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KAPCSOLATOS IGÉNY 

 

Az idegen ingatlanon, szerződés alapján épített társasház félbemaradt 

építményének tulajdonjoga törvény alapján az ingatlan tulajdonosát illeti. A 

beruházó vállalkozó azonban jogalap nélküli gazdagodás címén igényelheti a 

megvalósításra fordított igazolt hasznos költségei megtérítését /Ptk.97.§ (1) 

bekezdés) megszerzésével gazdagodott (Ptk.361.§ (1) bekezdés/. 

 

 

2004. június 8-án az ingatlantulajdonos felperes, valamint a beruházó alperes között 

szerződés jött létre a felperes tulajdonát képező t.-i 14.374/3 hrsz-ú, 1500 m2 

alapterületű ingatlanon társasházi lakóépület „közös beruházás” útján történő 

felépítésére. Az alperes vállalta, hogy a többszintes társasház földszintjén a felperes 

részére takarékszövetkezeti kirendeltséget épít, míg a többi szinten értékesítés céljából 

lakásokat, irodákat, teremgarázst és egyéb kiegészítő helyiségeket. A felek közösen 

készítették el a felépítendő társasház alapító okiratát és közösen kérelmezték a 

földhivatalnál a társasház „előzetes bejegyzését”. Megállapodtak, hogy az alperes a 

társasházi különtulajdonú ingatlanokat meghirdeti, a vevőkkel a kivitelezésre építési 

szerződést köt, míg a felperes értékesíteni vállalta a társasházi különtulajdonú 

ingatlanokhoz tartozó, tulajdonában lévő telekhányadokat. Ezen telektulajdoni 

hányadok vételárát együttesen bruttó 14.787.300.Ft-ban határozták meg. 2004. június 

8-án – a társasház felépítését engedélyező szerződéssel egyidejűleg – építési szerződés 

is létrejött a vállalkozó alperes és az „építtető” felperes között. A szerződésben az 

alperes bruttó 50.162.000.Ft vállalkozói díjért vállalta a felépítendő társasházban 

14374/3/1/A-2 hrsz. alatti földszinti 1. számú takarékszövetkezeti iroda felépítését 365 

napos teljesítési határidő alatt. 2005. november 29-én a felek szerződéseiket 

módosították, az építési szerződés vállalkozói díját 37.119.880.Ft + áfa összegben, míg 

a teljesítési határidőt 2006. május 31. napjában határozták meg. A társasház felépítését 

engedélyező szerződésben meghatározott telek vételárat pedig a korábbi bruttó 

14.787.300.Ft-ról 13.049.811.Ft + áfa összegre módosították.  

 

Az alperes a társasház felépítését nem fejezte be, a bíróság 2007. augusztus 29-i 

kezdőnappal a felszámolását rendelte el. A felperes a 2004. június 8. napján kelt – 

társasház felépítését engedélyező – szerződéstől 2013. augusztus 6. napján elállt, az 

elállást az alperes felszámolója elfogadta. A felszámoló 2008. április 7-én a felperessel 

megkötött építési szerződést a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. 

évi XLIX. törvény (Cstv.) 47.§ (1) bekezdésére hivatkozással azonnali hatállyal 

felmondta, egyben a felperes hitelezői igényét visszaigazolta. A Budapesti Műszaki, 

Könyv- és Adószakértői Intézet 2011. június 14. napján kelt, büntetőeljárás során 

született szakértői véleményében a felperessel kötött építési szerződésben kivitelezni 

vállalt takarékszövetkezeti iroda készültségi fokát 52%-os mértékben, míg a felperes 

által fizetett vállalkozói díj összegét 27.678.518.Ft-ban határozta meg. A 

szakvélemény a készültségi fokhoz képest 5.065.555.Ft túlfizetést állapított meg. A 

Tatabányai Törvényszék a 2012. január 24. napján kelt jogerős, P.21.614/2009/77. 

szám alatti részítéletével elutasította az alperes Ptk.97.§ (2) bekezdése jogcímén a 



tatabányai 14374/3 hrsz-ú ingatlan 4548/10000 arányú tulajdonjoga megállapítására 

irányuló viszontkeresetét.  

 

Az alperes részítélettel elbírált viszontkeresetében 50.681.824.Ft tőke, valamint annak 

a 2013. augusztus 6. napjától járó késedelmi kamata megfizetésére kérte kötelezni a 

felperest. Viszontkereseti érvelése szerint ugyan a korábbi jogerős részítélet az alperes 

tulajdoni keresetét elutasította, az alperes által kivitelezett beruházással azonban a 

felperes gazdagodott. Ez a gazdagodás attól független, hogy az alperes a társasházi 

különtulajdonú ingatlanok vevőivel építési szerződést kötött. A társasház felépítését 

engedélyező 2004. június 8. napján kelt szerződés a felperes elállása folytán megszűnt, 

ezért a Ptk.320.§ (1) bekezdése és 319.§ (3) bekezdése alapján a szerződéskötés előtti 

helyzetet kell helyreállítani. Az alperes kezdeményezésére közjegyző előtti nemperes 

eljárásban beszerzett szakvélemény szerint az ingatlan jelenlegi forgalmi értéke 

telekkel együtt 62.177.879.Ft, melyből a telek értéke 6.430.500.Ft-ban határozható 

meg. Az alperes beruházásainak értéke így 55.747.379.Ft-ban határozható meg, 

melyből az alperes levonta a felperes szakvéleménnyel igazolt túlfizetését, 

5.065.555.Ft-ot.  

 

A felperes viszontkeresetre előterjesztett ellenkérelmében annak elutasítását kérte. 

Azzal védekezett, hogy a felek közötti jogviszonyban a felperes kettős pozícióban volt: 

az „alapszerződést” és az építési szerződést is megkötötte az alperessel. Az építési 

szerződés alapján az alperes felszámolási eljárásában a Cstv. szabályai szerint kell a 

felek között elszámolni. Ezen túl pedig a felek jogviszonyára a 2004. június 8. napján 

létrejött, társasház felépítését engedélyező szerződés az irányadó, az alapján pedig a 

felperest nem terheli fizetési kötelezettség az alperes által nyújtott szolgáltatás után. A 

Ptk.361.§-a csak kötelmi megállapodás hiányában irányadó a felek jogviszonyára, de a 

konkrét esetben létrejött atipikus megállapodás rendezi a felek közötti szolgáltatás, 

ellenszolgáltatás sorsát.  

 

Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott részítéletével a viszontkeresetet 

elutasította. Határozata indokolásában a törvényszék elsődlegesen úgy ítélte meg, hogy 

a 2004. június 8. napján kelt, társasház felépítését engedélyező „megállapodás” a felek 

jogviszonyát a későbbi építési tevékenységre irányulóan „keret jelleggel” rendezte, 

ezért abból a feleknek közvetlen fizetési kötelezettsége a másik féllel szemben nem 

keletkezett. Ezen szerződés alapján a felek között „vállalkozói vagy pénzügyi” 

teljesítés nem történt, ezért teljesített szolgáltatás hiányában a megjelölt jogcím alapján 

a viszontkereset nem alapos. A bíróság az építési szerződést illetően rámutatott, hogy 

az az alperes azonnali hatályú felmondása folytán szűnt meg, ezért a felek 

jogviszonyának rendezésére a Ptk.321.§ (1) bekezdése alapján alkalmazandó 319.§ (2) 

bekezdése az irányadó. A perben a felek nem vitatták a BIMKAI azon 

szakvéleményét, mely szerint a felperes az építési szerződés alapján túlfizetést 

teljesített. Ezért a felperest ezen szerződés alapján sem terheli fizetési kötelezettség az 

alperessel szemben. 

 

Elsődlegesen az elsőfokú részítélet megváltoztatása és a viszontkeresetének való 

helytadás, míg másodlagosan annak hatályon kívül helyezése iránt az alperes 



terjesztett elő fellebbezést. Jogorvoslati kérelmében elsődlegesen vitatta, hogy 

viszontkeresetében ne jelölte volna meg, hogy melyik „kötelmi megállapodás 

vonatkozásában kívánja érvényesíteni” a Ptk.319.§ (3) bekezdése alapján fennálló 

követelését. Ez a szerződés a felperes elállása folytán megszűnt, társasház felépítését 

engedélyező 2004. június 8. napján kelt szerződés volt. Kiemelte, hogy a felperesnek 

csak az építési szerződés alapján általa megrendelt iroda esetében állt fenn túlfizetése 

és nem pedig az alperes által az ingatlanon végzett teljes beruházás vonatkozásában. 

Az 5.065.555.Ft építési szerződés alapján fennálló túlfizetés ismert volt a per során, 

azonban mindez nem érinti az alperes elszámolási igényét a társasház felépítését 

engedélyező szerződés felbontása folytán. Hivatkozott arra az egyöntetű bírói 

gyakorlatra, hogy „az érintett fél nem kerülhet kedvezőtlenebb helyzetbe egy írásbeli 

megállapodás alapján, mintha a megállapodást a felek nem hozták volna létre”. A 

beruházás befejezésére az alperes fizetésképtelensége miatt nincs jogi lehetőség. A 

felperes elállása folytán a teljesített szolgáltatásokat úgy kell elszámolni, mint a 

szerződés érvénytelensége esetén.  

 

A felperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú részítélet helybenhagyását kérte. 

Egyetértett az elsőfokú bíróság azon értelmezésével, hogy a 2004. június 8. napján kelt 

„megállapodás” keretszerződés volt, melyből a feleknek közvetlen fizetési 

kötelezettsége a másik féllel szemben nem keletkezett. Az alperes által a felperes 

javára teljesített szolgáltatás hiányában az alperes által megjelölt jogcím alapján 

megtérítési igény nem terjeszthető elő, ez a szerződés az alperes részére csak jogokat 

teremtett. Érvelése szerint az alperes viszontkeresete logikai hibában szenved, hiszen a 

felperessel kívánja megtéríttetni a kivitelezett épület értékét anélkül, hogy létezne 

olyan jogszabályhely, amely alapján erre mód lenne. Az alperesnek az egyes 

építtetőkkel kötött építési szerződések alapján kell elszámolnia az általa kivitelezett 

beruházással. Végül megjegyezte, hogy az eljárás során a felperes mindvégig vitatta az 

alperes követelésének összegét és az összeg bizonyítására az alperes indítványt nem 

terjesztett elő.  

 

A fellebbezés annyiban alapos, hogy az elsőfokú bíróság a jogvita kereteinek 

tisztázását – , az ennek megfelelő bizonyítási teherre tájékoztatást (Pp.3.§ (3) 

bekezdés) – és így a teljes tényállás felderítését elmulasztotta, amely miatt ítélete 

megalapozatlan, az elsőfokú eljárás megismétlése szükséges.  

 

A törvényszék helyes megállapítása szerint a felek között két szerződés jött létre 2004. 

június 8-án; részben a felperes tulajdonát képező ingatlanra társasház felépítését 

engedélyező szerződés, részben pedig a megvalósítandó társasház egyik 

különtulajdonú ingatlana (a takarékszövetkezeti iroda) felépítésére építési szerződés. A 

további társasházi különtulajdonú ingatlanok felépítésére az alperes mint vállalkozó 

további építési szerződéseket kötött a jelentkező vevőkkel. 

 

A társasház felépítését engedélyező szerződés I.2. pontja ugyan a perbeli felek közös 

beruházásaként nevesíti a társasház lakóépülete felépítését, azonban a szerződés 

tartalmából kitűnően a beruházáshoz a felperes csak a kizárólagos tulajdonában álló 

építési telket, a 14374/3 hrsz-ú ingatlant szolgáltatta. Valójában a szerződésben az 



alperes azt vállalta, hogy saját beruházásában társasházat épít a felperes ingatlanára, 

melynek elkészültét követően a társasházi lakásokat és egyéb helyiségeket 

(különtulajdoni illetőségeket) ő maga, – míg a felperes az azokhoz tartozó 

telektulajdoni hányadokat értékesíti. A beruházó alperes a számára idegen ingatlanon, 

szerződés alapján vállalta a társasház ráépítését. A szerződés teljesítése esetén azonban 

nem a földtulajdonos felperes és nem a ráépítő beruházó alperes, hanem a társasházi 

lakások és egyéb helyiségek vevői szerezhettek tulajdonjogot mind a felperes 

tulajdonában lévő 14374/3 hrsz-ú ingatlanon, mind pedig a létrejött felépítményen. [a 

társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Táh.tv.) 1.§ (1) bekezdés] A 

társasházi lakások és egyéb helyiségek vevői tulajdonszerzésének feltétele azonban a 

társasházra vonatkozó használatba vételi engedély kiadása és a társasháztulajdon 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzése volt. (Táh.tv. 5.§ (5) bekezdés, 7.§ (3) bekezdés)  

 

A szerződés azonban a részletezettek szerint nem teljesült, a bíróság az alperes 

felszámolását rendelte el az alperes pedig a beruházásról a felszámolás elrendelését 

megelőzően, a 2007. évben levonult. A társasház felépítését engedélyező szerződés 

nem tartalmazott rendelkezést a létrejött felépítmény jogi sorsára, arra az esetre, 

amennyiben a beruházás a társasház létrejötte előtt félbeszakad, meghiúsul. Így a 

létrejött, de önálló ingatlannak [az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 

törvény (Inytv.) 12.§ a/ pont] nem minősülő felépítmény tulajdonjoga az építkezés 

félbemaradását követően a törvény alapján (Ptk.97.§ (1) bekezdés) a felperest illette 

meg.  

 

A társasház felépítését engedélyező szerződés az alperes beruházásról levonulása és az 

építkezés félbemaradása után a felperes elállása (Ptk.320.§ (1) bekezdés) folytán szűnt 

meg, és ezért a Ptk.319.§ (3) bekezdése alapján – az alperes helyes fellebbezési 

érvelése szerint – a szerződéskötést megelőző állapot helyreállításának van helye. 

 

A beruházó alperes a társasház felépítését engedélyező szerződés alapján jogszerűen 

volt a számára idegen ingatlan birtokában, ez a birtoklás azonban az építkezés 

meghiúsulásával jogalap nélkülivé vált. A részben megvalósult felépítmény 

ugyanakkor az idegen, felperesi ingatlanon maradt. 

 

A Ptk.194.§ (1)-(2) bekezdései úgy rendelkeznek, hogy a birtokos, aki a dolog 

kiadására köteles, követelheti a dologra fordított szükséges költségei megtérítését – a 

dolog fenntartásával rendszerint együtt járó kisebb kiadások kivételével –, továbbá 

elviheti az általa létesített berendezési és felszerelési tárgyakat. A birtokos 

jóhiszeműsége esetén a hasznokkal nem fedezett költségei megtérítését is követelheti, 

rosszhiszeműsége esetén pedig a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint 

követelhet megtérítést.  

 

A törvény ezen szabályai szerint a jogalap nélküli jóhiszemű birtokos a hasznos, a 

dolog értékét emelő, használhatóságát fokozó beruházásai költségeit követelheti. 

Ugyanakkor a hasznos költségeket meghaladó – az ingatlan forgalmi értékében 

jelentkező – értékemelkedés a tulajdonjog folyománya és az ilyen értelemben vett 

gazdagodás a tulajdonost és nem az idegen dologra költekező jogalap nélküli birtokost 



illeti. (a Legfelsőbb Bíróság Pfv.I.20.314/2010/5. szám alatti határozata) Ebből 

következően az alperes viszontkeresetében tévesen igényelte a felperesi ingatlan 

építési beruházás folytán előálló forgalmi értéknövekedését, melyet a 2013. májusban 

készült igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői vélemény (Szénási Gábor igazságügyi 

szakértő) munkált ki.  

 

Az ugyan nem kétséges, hogy a felperes a félbemaradt felépítmény tulajdonjoga 

törvényből következő (Ptk.97.§ (1) bekezdés) megszerzésével gazdagodott (Ptk.361.§ 

(1) bekezdés), azonban – mint ahogy azt a bírói gyakorlat (BDT 2014/3049) 

kimunkálta – a gazdagodás és a más rovására történt vagyoncsökkenés mértéke csak 

ritkán azonos. A perbeli esetben a beruházó alperes a felépítmény megvalósításához 

szükséges tényleges költségeit meghaladó gazdagodásra nem tarthat igényt, a 

gazdagodás kiadását az igazoltan (indokoltan) felmerülő költségei erejéig követelheti.  

 

A jogalap nélküli gazdagodás szabályainak alkalmazhatóságát a felek közötti 

szerződéses kapcsolat amiatt nem zárja ki, mert – a már említettek szerint – a társasház 

felépítését engedélyező szerződés nem tartalmazott rendelkezést a teljesítés hiányában 

félbemaradt beruházásból eredő igények elszámolására. (BH.2010/333) 

 

Az elsőfokú bíróság ugyanakkor a Ptk.97.§ (1) bekezdését, 194.§ (1)-(2) bekezdését, a 

361.§ (1) bekezdését és a beruházás meghiúsulása folytán előállt tényleges helyzetet 

figyelmen kívül hagyva csak a társasház felépítését engedélyező szerződés szövegét 

vizsgálta. Így elmaradt a viszontkeresettel perbehozott jogvita kereteinek feltárása és a 

bizonyítandó tényekre vonatkozó releváns és helyes tájékoztatás (Pp.3.§ (3) bekezdés) 

is. A viszontkereset alapján az alperes volt köteles azt bizonyítani, hogy a felperes az 

alperes rovására visszatérítendően gazdagodott, valamint a beruházásra fordított 

hasznos költségei összegét. A bizonyítandó tényekre vonatkozó elmaradt tájékoztatást 

az ítélőtábla a fellebbezési tárgyaláson (Gf.4. tjk.) pótolta, az alperes pedig 

indítványozta a szakkérdést jelentő bizonyítandó tényre igazságügyi szakértő 

kirendelését, vállalva annak költségei előlegezését. A még szükséges terjedelmes 

bizonyítás azonban meghaladja a másodfokú eljárás kereteit és a kétfokú eljárás 

sérelmével is járna. 

 

Ezekre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság részítéletét a Pp.252.§ (2)-(3) 

bekezdése alapján hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot újabb eljárásra és 

újabb határozat hozatalára utasította. 

 

Az ítélőtábla a felek másodfokú perköltségét a Pp.252.§ (4) bekezdése alapján csupán 

megállapította, annak viseléséről az elsőfokú bíróságnak az eljárást befejező 

határozatában kell rendelkeznie. A megállapított ügyvédi munkadíj összege a 32/2003. 

(VIII.22.) IM rendelet 3.§ (2), (5)-(6) bekezdésein alapul, általános forgalmi adóval 

növelt. 

 

A megismételt eljárás során a szakértői költségek előlegezését követően igazságügyi 

szakértői bizonyítást kell lefolytatni a társasház-beruházás félbemaradt építménye 

megvalósítására felmerült tényleges, igazolt alperesi költségek meghatározására. A 



felperes gazdagodása a felépítmény birtokbavételével történt meg, így az építési 

költségek (anyag + munkadíj) meghatározása is ezen időpont szerinti ár- és 

értékviszonyok alapján történhet. Teljesítés hiányában formális átadás-átvétel nem 

történt, így a felperes birtokba vétele azzal valósult meg, hogy az alperes a felépítmény 

birtoklásával felhagyott és az építkezésről levonult.  

 

Győri Ítélőtábla Gf.II.20.193/2014/8/I. 

 

 


