
A jogszabállyal létre hozott használati joghoz az szükséges, hogy a jogszabály  

kifejezett rendelkezést tartalmazzon a használati jog megalapításáról, valamint 

arról, hogy mely dologra, kinek a javára, milyen tartalommal hozza létre azt.  
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Alkalmazott jogszabályok:  Ptk. 198. §. (3) bek., Ptk. 165. §, 

 

 

 

 

A megyei bíróság a fellebbezéssel támadott ítéletében a felperes keresetét elutasította. 

Kötelezte, hogy 15 napon belül fizessen meg az I. és II.r. alperesnek személyenként 

100.000,-Ft perköltséget. Kimondta, hogy az eljárási illetéket az Állam viseli.  

 

Az ítélet megállapította, hogy a B.-án., A. u. 1. szám alatt található Club A. 

ingatlanegyüttes, amely az ingatlan-nyilvántartásban a B. 291, 292, 293, 294, 295/4, 

296, 297, 298, 301/1, 302 és 303/2 hrsz-on szerepel, a II.r. alperes tulajdonát képezi, 

kezelője pedig a III.r. alperes volt. A B-i Földhivatal 2005. június 23-án kelt 

határozatával a III.r. alperes vagyonkezelő jogát törölte és azt az I.r. alperes javára 

jegyezte be. Indokolásként a bíróság kifejtette, hogy a Ptk. 171. §. (1) bekezdése 

alapján használati jog alapítására csak államigazgatási szervnek van lehetősége, a 

bíróság hatásköre erre nem terjed ki. A felperes tehát használati jog iránti igénye 

jogalapjaként e jogcímre nem hivatkozhat.  

A Ptk. 165. §. (1) bekezdése által intézményesített használat joga szerződésen 

alapszik, s miután a felperes nem csatolt olyan szerződést, amellyel a tulajdonos az 

ingatlanegyüttes vonatkozásában a felperes részére használati jogot engedne, kereseti 

kérelme ezen a jogcímen is megalapozatlan.  

A Ptk. 155. §-ának rendelkezése abban az esetben alkalmazható, amennyiben az épület 

és a föld tulajdonjoga nem ugyanazon személyt illeti meg. Jelen ügyben ez nem volt 

megállapítható, ilyenre az alperes sem hivatkozott, ezért a földhasználati jog 

megállapítására irányuló kereseti kérelme is megalapozatlan.  

A megyei bíróság álláspontja szerint a kezelői jog vonatkozásában az I. és III.r. 

alperesek között létrejött megállapodás az ügy eldöntése szempontjából nem releváns, 

ezért elutasította a felperes azon bizonyítási indítványát, amely a nevezett 

megállapodás beszerzésére irányult. 

 

Az ítélettel szemben a felperes annak megváltoztatása, keresetének való helyt adás 

iránt terjesztett elő fellebbezést. Hivatkozása szerint a Club A. ingatlan-együttes 

rendeltetése az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozók és családtagjaik képzése 

és rekreációjának elősegítése, hiszen a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi 

költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 1. számú melléklete a 2001. és 

2002. évi kiadási előirányzatok között, a III.r. alperes ágazati célelőirányzataiként a 



  

Club A.-val kapcsolatos szak- és továbbképzési feladatok ellátása körében 2001. évre 

120.000.000,-Ft, 2002. évre pedig 140.000.000,-Ft támogatási előirányzatot 

tartalmazott. E célokkal mellőzhetetlenül együtt jár a szakszervezet által 

alkotmányosan képviselt dolgozói kör használatának a joga. E használati jog formális 

megalapításához államigazgatási határozat döntése szükséges, ennek meghozatala 

azért is késett, mert a jogalkotó a meghatározott ingatlanhasználat tartalmát, illetve 

annak jogcímét a nevezett dolgozói kör tekintetében nem rendezte. A keresettel a 

felperes részben azt kívánta elérni, hogy a használatról rendelkező jogszabályi 

rendelkezések alapján jogerős bírósági ítélet határozzon arról, hogy az 

ingatlanhasználat jogalapja az említett dolgozói kör számára jogszerűen biztosított. 

Ezután nyílik ugyanis meg a lehetőség arra, hogy az illetékes államigazgatási szerv a 

Ptk. 171. §-a szerint a használati jog tekintetében határozatot hozzon. Álláspontja 

szerint a jogszabályok rendelkezései megteremtették az érintett dolgozók használati 

jogát, így a használati jog biztosított.  

 

Az I. és II.r. alperesek fellebbezési ellenkérelmükben az elsőfokú ítélet 

helybenhagyását kérték.  

 

A felperes fellebbezése az alábbiak szerint alaptalan. 

 

A megyei bíróság a felek nyilatkozatainak, az eljárás során csatolt okiratok 

tartalmának egybevetése, megfelelő értékelése útján a per eldöntéséhez szükséges és 

egyben elégséges körben feltárta a tényállást, a III.r. alperes vagyonkezelői jogának I.r. 

alperesre történő átszállását eredményező megállapodás beszerzésére irányuló 

felperesi bizonyítási indítványt alappal utasította el, ennek a Pp. 221. §. (1) bekezdése 

utolsó fordulata szerint megfelelő indokát adta.  

 

A megyei bíróságnak a földhasználati jog, illetőleg használati jog megállapítására 

irányuló felperesi kereset körében – a Ptk. 155., 165. és 171. §-ára utalással – kifejtett 

jogi álláspontjával az ítélőtábla az alábbi kiegészítések mellett egyetért: 

 

A Ptk. 165. §. (1) bekezdésében nevesített használat joga – mely a jogosultat saját, 

valamint együtt élő családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben jogosítja fel 

a dolog használatára és hasznai szedésére – a 165. §. (2) bekezdése folytán irányadó 

Ptk. 158. §. (1) és (2) bekezdése szerint szerződésen kívül /csakúgy, mint a 

haszonélvezet/ jogszabálynál, bírósági, vagy hatósági rendelkezésnél fogva is 

keletkezhet.  

A Ptk. 198. §. (3) bekezdésének rendelkezése nem zárja ki, hogy a Ptk. 165. §-ában, 

illetve 171. §-ában szabályozott esetektől eltérően, jogszabály rendelkezése hozzon 

létre használati jogot, ennek feltétele azonban az, hogy a kötelezettet, a jogosultat és a 

szolgáltatást, utóbbi esetben tehát a használati jog tartalmát, mértékét, gyakorlásának 

feltételeit kellő pontossággal meghatározza, vagyis kifejezett rendelkezést 

tartalmazzon a használati jog megalapításáról, továbbá, hogy mely dologra, kinek a 

javára, milyen tartalommal hozza létre azt.  

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. 

törvény 1. számú melléklete a 2001. és 2002. évi kiadási előirányzatok között, a III.r. 



  

alperes ágazati célelőirányzataiként a Club A.-val kapcsolatos szak- és továbbképzési 

feladatok ellátása körében 2001. évre 120.000.000,-Ft, 2002. évre pedig 140.000.000,-

Ft támogatási előirányzatot tartalmaz. Ez a jogszabályi rendelkezés azonban a Ptk. 

198. §. (3) bekezdésével kapcsolatosan fentebb kifejtetekre tekintettel nem alkalmas 

használati jog létrehozására. Ez és az Egészségügyi Minisztériumnak 2002-ben Az 

egészségügyi ágazat oktatás-szervezési feladatkörébe tartozó, ahhoz kapcsolódó 

továbbképzések, szakmai kongresszusok, konferenciák támogatására, valamint az 

egészségügyi ágazat dolgozói rekreációs programjának támogatására címmel kiírt 

pályázati felhívása csupán azt támasztja alá, hogy a költségvetési törvény 

elfogadásakor és a pályázat kiírásakor a törvényhozói és kormányzati szándék arra 

irányult, hogy az üdülő az egészségügyi ágazat dolgozóinak pihenését, rekreációját 

segítse elő. Ez a szándék azonban a használati jog létrehozására alkalmas jogalkotói 

aktusban nem jelent meg. 

 

A fentiekre figyelemmel az ítélőtábla a megyei bíróság érdemben helyes ítéletét a Pp. 

253. §. (2) bekezdésének első fordulata alapján helybenhagyta.  


