
I. A bizonyítékok vizsgálatára, a szükséges bizonyítási eljárás lefolytatására  csak 
a jogvita kereteinek tisztázása után, vagyis a kereseti kérelem és az érdemi 
ellenkérelem, és a mindezek alapjául szolgáló tények elıadását követıen, a jogilag 
releváns vitatott tények körében kerülhet sor. A tényállásközlési kötelezettség 
tehát okiratok csatolásával nem teljesíthetı. 
 
II. A haszonélvezet  keletkezésére, megszőnésére, valamint a haszonélvezıt a 
dolog tekintetében megilletı jogaira vonatkozó alapvetı szabályok kógensek, 
azoktól eltérni akkor sem lehet, ha a haszonélvezet szerzıdés alapján keletkezik. 
Annak azonban nincs törvényes akadálya, hogy a haszonélvezeti jog gyakorlása 
során felmerülı egyes kérdések körében a tulajdonos és a haszonélvezı a 
törvényben meghatározottól eltérı, vagy annál részletesebb megállapodást 
kössenek.   
 
 
Alkalmazott jogszabályok: Pp. 166.§ (1) bekezdés,  104. § (1) bekezdés, 114.§,  Ptk. 

159.§ (1) bekezdés,. 162.§ (2) bekezdés,  1991.évi XXXIII. törvény 40.§ (2) és (6) 

bekezdése  
 

 
Gyıri Ítélıtábla Gf.II.20.008/2007/5.szám 
 
A gy.-i 375. és 379. hrsz-ú ingatlanok a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 107. § (2) bekezdése alapján az alperes tulajdonába kerültek azzal, hogy 
a használatukra vonatkozó jogot a Gyır-Moson-Sopron Megyei Vagyonátadó 
Bizottság az egyes állami tulajdonban lévı vagyontárgyak önkormányzatok 
tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 40.§ (2) bekezdésén alapuló 
határozata alapján a felperes szerezte meg. Az alperes tulajdonjogát, illetve a felperes 
használati jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.  
 
1994. április 20-án a felek a használó jogait és kötelezettségeit szabályozó 
szerzıdésükben megállapodtak abban, hogy az ingatlanok fenntartásával, 
üzemeltetésével, karbantartásával és felújításával járó terheket, ideértve a rendkívüli 
javításokat és helyreállításokat is, a felperes viseli. Emellett a felperest terhelik az 
ingatlan használatával kapcsolatos kötelezettségek, és viselnie kell az ingatlanokhoz 
főzıdı közterheket is. Rögzítették továbbá, hogy a felperes megtéríti a 
vagyonbiztosítás tényleges költségeit és az épületek vagyonkezelésével kapcsolatban 
felmerült költségeket.  
 
A felperes ezt követıen bıvítette az általa használt épületeket, és így a 2000. 
november 15-én befejezett építési munkálatok folytán – a felek 2005. június 14-én és 
2005. június 27-én megkötött megállapodásainak megfelelıen – a Magyar Állam 
részére ráépítés jogcímén megszerezte a gyıri 375. hrsz-ú ingatlanból telekalakítást 
követıen létrejött 375/2., 375/2/A., 375/2/B., 375/2/C., 375/2/D. és 375/2/E. hrsz-ú 
ingatlanok 39/100-39/100 tulajdoni hányadát. E tulajdoni illetıségeken a felperes a 
Magyar Államot képviselı Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött megállapodása 



alapján vagyonkezelıi jogot szerzett, az alperes tulajdonában maradt 61/100 tulajdoni 
hányadokon pedig változatlanul fennmaradt a használatra vonatkozó joga.  
 
A felperes a 2001. és 2002. évekre vonatkozóan vagyonkezelési költség és 
vagyonbiztosítási díj jogcímén összesen 608.616,- forintot fizetett meg az alperesnek.  
 
Módosított keresetében a felperes 39.321.983,- forint és járulékai megfizetésére kérte 
az alperest kötelezni. Arra hivatkozott, hogy a Magyar Állam tulajdonszerzése 
következtében a perbeli ingatlan 39/100 tulajdoni hányadán korábban fennállt 
használati joga megszőnt. Erre figyelemmel az alperes a Ptk.162.§ (2) bekezdése 
alapján köteles a ráépítést megelızıen az ingatlanra fordított javítási, karbantartási és 
felújítási költségek 39 %-át, 5.294.551,- forintot megtéríteni. A tulajdonközösség 
keletkezését követıen pedig a tulajdontársakat tulajdoni hányaduk arányában terhelik 
a dolog fenntartásával járó és a dologgal kapcsolatos egyéb kiadások, kötelezettségek, 
valamint az állag megóvásához és fenntartásához feltétlenül szükséges munkálatok 
költségei. Ezért az alperes köteles a ráépítés után elvégzett karbantartási, javítási és 
felújítási munkálatok ellenértékének 61 %-át, 33.418.816,- forintot is megtéríteni. 
Emellett a használati jog terjedelmének csökkenése folytán az alperes a Magyar Állam 
tulajdonszerzését követıen a korábbi idıszakhoz képest csupán 61 %-os arányban 
tarthatott volna jogszerően igényt az ingatlankezelési és vagyonbiztosítási díjak 
megfizetésére. Az így 2001. és 2002. években jogalap nélkül megfizetett díjrészleteket 
(az átutalt díjösszeg 39 %-át), mindösszesen 608.616,- forintot köteles ezért 
visszatéríteni. Arra az esetre, ha az elsıfokú bíróság e jogi érveit nem osztaná, a 
felperes az 1994. április 20-án létrejött szerzıdés 4. pontjának a rendkívüli javítások és 
helyreállítások elvégzésére vonatkozó része és 6. pontja semmisségének 
megállapítását is kérte. Érvelése szerint ugyanis e kikötések a Ptk.159.§ (1) 
bekezdésének kógens rendelkezésébe ütköznek.  
 
Az alperes elsıdlegesen – tartalmilag – a per megszüntetését, másodlagosan pedig a 
kereset elutasítását kérte. Azzal érvelt, hogy az 1991. évi XXXIII. törvény 40.§ (6) 
bekezdése folytán alkalmazandó Ptk. 162.§ (2) bekezdésébıl kitőnıen a felperes az 
ingatlanra fordított kiadása megtérítését csupán használati joga megszőntekor 
követelheti. A használati jog pedig változatlanul fennáll, azt a tulajdonközösség 
keletkezése sem szőntette meg, így a követelés idı elıtti. A Ptk. 162.§ (2) bekezdése 
alapján egyébként sem a felmerült költségek teljes összegének, hanem csupán az 
idıközi értékcsökkenés levonását követıen fennmaradt részének megtérítésére 
kerülhet sor. A Ptk.141.§-a alapján a felperes szintén nem tarthat alappal igényt 
kiadásai részbeni megtérítésére, a perbeli ingatlanok alperesi tulajdont képezı hányada 
ugyanis változatlanul a kizárólagos használatában áll. A semmisségre történı 
hivatkozásnak pedig a jelen per eldöntése szempontjából nincs jogi jelentısége.  
 
Az elsıfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította. A határozat indokolása szerint a 
Ptk. 159.§ (1) bekezdése diszpozitív rendelkezéseket tartalmaz, így nem volt törvényes 
akadálya annak, hogy a felek szerzıdésükben a rendkívüli javítások és helyreállítások 
elvégzésérıl eltérıen állapodjanak meg. Az 1994. április 20-án megkötött szerzıdés 4. 
és 6. pontjai tehát nem ütköznek jogszabályba, így érvénytelenségük nem állapítható 



meg. A tulajdonközösség keletkezése pedig a felperesnek az alperes tulajdoni 
illetıségét terhelı ingyenes használati jogát nem szüntette meg. A ráépítés elıtti 
kiadások megtérítése iránti felperesi igény ezért a Ptk. 162. § (2) bekezdésébıl 
következıen nem vált esedékessé, idı elıtti. A tulajdonközösség keletkezését 
követıen felmerült kiadások pedig nem a közös tulajdon fenntartásával, hanem 
kizárólag a felperes mőködésével állnak kapcsolatban, így azok megtérítése az 
alperestıl nem igényelhetı. A felek között 1994. április 20-án létrejött, változatlanul 
hatályos megállapodás 4. pontja alapján e költségeket egyébként is a felperesnek kell 
viselnie. A vagyonbiztosítási és ingatlankezelési költségekkel pedig az alperes nem 
gazdagodott jogalap nélkül, azok a felek már hivatkozott megállapodásának 6. pontja 
szerint a felperest terhelik.  
 
Ez ellen az ítélet ellen a felperes élt fellebbezéssel, és annak megváltoztatásával 
módosított keresete teljesítését kérte. Fellebbezése indokolásában arra hivatkozott, 
hogy az elsıfokú bíróság eljárási szabályt sértve biztosított póthatáridıt az alperes 
részére a módosított keresettel szembeni érdemi ellenkérelme elıterjesztésére, és 
szintén jogszabályba ütközı módon bírálta el az eljárás szabálytalansága miatt 
elıterjesztett kifogását. Erre figyelemmel kérte, hogy az ítélıtábla másodfokú 
határozatát az alperes 2006. március 27. után elıterjesztett nyilatkozatainak figyelmen 
kívül hagyásával hozza meg. Az ügy érdemét illetıen kifejtette, hogy a ráépítés 
megtörténtével használati joga az ingatlan 61/100 részére korlátozódott, így a 
kiadásoknak a fennmaradó 39/100 tulajdoni hányadra esı részét illetıen megnyílt az 
alperessel szembeni, a Ptk. 162.§ (2) bekezdésén alapuló megtérítési igénye. A 
tulajdonközösség keletkezését követıen felmerült, igazolt ráfordításokat pedig az 
alperes tulajdoni hányada arányában köteles megtéríteni. Ezek a kiadások ugyanis nem 
csak felperesi érdekkörben merültek fel, hanem az egész ingatlan forgalmi értékét 
növelték. A felek között 1994. április 20-án létrejött szerzıdésnek e költségek viselése 
szempontjából nincs jogi jelentısége, az ugyanis nem a tulajdonostársak egymás 
közötti viszonyát, hanem a használattal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket 
szabályozza. Mivel a ráépítés folytán a használati jog az ingatlan 61/100 tulajdoni 
hányadára korlátozódott, a fennmaradó 39/100 részt illetıen jogalap nélkül került sor 
2001. és 2002. években a vagyonbiztosítási és ingatlankezelési díjak kifizetésére is. A 
felek között 1994. április 20-án létrejött szerzıdés 4. és 6. pontjai pedig a Ptk. 159. §-
ának kógens rendelkezésébe és az 1991. évi XXXIII. törvény 40. §-ába ütköznek. 
Végül eltúlzottnak ítélte a felperes az alperes javára megítélt elsıfokú ügyvédi 
munkadíj összegét is, álláspontja szerint ugyanis az nem áll arányban a kifejtett jogi 
képviseleti tevékenység mértékével és színvonalával.  
 
Az alperes fellebbezési ellenkérelme az elsıfokú ítélet helyes indokai alapján történı 
helybenhagyására irányult.  
 
A fellebbezés nem alapos.  
 
Az elsıfokú bíróság a pervezetés során valóban elkövetett kisebb súlyú, a jogvita 
érdemi elbírálását nem befolyásoló eljárási szabálysértéseket. Így mindenekelıtt 
helytelenül járt el akkor, amikor nem követelte meg a felperestıl a kereset 



tényalapjának teljes körő elıadását, hanem ehelyett eltőrte, hogy az összegszerőség 
körében a tényállás közlése helyett különféle okiratokat (számlákat) csatoljon. A Pp. 
jelenleg hatályos rendelkezései ugyanis a kereset szubsztanciálásának elvén alapulnak, 
vagyis az igényt érvényesítı féllel szemben azt a követelményt támasztják, hogy a 
keresete alapjául szolgáló tényeket maradéktalanul közölje. Így annak a felperesi 
álláspontnak, miszerint nem kell elıadnia a mindazokra a kiadásokra vonatkozó 
alapvetı tényeket, melyek megtérítésére a perben igényt tart, hanem ehelyett a 
bíróságnak a keresetlevél, illetve a keresetmódosítás mellékletét képezı okiratok 
alapján kell a kereseti tényállításokat megállapítania, nincs jogszabályi alapja. Az 
okirat a Pp. 166.§ (1) bekezdésébıl következıen egyébként is a bizonyítási eszközök 
közé tartozik. A bizonyítékok vizsgálatára, a szükséges bizonyítási eljárás 
lefolytatására pedig csak a jogvita kereteinek tisztázása után, vagyis a kereseti kérelem 
és az érdemi ellenkérelem, és a mindezek alapjául szolgáló tények elıadását követıen, 
a jogilag releváns vitatott tények körében kerülhet sor. A tényállásközlési kötelezettség 
tehát okiratok csatolásával nem teljesíthetı. Mindezekre figyelemmel az elsıfokú 
bíróságnak helyesen minden egyes kiadás esetében, melynek megtérítésére igényt 
tartott, fel kellett volna hívnia a felperest a megfelelı tényállás elıterjesztésére; a 
kereseti tényállításokat nem az okirati mellékletek alapján kellett volna megállapítani. 
Ez az eljárási szabálysértés azonban az ügy érdemi elbírálására nem hatott ki, különös 
tekintettel arra, hogy a keresettel érvényesített követelések – az alábbiak szerint – 
részben idı elıttiek, részben alaptalanok.  
 
Nem sértett viszont eljárási szabályt az elsıfokú bíróság azzal, hogy 15 nap határidıt 
engedélyezett – kérelmére – az alperes számára a 2006. március 27-i tárgyaláson 
elıterjesztett – egyébként hiányos – keresetmódosítással szembeni érdemi 
ellenkérelme elıterjesztésére. A határidı kétszeri meghosszabbítása viszont valóban a 
Pp. 104. § (1) bekezdésébe ütközött, a bíróság ugyanis az általa megállapított határidıt 
fontos okból is csupán egyszer hosszabbíthatja meg, és a határidı a 
meghosszabbítással együtt sem lehet – az itt nem irányadó eset kivételével – 45 napnál 
hosszabb. Ez az eljárási szabálysértés azonban a jogvita érdemi elbírálására nem hatott 
ki, így az elsıfokú ítélet hatályon kívül helyezését, és az elsıfokú bíróságnak a per 
újabb tárgyalására és új határozat hozatalára utasítását nem alapozza meg, és nem 
eredményezheti azt sem, hogy az ítélıtábla az elsıfokú eljárás során 2006. március 27-
ét követıen tett alperesi nyilatkozatokat mellızze; ez utóbbi felperesi kérelemnek 
nincs jogszabályi alapja.  
 
Helyesen járt viszont az elsıfokú bíróság az eljárás szabálytalansága miatt a Pp.114.§ 
alapján elıterjesztett kifogás elbírálása során. A kifogás rendeltetése ugyanis a 
sérelmezett szabálytalanság megszőntetése. Így abban az esetben, ha elıterjesztésének 
idıpontjáig a szabálytalanság következményei megszőnnek, elhárulnak, a kifogás 
teljesítésérıl nem lehet rendelkezni. A konkrét esetben pedig addigra, mire a felperes a 
Pp.114.§ szerinti kifogását elıterjesztette, az alperes megtette szükséges nyilatkozatát, 
és az elsıfokú bíróság intézkedett a tárgyalás kitőzése iránt. Az a körülmény pedig, 
hogy az elsıfokú bíróság szabálytalanul biztosított póthatáridıt az alperesnek érdemi 
ellenkérelme elıterjesztésére, a póthatáridı elteltét követıen elıterjesztett kifogás 
alapján már nem volt orvosolható (rendeltetésébıl következıen a kifogás a már 



megszőnt, vagy meg nem szüntethetı szabálytalanság megállapítására nem 
irányulhat).  
 
Az elsıfokú bíróság  12. számú végzése így semmilyen jogszabályba nem ütközik.  A 
Pp. 114. § szerinti kifogást ugyanis annak a bíróságnak kell elbírálnia, amelynek 
eljárását sérelmezik. A kifogás tárgyában hozott határozat ellen a Pp. 233.§ (3) 
bekezdés b./ pontjából következıen külön fellebbezésnek nincs helye. Ha a bíróság a 
kifogást figyelmen kívül hagyja, azt a Pp.114.§-ának speciális rendelkezése alapján 
lehetıleg nyomban, de legkésıbb az eljárást befejezı határozatában meg kell 
indokolnia; a Pp. 222.§ (1) bekezdése elsı mondatának utolsó fordulata e körben nem 
irányadó.  
 
Az ügy érdemét illetıen abból kellett kiindulni, hogy a felperes a Gyır-Moson-Sopron 
Megyei Vagyonátadó Bizottság az 1991.évi XXXIII. törvény 40.§ (2) bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel meghozott határozata alapján megszerezte az alperes 
tulajdonát képezı gyıri 375. és 379. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok használati 
jogát. A használatra való átadás és a használat a törvény 40. § (6) bekezdése szerint 
térítésmentes, a megszerzett használati jogra pedig a Ptk-nak a haszonélvezetre 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 
A haszonélvezet kétségkívül dologi jogi intézmény, a dologi jogok pedig zárt kört 
alkotnak, egyenként meghatározott tárgyú és tartalmú típusok, amelyeken túl dologi 
jogokat szerzıdéssel nem lehet sem alapítani, sem tartalmukat a törvényestıl eltérıen 
meghatározni.  
 
A haszonélvezet esetében mindezek azt jelentik, hogy a keletkezésére, megszőnésére, 
valamint a haszonélvezıt a dolog tekintetében megilletı jogaira vonatkozó alapvetı 
szabályok kógensek, azoktól eltérni akkor sem lehet, ha a haszonélvezet szerzıdés 
alapján keletkezik. Annak azonban nincs törvényes akadálya, hogy a haszonélvezeti 
jog gyakorlása során felmerülı egyes kérdések, jogok, illetve kötelezettségek körében 
a tulajdonos és a haszonélvezı a Ptk-ban meghatározottól eltérı, vagy annál 
részletesebb megállapodást kössenek. Így a Ptk. 159.§ (1) bekezdésében foglaltaktól 
eltérıen maga a tulajdonos is vállalhatja bizonyos, a dolog fenntartásával járó terhek 
viselését, vagy a haszonélvezı is viselheti a rendkívüli javítási vagy helyreállítási 
munkálatok költségeit (a rendkívüli javítások és helyreállítások elvégzésére a törvény 
egyik felet sem kötelezi). Emellett annak sincs akadálya, hogy a felek 
megállapodásukban nevesítsenek egyes, a dolog fenntartásához, vagy a rendkívüli 
javítások, helyreállítások körébe tartozó költségeket, és szabályozzák azok viselését.   
 
A felek 1994. április 20-án létrejött szerzıdése mindezekre figyelemmel – helyes 
tartalma alapján – az ingyenes használat gyakorlásával kapcsolatos egyes jogokat és 
kötelezettségeket szabályozó megállapodásnak minısül. Így a felek kötelmi 
jogviszonyában elsıdlegesen e megállapodást, másodlagosan a Ptk. haszonélvezetre 
vonatkozó szabályait kell alkalmazni.  
 



A szerzıdés lényegében valamennyi, az ingatlanok fenntartásával, javításával és 
felújításával kapcsolatos költség (beleértve a rendkívüli javításokat és 
helyreállításokat, a vagyonbiztosítás és a vagyonkezelés költségeit is) viselését a 
felperesre telepíti. E kikötések sem a Ptk. 159.§ (1) bekezdésébe, sem más jogszabályi 
rendelkezésekbe nem ütköznek. A már kifejtettek szerint ugyanis nincs törvényes 
akadálya annak, hogy a haszonélvezı a rendkívüli javítások és helyreállítások 
költségeinek viselését is magára vállalja, a vagyonbiztosítás díja pedig eleve is az ıt a 
Ptk. 159.§ (1) bekezdése alapján terhelı kiadások közé tartozik. Végül a 
vagyonkezelés költségei pedig, amint arra a városi bíróság is rámutatott az 1996. 
március 19-én kelt és jogerıre emelkedett G.22.834/1995/9.számú ítéletében, nem 
tartoznak az ingatlanok használatáért járó, az 1991.évi XXXIII. törvény 40.§ (6) 
bekezdése alapján a jelen esetben tiltott ellenérték fogalmi körébe, így annak 
megfizetésérıl a felek szintén szabadon megállapodhattak. 
 
Mindezekre figyelemmel tehát az 1994. április 20-i szerzıdésnek a fenntartási, 
javítási, felújítási, biztosítási és vagyonkezelési költségekre vonatkozó kikötései 
érvényesek, azokat a feleket jogviszonyában alkalmazni kell.  
 
Az egyes kiadások felmerüléskori viselésére vonatkozó megállapodástól, illetve 
jogszabályi rendelkezésektıl függetlenül azonban a haszonélvezı mind a rendes, mind 
a rendkívüli javítások és helyreállítások költségeinek, mind az ezt meghaladóan 
elvégzett hasznos beruházások által elıidézett gazdagodásnak a megtérítését is 
követelheti a tulajdonostól (BH.1989/439.számú jogeset, a Legfelsıbb Bíróság 
Pf.II.20.941/2001/5. számú határozata). A megtérítési kötelezettség azonban a Ptk. 
162. § (2) bekezdésébıl kitőnıen azonban csak a haszonélvezet megszőnésekor válik 
esedékessé. A különféle kiadásoknak, beruházásoknak ugyanis felmerülésükkor 
közvetlenül kizárólag a haszonélvezı látja hasznát, a tulajdonos az elınyöket csupán a 
haszonélvezet megszőntekor élvezheti.  
 
A 2000. novemberében megvalósult ráépítés a jelen esetben az alperes ingatlan-
tulajdonán a vagyonátadó bizottság határozata alapján fennállt felperesi használati 
jogot nem szüntette meg. A ráépítés ugyanis a tulajdonjog terjedelmének, vagyis a 
tulajdon tárgyának fizikai megnövekedését eredményezte; a Magyar Állam 
tulajdonszerzése, az alperes és a Magyar Állam közötti tulajdonközösség keletkezése 
kizárólag emiatt következett be. Az ingatlan-nyilvántartásban bekövetkezett 
változásokkal párhuzamosan tehát az eredetileg a felperes használatába adott ingatlan 
természetben, fizikailag nem csökkent; az ténylegesen semmilyen arányban nem került 
vissza az alpereshez. Így a vagyonátadó bizottság határozata alapján keletkezett 
használati jog fennmaradása folytán a ráépítést megelızı, a perbeli ingatlanokra 
fordított felperesi kiadások megtérítése a Magyar Állam tulajdonszerzésével nem állt 
esedékessé.  
 
Az 5.294.551,- forint és járulékai megfizetése iránti követelés tehát idı elıtti.  
 
Ha pedig közös tulajdon esetében az egyik tulajdonostársat a másik tulajdonostárs 
tulajdoni illetıségén haszonélvezeti jog is megilleti, a dologra fordított kiadások 



viselésére és megtérítésére elsıdlegesen a haszonélvezet szabályait kell alkalmazni. Ez 
azt jelenti, hogy a dolog fenntartásával járó terheket teljes egészében a haszonélvezeti 
joggal is rendelkezı tulajdonostárs viseli, mégpedig tulajdonjoga alapján tulajdoni 
hányada arányában a Ptk.141.§-a alapján, a fennmaradó részben pedig haszonélvezeti 
joga folytán a Ptk.159.§ (1) bekezdésére figyelemmel, és kiadásai arányos részének 
megtérítését tulajdonostársától csak a Ptk. 162.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint, a 
haszonélvezet megszőntekor követelheti.  
 
Ebbıl eredıen, mivel használati joga az alperes tulajdoni illetıségén változatlanul 
fennáll, jelenleg a felperes sem támaszthat igényt a tulajdonközösség keletkezését 
követıen az ingatlanokra fordított kiadásai megtérítésére. Ebbıl a szempontból 
közömbös az, hogy az általa elvégzett munkálatok befejezésük idıpontjában emelték-e 
az ingatlanok (és így az alperesi tulajdoni hányadok) forgalmi értékét. Mivel használati 
jogánál fogva korlátlanul és ellenszolgáltatás kötelezettsége nélkül birtokában 
tarthatja, használhatja, illetve hasznosíthatja az alperes tulajdoni hányadát, 
ráfordításainak a használat megszőnéséig közvetlenül kizárólag maga láthatja hasznát. 
Az értékcsökkenés, illetve –növekedés fennállta ezért csak a használat megszőnésekor 
vizsgálható.  
 
Erre figyelemmel a 33.418.816,- forint és járulékai megfizetése iránti követelés is idı 
elıtti.  
 
A használati jog gyakorlásával kapcsolatos egyes kérdéseket szabályozó 1994. április 
20-án megkötött megállapodást a ráépítés önmagában nem szüntethette meg (maga a 
használati jog is fennmaradt), azt pedig a felperes maga sem állította és végképp nem 
igazolta, hogy a felek a szerzıdést egyébként megszüntették volna. Így a 
vagyonkezelési és vagyonbiztosítási díjakat a felperes a szerzıdés 6. pontja alapján (a 
biztosítási díjakat egyébként a Ptk.159.§ (1) bekezdése alapján is) a tulajdonközösség 
keletkezését követıen is köteles volt megfizetni. Mivel a közös tulajdon a tulajdonjog 
tárgyának fizikai megnövekedésével keletkezett, vagyis a használati jog terjedelme 
ténylegesen nem változott, a korábbi éveknek (vagyis csakis az alperesi tulajdon 
értékének) megfelelıen kiszámlázott 2001. és 2002. évi díjak megfizetésére még 
részben sem jogalap nélkül került sor.  
 
A vagyonkezelési és vagyonbiztosítási költségek megtérítését a felperes – e kiadások 
jellegébıl eredıen – még a haszonélvezet megszőnésekor sem követelheti. Ezért e 
részében a keresetet el kellett utasítani.  
 
Mindezekre figyelemmel az ítélıtábla az 5.294.551,- forint és járulékai, valamint a 
33.418.816, - forint és járulékai megfizetése iránti kereseti kérelmek tárgyában az 
eljárást a Pp. 251. § (1) bekezdése alapján – a Pp.157.§ a./ pontjára és a Pp.130. § (1) 
bekezdés f./ pontjára figyelemmel megszüntette, és az elsıfokú ítéletet e részében 
hatályon kívül helyezte. Egyebekben az elsıfokú ítéletet a Pp. 253. § (2) bekezdése 
alapján helybenhagyta.  
 
 


