
Ha az elsőfokú bíróság alakszerű határozat meghozatala nélkül dönt a 
tárgyalás érdemi folytatása (a perújítás megengedhetősége) mellett, ezen 
döntésével szemben a perújítás tárgyában hozott érdemi határozat elleni 
fellebbezésben lehet jogorvoslattal élni.  
A perújítás megengedhetőségének jogszabályi feltételei hiányában a másodfokú 

bíróság a perújítási kérelmet, mint érdemi tárgyalásra alkalmatlant végzéssel 

elutasítja, és az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezi.  

 

Alkalmazott jogszabályok: Pp. 260-262. §, 251. §. (1)  bekezdés 

 

Győri Ítélőtábla Pf.IV.20.048/2012/3.szám 

 

 

 

 

Az irányadó tényállás szerint a b.-i 309/1 hrsz-ú ingatlannak az I.r. felperes a 

tulajdonosa, a II. és III.r. felperesek pedig az ingatlanon holtig tartó haszonélvezeti 

joggal rendelkeznek. A b.-i 318/1 hrsz-ú ingatlan az alperes tulajdonában áll. Az 

alperes az építési engedély tekintetében a korábbi tulajdonos jogutódjaként lefolytatott 

bontási és építési munkálatok eredményeképpen az ingatlanán egy több mint 100 m 

hosszú, 71 lakó és 1 vendéglátó egységet magában foglaló építményt alakított ki, 

melynek megtörtént a társasház tulajdonná alakítása.  

A felperesek Veszprém Megyei Bíróság előtt Pk.50.359/2008. szám alatt 21.750.000,-

Ft és járulékai tekintetében az alperessel szemben fizetési meghagyás kibocsátását 

kérték, mely ellentmondás hiányában 2008. július 19-én jogerőre emelkedett. Ezt 

követően a felperesek végrehajtás keretében inkasszóval jutottak az alperes 

számlájáról a fizetési meghagyás szerinti összeghez.  

Az alperes perújítási kérelmet terjesztett elő, melyet a bíróság a perújítás megengedése 

mellett érdemben tárgyalt. 

 

A felperesek követelésüket arra alapították, hogy az alperesi építkezés részben 

megszűntette, illetve nagymértékben korlátozta a korábban nyugodtan élvezhető, 

zavartalan balatoni körpanorámát, mely a tulajdonjog megszerzése során a vételi 

szándékukat, jelenleg pedig az ingatlan forgalmi értékét jelentősen befolyásolja, azt 

lényegesen csökkenti. Keresetük jogalapjaként a Ptk. 100. §-a által alkalmazandó Ptk. 

339. §-át jelölték meg, hivatkozva az alperes szükségtelenül zavaró, kilátáselvonással 

és intimitásvesztéssel járó építkezésére.  

 

Az alperes a jogerős fizetési meghagyás hatályon kívül helyezését és a felperesi 

kereset elutasítását kérte. 

 

Az elsőfokú bíróság  fellebbezéssel támadott határozatában a Pk.50.359/2008. számú 

fizetési meghagyását részben hatályon kívül helyezte és a felperesek keresetét 

7.250.000,-Ft és ennek 2004. június 1. napjától a kifizetés napjáig járó, a Ptk. 301. §-a 

szerinti késedelmi kamata megfizetését meghaladóan elutasította. Kötelezte a 

felpereseket, hogy 15 napon belül egyetemlegesen fizessenek meg az alperesnek 



 2 

14.500.000,-Ft-ot és ennek 2008. augusztus 29-től járó, a Ptk. 301. §-a szerinti 

késedelmi kamatát. A felpereseket egyetemlegesen 225.000,-, míg az alperest 

ugyancsak 225.000,-Ft eljárási illeték állam javára való megfizetésére kötelezte. 

Kötelezte a felpereseket, hogy fizessenek meg egyetemlegesen az alperesnek 15 napon 

belül 700.000,-Ft + ÁFA ügyvédi díjat. Kimondta, hogy egyebekben a felek maguk 

viselik a perben felmerült költségeiket. 

Az elsőfokú bíróság úgy ítélte meg, hogy az alperes nem vette figyelembe a szűkebb 

és tágabb lakókörnyezetben lévő ingatlanok sajátosságait, azt, hogy a korábbi megvolt 

épülettől eltérő kialakítású műszaki megoldás milyen eredménnyel jár. Az alperes arra 

vonatkozóan, hogy a szomszédok számára kedvezőbb építési módot nem választhatott 

nyilatkozatot nem tett, ebben a körben bizonyítékait sem jelölte meg. A felperesi 

ingatlan korábbi adottságai megváltoztak, korlátozott mértékűvé vált a kilátás, a 

Balatonra való rálátás, a panoráma. Valamennyi körülmény mérlegelésével 

megállapítható, hogy az alperesi magatartással okozott hátrány meghaladja a 

szükséges mértéket. A szakértői vélemény alapján az elsőfokú bíróság megállapította, 

hogy – szemben a fizetési meghagyásban foglalt összeggel – az alperesi építkezés, 

mintegy 5 %-os forgalmi értékcsökkenést, 7.250.000,-Ft-os értékvesztést idézett elő. 

Erre figyelemmel a fizetési meghagyás részbeni hatályon kívül helyezése során ezen 

összeg és kamatai iránt tartotta fenn az alperes marasztalását, míg a felperesek által ezt 

meghaladóan inkasszóval végrehajtott összeg visszafizetéséről rendelkezett. A 

felpereseknek a perben beszerzett szakértői véleménnyel kapcsolatos kifogásai 

körében úgy foglalt állást, hogy a Pp. 182. §. (3) bekezdése szerinti hiányosságok nem 

állapíthatók meg.  

 

A felperesek fellebbezésükben elsődlegesen az ítélet megváltoztatását és az alperes 

által előterjesztett perújítási kérelem, mint érdemi tárgyalásra alkalmatlan, meg nem 

engedhető kérelem elutasítását, másodlagosan az ítélet megváltoztatását, a jogerős 

fizetési meghagyás hatályban fenntartását, harmadlagosan pedig az ítélet hatályon 

kívül helyezését kérték.  

Elsődlegesen arra hivatkoztak, hogy az elsőfokú bíróság a Pp. 260-269. §-ainak 

megsértésével döntött a perújítás megengedhetősége és az eljárás lefolytatása 

tárgyában. Utaltak arra, hogy az alperes által benyújtott perújítási kérelem perújítási 

okként az ítélőtábla 2008. szeptember 25-én kelt Pf.I.20.004/2008/4. számú végzésére 

hivatkozik azzal, hogy azt csak október 22-én vette át és az ítélőtáblai határozat a 

perújított felperesek előadásával ellentétesen rendelkezik az esetleges 

kilátáselvonásból származó kártérítési felelősség megítéléséről, keletkezéséről és 

mértékéről.  

A Pp. 260. §. (2) bekezdése csak abban az esetben engedi meg az (1) bekezdés a.) 

pontja alapján a perújítást, ha a hivatkozott tényt, bizonyítékot, vagy határozatot a 

korábbi eljárás során hibáján kívül nem érvényesíthette a perújító fél. Ezek a feltételek 

a perbeli esetben nem állnak fenn. A bírósági gyakorlat egységes abban, hogy a 

fizetési meghagyás elleni perújítási eljárásban fokozottan kell vizsgálni, hogy a fél 

milyen okból nem élt az ellentmondás lehetőségével. A perújítás nem szolgálhat a 

fizetési meghagyásos eljárás során önhibából, felróhatóan be nem nyújtott 

ellentmondás későbbi pótlására. Az ellentmondás elmulasztására a perújító alperes 

nem tudott elfogadható és az önhibát, a felróhatóságot kimentő magyarázatot adni.  
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A bírósági határozatra való hivatkozás formailag ugyan el nem bírált jogerős bírói 

határozatra, tartalmilag azonban - a hivatkozott eljárásban megismert és a fizetési 

meghagyáshoz csatolt szakvéleménytől eltérő - el nem bírált tényre irányul. Ezen 

tények a fizetési meghagyás elleni ellentmondásra nyitva álló határidő lejártát jóval 

megelőzően már ismertek voltak.  

A hivatkozott ítélőtáblai határozat a Veszprém Megyei Bíróság 2007. október 1-én kelt 

3.P.21.357/2004/76. számú ítéletét helyezte hatályon kívül. Már ezen elsőfokú ítélet 

meghozatala során rendelkezésre álltak azok a szakértői vélemények, amelyek a 

hivatkozott tényeket, körülményeket tartalmazták és azokat az alperes - saját peréről 

lévén szó - maga is ismerte. Az ítélőtáblai végzés által hivatkozott tények, 

bizonyítékok tehát már jóval az ellentmondásra rendelkezésre álló határidő lejártát 

megelőzően az alperes által ismertek voltak. Az ellentmondás útján kellett volna 

érvényesítenie az alperesnek a megyei bíróság ítéletéből már ismert tényeket. Az 

ellentmondás elmulasztása tekintetében az alperest önhiba, felróhatóság terheli. 

A hivatkozott határozat egyébként érdemi döntést nem tartalmaz, csupán a másodfokú 

bíróság jogi álláspontját foglalja magába, a tényállás felderítése tekintetében. Perújítási 

okként eredményesen nem lehet hivatkozni a másodfokú bíróság más ügyben 

kialakított eltérő jogi álláspontjára, figyelemmel arra is, hogy a másik peres ügy más 

értékű, más fekvésű és az alperes által más módon zavart ingatlanok tárgyában folyik, 

tehát az ott keletkezett határozatokból nem vonható le következtetés a perbeli 

körülményekre, tényekre. Az alperesnek a tartalmilag az el nem bírált tényre 

vonatkozó hivatkozása nyilvánvalóan nem felel meg a Pp. 260. §. (1) bekezdés a.) 

pontjában foglalt követelményeknek, mely szerint elbírálás esetén az reá kedvezőbb 

határozatot eredményezhetett volna. 

 

A felperesek fellebbezése szerint a kártérítés jogalapja tekintetében tett ítéleti 

megállapítások alapvetően helyesek, megalapozottak, az ítélet értékmeghatározása, 

tehát az összegszerűségben való határozat azonban nem fogadható el.  

 

Az alperes fellebbezése elsődlegesen az ítélet megváltoztatására és a kereset 

elutasítására, másodlagosan az ítélet hatályon kívül helyezésére irányult. Álláspontja 

szerint az építkezéssel még részben sem szűntette meg, illetve csak oly csekély 

mértékben korlátozta a korábban sem zavartalan körpanorámát. A kereset jogalapja 

tehát nem áll fenn. 

Mindemellett az érdemi marasztaló rendelkezések is hibásak, hiszen amennyiben a 

bíróság jogi álláspontja alapvetően helyes, úgy a 14.500.000,-Ft tőke mellett ennek 

2004. július 1-től járó, nem pedig a 2008. augusztus 29-étől járó kamata 

visszafizetésére kellett volna a felpereseket köteleznie. Hibás tehát az ítélet a kamat 

kezdő időpontjának meghatározása körében is.  

 

A perújított felperesek fellebbezése az alábbiak szerint megalapozott. 

 

A Pp. 266. §. (1) bekezdése értelmében a bíróság hivatalból vizsgálja, hogy a 

perújításnak a 260-262. §-ban meghatározott előfeltételei fennállnak-e. A jogszabályi 

rendelkezés utolsó fordulata szerint a bíróság a tárgyaláson a perújítás érdemében is 
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tárgyalhat és határozhat, ha azonban célszerűnek látszik, a perújítás megengedhetősége 

kérdésében külön tárgyal és végzéssel határoz.  

A (2) bekezdés értelmében, ha a bíróság a perújítást megengedhetőnek találja, az 

érdemi tárgyalást kitűzi, illetőleg a tárgyalást érdemben folytatja, ellenkező esetben 

pedig a perújítási kérelmet, mint érdemi tárgyalásra alkalmatlant elutasítja.  

A (3) bekezdés szerint, ha a bíróság a perújítási kérelmet megengedhetősége tárgyában 

külön hoz határozatot, határozata ellen külön fellebbezésnek van helye. Ilyen esetben 

az érdemi tárgyalás csak a határozat jogerőre emelkedése után folytatható.  

A perbeli esetben az elsőfokú bíróság a fenti jogszabályi rendelkezésekben biztosított 

eljárásjogi lehetőségével élve a perújítás megengedhetőségéről nem hozott alakszerű 

döntést (mellyel szemben külön fellebbezésnek lett volna helye), a perújítás 

megengedhetőségét nem a perújítás érdemétől elkülönítetten, hanem együtt vizsgálta. 

Azzal a cselekményével azonban, hogy a tárgyalást érdemben folytatta, egyben 

kifejezésre jutatta azt a formailag külön határozatban nem jelentkező, de ténylegesen 

meghozott döntését, hogy a perújítás megengedhető. 

A Pp. 233. §. (1) bekezdése értelmében az elsőfokú bíróság határozata ellen – 

amennyiben a törvény ki nem zárja – fellebbezésnek van helye. A (3) bekezdés b.) 

pontja szerint azon eljárás folyamán hozott végzésekkel szemben is fellebbezésnek van 

helye, amelyekkel szemben a törvény a fellebbezést külön megengedi.  

A Pp. 266. §. (3) bekezdése értelmében a perújítás megengedhetősége tárgyában 

hozott döntéssel szemben a törvény nem zárja ki a fellebbezés lehetőségét, a 

hivatkozott jogszabályi rendelkezések helyes értelmezése alapján megállapítható, hogy 

az eljárásjog a megengedhetőség tárgyában külön hozott határozattal szemben külön 

fellebbezés, ugyanakkor az alakszerű határozat mellőzésével meghozott döntéssel 

szemben az ügy érdemében hozott határozattal szembeni fellebbezés keretei között 

biztosít jogorvoslati lehetőséget. A perújítás megengedhetősége tárgyában külön 

végzés mellőzésével meghozott döntést a másodfokú bíróság a Pp. 254. §. (1) 

bekezdésében írtak szerint az elsőfokú bíróság ítéletével együtt bírálja felül.  

 

A kifejtettekre és arra figyelemmel, hogy az ügy érdemében hozott ítélettel szembeni 

fellebbezésben a felperesek elsődlegesen a perújítás megengedhetősége tárgyában 

hozott elsőfokú döntést támadták, az ítélőtáblának mindenekelőtt ebben a körben 

kellett felülvizsgálnia az elsőfokú bíróság döntését.  

Ennek során az ítélőtábla – a felperesek fellebbezésében foglalt, de már korábban, a 

perújítási kérelem benyújtását követően részletesen kifejtett indokokat maradéktalanul 

osztva – megállapította, hogy a perújítás megengedhetőségének Pp. 260. §. (1) 

bekezdés a.) pontjában és (2) bekezdésében, valamint a 261. §. (1) bekezdésében 

foglalt feltételei nem állnak fenn.  

A Győri Ítélőtábla 2008. szeptember 25-én kelt Pf.I.20.004/2008/4. számú határozata 

nem a jelen perben álló felek jogviszonyát érinti, emellett érdemi döntést nem 

tartalmaz, csupán a kilátáselvonásra alapított kártérítési igény elbírálásának jogi 

szempontrendszerét foglalja össze. Nem tartalmaz olyan tényt, vagy bizonyítékot, 

illetve nem tekinthető olyan bírói határozatnak, mely elbírálása az alperesre kedvezőbb 

határozatot eredményezhetett volna. Helytálló a felperesek ezirányú álláspontja, mely 

szerint a fél – illetve a bíróság más ügyben kifejtett – jogi álláspontja nem szolgálhat 

perújítás alapjául. 
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Mindemellett a hivatkozott másodfokú határozatból kitűnik, hogy a perújító alperes 

abban a perben már a 2007. október 1-jén kelt elsőfokú ítélettel szemben benyújtott 

fellebbezésében hivatkozott a jogvita eldöntése körében megfelelően mérlegelendő 

körülményekre és az ezek alapjául megjelölt tényekre. Megállapítható tehát, hogy a 

perújítás alapjaként hivatkozottakról nem az ítélőtábla döntésének kézbesítésekor 

szerzett tudomást, hanem azokról már jóval a fizetési meghagyás elleni ellentmondásra 

nyitva álló határidő letelte előtt tudomással bírt, ennek ellenére az ellentmondást 

elmulasztotta. Mulasztása nem minősíthető önhibáján kívüli okra visszavezethetőnek, 

így a Pp. 260. §. (2) bekezdése is kizárja a perújítás megengedhetőségét. A perújítás 

nem az önhibából elmulasztott ellentmondás pótlására hivatott jogintézmény.  

Mivel a perújítás alapjaként felhozottakról az alperes a kifejtettek szerint nem a 

hivatkozott másodfokú döntés kézbesítésekor szerzett tudomást, így a perújítás Pp. 

261. §. (1) bekezdésében meghatározott 6 hónapos határidejét is elmulasztotta.  

 

A perújítás megengedhetőségének jogszabályi feltételei hiányában a másodfokú 

eljárásban nem volt mód az elsőfokú ítélet érdemi felülbírálatára, így az ítélőtábla 

végzésével a Pp. 266. §. (2) bekezdése alapján a perújítási kérelmet, mint érdemi 

tárgyalásra alkalmatlant elutasította, az elsőfokú ítéletet pedig a Pp. 251. §. (1) 

bekezdés perbelivel rokonítható eljárásjogi helyzetet szabályozó rendelkezéseire 

figyelemmel hatályon kívül helyezte.  

A perújítás megengedhetősége körében értékelt körülményeket az ítélőtábla nem 

elsőként bírálta el, hanem az elsőfokú bíróság e kérdésben elfoglalt jogi álláspontját 

bírálta felül a felperesek fellebbezése alapján másodfokon eljárva. A másodfokú 

bíróság ezen döntésével szemben fellebbezésnek a Pp. 233/A §-a alapján nincs helye 

(Legfelsőbb Bíróság 1/2006. számú KPJE határozata).  

 


