt; - másodlagosan – a lakás 

beköltözhető értéken való tulajdonba adása iránt.  

 

A III.r. alperes fellebbezésének indokolásában előadta, hogy az I.r. alperes lakás- és 

helységirodájában azt a tájékoztatást kapta, hogy a 2005. év I. negyedévében egy 

cserelakást kaphat, a Gy-i. L. u. 17. IV/4. szám alatti lakás kiutalása folyamatban van, 

ezért az általa használt perbeli lakrész 2005. március 31. napjáig kiüríthető mert a 

cserelakást elfogadná. Rámutatott fellebbezésében a III.r. alperes, hogy 2002. 

augusztus 9-én unokájával tartási szerződés kötött, amely alapján 2006. júliusában a 

III.r. alperes és az eltartó beköltözne a perbeli lakásba. Jelenleg csak betegsége miatt, 

ideiglenesen tartózkodik leánya 48 m2-es lakásingatlanában. A perben készült 

szakvélemény a fellebbezés álláspontja szerint nem a valós helyzetet mutatja, a 

felperes már két önálló összkomfortos kis lakást alakított ki saját lakrészéből, melyeket 

a III.r. alperes lakrészével együtt bérbeadna. Kifejtette, hogy amennyiben a felperes 

lakottan jutna a III.r. alperes által lakott ingatlanrészhez, akkor a piaci bérleti díjat 

igényelhetné tőle, melyet III.r. alperes nem tudna megfizetni, egyben okafogyottá 

tenné a III.r. alperes által megkötött tartási szerződést is. 

 

A III.r. alperes fellebbezéséhez a fellebbezési tárgyaláson csatolta az I.r. alperes 2005. 

július 5. napján kelt azon tájékoztatását, mely szerint a Gy-i. L. u. 17. IV/4. szám alatti 

önkormányzati bérlakást változatlanul fenntartja a III.r. alperes részre. 
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A felperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú bíróság ítéletének 

helybenhagyását indítványozta. Ellenkérelmében kifejtette azon álláspontját, mely 

szerint nincs jelentősége a III.r. alperes által hivatkozott I.r. alperesi ígéretnek az 

önkormányzati bérlakás fenntartására vonatkozóan, ugyanis a tényhelyzet az, hogy a 

perbeli ingatlanrész ettől függetlenül nem beköltözhető. Rámutatott, hogy az elsőfokú 

eljárásban keletkezett szakvélemény elkészülte óta a perbeli ingatlan értéke jelentősen 

megváltozott, lecsökkent, amely indokolttá teszi a szakvélemény felülvizsgálatát.  

 

Az I.r. alperes a fellebbezésre előadta, hogy az I.r. alperes részére mind a lakott, mind 

a beköltözhető értéken való megváltás elfogadható, de támogatja a III.r. alperes 

fellebbezését a beköltözhető értéken való megváltásra vonatkozóan. 

 

A fellebbezés részben alapos. 

 

Elsődlegesen az ítélőtábla arra utal, hogy a perbeli alperesek a közös tulajdon 

megszüntetése iránti perben kényszerű pertársak (Pp. 51. §. a.) pont), melyből az 

következik, hogy a III.r. alperes fellebbezése kihat az I.r. alperesre vonatkozó ítéleti 

rendelkezésre is.  

 

A III.r. alperes a fellebbezésében – a fellebbezési tárgyaláson okirattal igazolt – azon 

új tényre hivatkozott, mely szerint az I.r. alperes a Gy-i. L. u. 17. IV/4. szám alatt 

önkormányzati (csere) lakást tart fenn a részére, melyre lakásbérleti szerződést kötne a 

III.r. alperessel, aki vállalja az oda való átköltözést. Ezen új tényre a III.r. alperes 

fellebbezésében a Pp. 235. §. (1) bekezdésének II. fordulata szerint hivatkozhatott. 

 

A közös tulajdon megszüntetése iránti perekben – a Ptk. 148. §. (2) bekezdéséből és a 

Legfelsőbb Bíróság PK.10. számú állásfoglalásából is következően – a 

tulajdonostársak, valamint a tulajdonközösség megszüntetése által érintett egyéb 

érdekeltek méltánylandó érdekeit figyelembe véve kell meghatározni a közösség 

megszüntetésének módját. A III.r. alperes fellebbezésében indítványozott – az I.r. 

alperes tulajdoni illetőségét – beköltözhető értéken való tulajdonba adása és az 

ingatlanrész III.r. alperes általi kiürítése megfelel mind a felperes, mind az I.r. és a 

III.r. alperes méltánylást érdemlő érdekeinek is. A III.r. alperes kiköltözésével és 

másik önkormányzati bérlakásra kötött lakásbérleti szerződésével változatlanul 

élvezheti az önkormányzati bérlakás és az önkormányzati lakásbérleti jogviszony által 

nyújtott többletjogosultságokat. Az I.r. alperes a vagyonából kikerült ingatlan tulajdoni 

illetőségéért hozzájut annak valóságos forgalmi (piaci) értékéhez. A felperes pedig a 

bérleti jogviszonnyal terhelt ingatlan helyett – igaz: magasabb megváltási árért – 

beköltözhető, szabad rendelkezésű tulajdoni illetőséghez jut, melyhez hasonló 

helyzetbe csak több – esetleges - bírósági eljárást követően kerülhetne, avagy őt 

terhelné a megfelelő cserelakás felajánlásának kötelezettsége.  

 

Az ítélőtábla az említett méltánylandó körülményeket mérlegelve (Pp. 206. §. (1) 

bekezdés) arra a következtetésre jutott, hogy az I.r. és a III.r. alperes közötti – másik 
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lakásra vonatkozó – lakásbérleti szerződésre megfelelő határidő engedélyezhető és a 

lakásbérleti szerződés megkötésétől – mint feltételtől függően – határozható meg a 

közös tulajdon megszüntetésének módja. Amennyiben ugyanis a III.r. alperes az I.r. 

alperessel a fellebbezési tárgyaláson benyújtott nyilatkozat szerinti másik 

önkormányzati bérlakásra határidőn belül lakásbérleti szerződést köt, a felperes nem 

lakásbérleti jogviszonnyal terhelt, hanem beköltözhető tulajdoni illetőséghez jut, 

melynek nyilvánvalóan kifejezésre kell jutnia a felperes által fizetendő megváltási 

árban is. A beköltözhető tulajdoni illetőség magához váltása esetén a felperes az 

elsőfokú eljárásban kirendelt igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő által kimunkált 

13.800.000 Ft megváltási árat tartozik megfizetni, míg – amennyiben nem kerül 

megkötésre a másik önkormányzati bérlakásra a lakásbérleti szerződés és nem válik 

beköltözhetővé a perbeli tulajdoni illetőség – 8.280.000 Ft lakott forgalmi értéket.  

 

A felperes keresetében vállalta az I.r. alperes tulajdoni illetősége magához váltását 

beköltözhető és lakott forgalmi értéken is. A bírósági gyakorlat pedig széles körben 

alkalmazza a közös tulajdon megszüntetése iránti perekben a feltételhez és határidőhöz 

kötött ítéleti rendelkezéseket. 

 

A felperes – általa előterjesztett fellebbezés hiányában – a fellebbezési eljárásban már 

nem tehette vitássá az elsőfokú eljárásban utóbb már általa sem vitatott igazságügyi 

ingatlanforgalmi szakértői megállapításokat. 

 

Ezekre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 253. §. (2) 

bekezdése alapján részben megváltoztatta és úgy rendelkezett, hogy amennyiben 60 

napon belül az I. és III.r. alperes másik lakásra lakásbérleti szerződést köt és a III.r. 

alperes beköltözhetővé teszi a perbeli tulajdoni illetőséget, abban az esetben a felperes 

13.800.000 Ft megváltási árat tartozik megfizetni, amennyiben pedig az említettekre 

nem kerül sor további 30 napon belül 8.280.000 Ft megváltási árat tartozik megfizetni 

a felperes. 

 

A fellebbezésben foglaltakra ezentúl az ítélőtábla csupán megjegyzi, hogy a 

megszerzett tulajdoni illetőség kiürítésének elmaradása esetén a felperes a III.r. alperes 

által fizetendő lakásbérleti díjat egyoldalúan nem emelheti fel, erre csak a felek 

megegyezése alapján kerülhet sor – illetve ennek hiányában – jogerős bírósági 

határozat alapján. (A lakás- és helységbérletről szóló 1993. évi LXXVIII.törvény (Lt.) 

6. §. (2) bek.) A III.r. alperes által megkötött tartási szerződés fennálltát, illetve az 

eltartó lakásbérleti jog folytatására való jogosultságát szintén nem érinti a közös 

tulajdon megszüntetése és az eltartó által a lakásbérleti jog a szerzett jogokkal 

folytatható a törvényben (Lt. 32. §. (1) bek.) meghatározott feltételek beállta esetén. 

 

Az ítélőtábla a III.r. alperes illetékfeljegyzési joga folytán le nem rótt 496.800 Ft 

fellebbezési illetékről a Pp. 78. §. (1) bekezdése, 81. §. (1) bekezdése és a Legfelsőbb 

Bíróság PK. 10. számú állásfoglalása VI/g. pontja alapján úgy rendelkezett, hogy azt 

egyenlő arányban a felperes illetve a fellebbező III.r. alperes viselje. Ugyanezen 
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indokok alapján a felek maguk tartoznak viselni a fellebbezési eljárásban felmerült – 

ügyvédi munkadíjból álló – további költségeiket.  

 

: 


