
I. A jogelıd kezelıi joga megszőnt azzal, hogy az állami vállalat átalakult 
részvénytársasággá. Az akkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint ugyanis 
kezelı csak állami szerv, vagy állami vállalat lehetett.  
 
II. Az elbirtoklást eredményezı „sajátjakénti  birtoklást” a jogcím  megszőnését 
követı idıszakra önmagában nem zárja ki az a körülmény, hogy korábban az 
igényt érvényesítı fél jogcím alapján (pl. kezelıi jog)  jutott az ingatlan 
birtokához. 
 
Alkalmazott jogszabályok: az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény 42. §. (1) 

bekezdés b.) pontja, Ptk. (korábbi) 174.§, 175.§, 176. §. 
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A megyei bíróság fellebbezéssel támadott ítéletében a felperesek keresetét elutasította.  
Határozata indokolásában megállapította, hogy a Magyar Állam tulajdonát képezı b.-i 
391. hrsz. alatti ingatlanon az 1970-es évek elején 7 állami vállalat egy 67 lakrészbıl 
álló társasüdülıt létesített. A B. Városi Tanács VB mőszaki osztálya 1973. február 6-
án kelt határozatával engedélyezte az ingatlan és a felépült társasüdülı építmény 
kezelési jogának a 7 megnevezett állami vállalat  közötti megosztását.  
A vállalatok 1973. március 29-én társasági szerzıdést kötöttek a társasüdülı 
üzemeltetésére, ebben rögzítették, hogy a F. Gázmővek 33/67-ed, a K. Gy. Gyár 4/67-
ed, részben kezelıje az ingatlannak, ugyanígy a többi állami vállaltat kezelıi jogát is 
tulajdoni hányadhoz rendelték.. A szerzıdés 7. pontja szerint a szerzıdı felek a 
kezelésükben és kizárólagos használatukban lévı üdülı lakrészeik felett az állam 
tulajdonjogának épségben tartása mellett a kezelıi jog átruházására vonatkozó 
mindenkor hatályos jogszabályok szerint rendelkezhetnek.  
Megállapította a bíróság, hogy az ingatlan-nyilvántartási jogszabályok idıközi 
változását követıen az állami vállalatok 1983. április 14-én kelt megállapodásukban a 
társasüdülı üzemeltetésére kötött szerzıdésüket annyiban módosították, hogy az 
ingatlan kezelıje a F. Gázmővek, mint a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezı 
vállalat lett. A földhivatal ezen megállapodás alapján a F. Gázmővek javára a kezelıi 
jogot bejegyezte. Késıbb, 1985. május 15-én az É. Vállalat a kizárólagos 
használatában lévı 19 lakrészt a F. Gázmőveknek átadta. Ezután a F. Gázmővek 
tényleges használatában lévı 52/67-ed mértékő ingatlanrész az 1991. évi XXXIII. 
törvény alapján a  F. Önkormányzat tulajdonába került, aki 1993. december 1-jén 
megalapította a F. Gázmővek Rt-t és apportként tulajdonába adta az ingatlanrészt. 
Ennek nyomán a földhivatal 1404/1809 tulajdoni hányadra a F. Gázmővek Rt. felperes 
tulajdonjogát bejegyezte.  
A többi lakrész vonatkozásában kizárólagos használati joggal rendelkezı állami 
vállalat, illetve jogutódja tulajdonjogát a földhivatal nem jegyezte be. Az állami 
vállalatok és jogutódaik kizárólagos használatában lévı lakrészeket az I.r. felperes 
1995. és 1999. között megvásárolta, de a tulajdonjogot a felperes javára a földhivatal 
nem jegyezte be.  



Az I.r. felperes a bejegyzett 52/67-ed tulajdoni hányadán felül további 7/67-ed arányú 
ingatlanrész kizárólagos használója, míg a K. Gy. Gyár jogutódja, a R. G. V. Gyár 
Nyrt. II.r. felperes 4/67-ed ingatlanrész kizárólagos használója.  
 
Az épület üzemeltetésérıl kezdettıl a felperesek, illetve jogelıdeik gondoskodtak. İk 
viselték az ingatlan fenntartásával, állagmegóvásával, felújításával kapcsolatos 
költségeket.  
 
A megyei bíróság ítélete jogi indokolásában kifejtette, hogy a tulajdonjog 
elbirtoklással való megszerzéséhez a Ptk. 121. §. (1) bekezdésében foglalt feltételek 
együttes megléte szükséges, a perbeli esetben azonban a felperesek részérıl a 
sajátjakénti birtoklás nem állapítható meg. Az állami vállalatok által az üdülı 
kezelésérıl kötött társasági szerzıdés 7. pontjában a felek egyértelmően rögzítették, 
hogy az állam tulajdonjogának épségben tartása mellett rendelkezhetnek a 
kezelésükben és kizárólagos használatukban lévı üdülırészeik felett. A felperesek 
jogelıdei tehát elismerték a Magyar Állam tulajdonjogát és ez - a BH 1996/198 számú 
eseti döntésben írtakra is figyelemmel - önmagában kizárja a sajátjakénti birtoklást.  
Az elsıfokú bíróság álláspontja szerint nincs annak jelentısége, hogy mindkét felperes 
kezelıjoga fel volt-e tüntetve az ingatlan-nyilvántartásban, hiszen a sajátjakénti 
birtoklást, mint az elbirtoklás egyik alapfeltételét a jogcímes birtoklás kizárja. A 
Magyar Állam bármilyen vagyontárgyat, így ingatlant is csak kezelıszerv útján tud 
birtokolni, ebbıl következıen a kezelı szervnek a Ptk. 121. §. szerint sajátjakénti 
birtoklása a Magyar Állam elbirtoklással való tulajdonszerzését eredményezné (BH 
1997/21. számú eseti döntés).  
 
A II.r. felperes fellebbezésében kérte az elsıfokú ítélet megváltoztatását, annak 
megállapítását, hogy az ingatlanon 4/67-ed arányban elbirtoklás jogcímén 
tulajdonjogot szerzett. Kiemelte, hogy az elsıfokú bíróság a társasüdülı használatával 
kapcsolatosan 1973-ban született szerzıdés 7. pontját vette csak figyelembe, nem 
értékelte azonban, hogy ezt követıen a rendszerváltozás során jelentıs gazdasági és 
jogi változások is bekövetkeztek. Az 1991. évi XIV. törvény átfogóan módosította a 
Ptk-t, hatályon kívül helyezte a polgári jogi jogviszonyok szabályozásának korábbi 
szemléletet tükrözı rendelkezéseit, megszőnt az állami tulajdon kivételezett helyzete 
és az állam különleges jogalanyisága, hatályon kívül helyezte a Ptk-nak a tulajdonjog 
formáiról szóló, az állami tulajdont preferáló teljes VIII. fejezetét, valamint a 176. §-t, 
mely az állami szocialista tulajdon kezelésérıl szólt. Utóbbi hatályon kívül 
helyezésével gyakorlatilag megszőnt a kezelıi jog, az állami vagyonnal való 
gazdálkodás szabályai teljesen eltérı tartalmat kaptak a Ptk-ban. A törvény 1991-tıl 
hatályos szövege szerint az állam az egyes vagyontárgyait másra bízhatja, ez azonban 
aktív állami magatartást feltételez, a vagyonkezelıi jogosultságot a KVI-vel kötött 
szerzıdés, esetleg hatósági határozat, vagy jogszabály rendelkezése hozhatja létre, a 
perbeli üdülı vonatkozásában azonban egyikre sem került sor. A Ptk. 121. §. (3) 
bekezdésének hatályon kívül helyezésével 1991. június 9-tıl megnyílt a lehetıség az 
állami tulajdonban álló ingatlanok elbirtoklás útján történı megszerzésére. A II.r. 
felperes, illetıleg jogelıdje más állami vállalatokkal együtt saját költségén építtette az 
üdülıt, 1973. óta folyamatosan, háborítatlanul használja, viseli a közterheket, a 



fenntartási, állagmegóvási költségeket, gondoskodik a karbantartásról, felújításról, 
értéknövelı beruházásokat hajtott és hajt végre. Az alperes az eltelt 35 évben az 
ingatlannal kapcsolatban tulajdonosi jogokat soha nem gyakorolt, tulajdonosi 
kötelezettségeket nem teljesített, ilyen körülmények között a II.r. felperes is alappal, 
jóhiszemően tekinthette a birtoklását véglegesnek. Erre alapozva kezdeményezte 
annak idején a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzését. 
 
Kiemelte fellebbezésében a II.r. felperes, hogy nem volt kezelıként az ingatlan-
nyilvántartásba feltőntetve – a felek korábban már csatolt megállapodása szerint – 
kezelıként csak a F. Gázmővek szerepelt.  
Az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény 42. §. (1) bekezdés b.) pontja 
szerint az állami vállalat megszőnik, ha gazdasági társasággá átalakul. A II.r. felperes 
jogelıdje 1990. november 1-jén átalakult részvénytársasággá, ezzel megszőnt a 
továbbiakban állami vállalat lenni. A hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kezelı 
csak állami szerv, vagy állami vállalat lehetett. Az elsıfokú bíróság által hivatkozott és 
a II.r. felperes jogelıdjét megilletı kezelıi jog a gazdasági társasággá történt 
átalakulással, másrészt a Ptk. 1991-es módosításával, a 176. §. hatályon kívül 
helyezésével megszőnt.  
 
Az alperes fellebbezési ellenkérelmében az elsıfokú ítélet helybenhagyását kérte. 
Kiemelte, hogy a II.r. felperesi jogelıd államigazgatási határozatban rögzített kezelıi 
jog alapján használta az ingatlant. A kezelık között létrejött megállapodás alapján 
késıbb a kezelıi jog kizárólag a F. Gázmővek javára lett bejegyezve, de a II.r. felperes 
továbbra sem sajátjaként és jogcím nélkül, hanem az állam tulajdonának elismerése 
mellett, a korábbi kezelı jogából eredı rendelkezési joga alapján használta az 
ingatlant. A sajátjakénti birtoklást az állam tulajdonjogának II.r. felperesi jogelıd által 
való - szerzıdésben foglalt - elismerése zárja ki. A kezelıi jogon alapuló jogcímes 
birtoklás szintén kizárja az elbirtoklás bekövetkeztét.  
 
A II.r. felperes fellebbezése az alábbiak szerint alapos.  
 
Az I.r. felperes kereseti kérelmét elutasító ítéleti rendelkezést a felek nem támadták 
fellebbezéssel, így ezen rendelkezés a Pp. 228.§.(3) bekezdésére figyelemmel jogerıre 
emelkedett, ezért az ítélıtábla a Pp. 253. §. (3) bekezdésének megfelelıen, tehát a 
fellebbezési kérelem és ellenkérelem korlátai között eljárva csak a II.r. felperes 
keresetét elutasító ítéleti rendelkezést bírálta felül.  
 
A megyei bíróság a per eldöntéséhez szükséges tényeket feltárta, helyes tényállást 
állapított meg, az abból levont jogi következtetése azonban nem helytálló.  
 
A II.r. felperes birtoklási jogosultságát az 1970-es évek elsı felében valóban a kezelıi 
minısége teremtette meg és az is megállapítható, hogy az 1973. március 29-én kötött 
társasági szerzıdésben a II.r. felperes jogelıdje elismerte az alperes tulajdonjogát. A 
fenti körülmények azonban – az elsıfokú bíróság álláspontjával ellentétben – a perbeli 
esetben nem zárják ki a birtoklás sajátjakénti jellegét.  



A II.r. felperes keresetében 1991. június 9-ében jelölte meg az elbirtoklási határidı 
kezdı idıpontját. A kereset elbírálása során tehát abban kell állást foglalni, hogy az  
elbirtoklás Ptk.121.§.(1) bekezdésében foglalt feltételei a fenti idıpontot követıen 
bekövetkeztek-e.  
 
Rámutat az ítélıtábla arra, hogy a birtoklás jogcímének megszőnését (pl. a 
haszonbérlet idıtartamának lejárta stb.) követı idıszak tekintetében nem zárja ki a 
birtoklás sajátjakénti jellegét önmagában az a körülmény, hogy korábban az igényt 
érvényesítı fél jogcím alapján jutott az ingatlan birtokához, ezzel egyidejőleg a 
tulajdonos tulajdonjogának elismerése tekintetében is nyilatkozott.  
 
Az ítélıtábla osztotta a II.r. felperes azon jogi álláspontját, hogy a Ptk. korábbi 174., 
175. §-át megváltoztató, a 176. §-át pedig hatályon kívül helyezı 1991. évi XIV. 
törvény 1991. június 9-i hatályba lépése az állami vállalatok kezelıi jogának 
megszőntetését is célozta.. /A korábban tanácsi kezelésben, de állami tulajdonban lévı 
vagyontárgyak az 1991. évi XXXIII. törvény rendelkezéseinek alkalmazása folytán az 
önkormányzatok tulajdonába kerültek, a társadalmi szervezetek állami tulajdonú 
ingatlanokra vonatkozó kezelıi jogát az 1990. évi LXX. törvény szüntette meg./  
 
A Ptk. 175. és 176. §-ának 1991. június 8-ig hatályos rendelkezései alapján 
megállapítható, hogy csak állami szerv, illetve állami vállalat lehetett kezelıi jog 
jogosultja 
Rámutat az ítélıtábla arra, hogy az eladó az elfogadó nyilatkozat jogszabályban 
(Rendelet 3. § (1)–(4) bekezdés) foglalt kötelezı alaki és tartalmi feltételeihez képest 
egyoldalúan nem szabhat az elıvásárlási jog gyakorlására szigorúbb feltételeket.  
Az ajánlat hirdetményi úton való közlése során az elıvásárlási jogosult elfogadó 
nyilatkozatával szemben az eladó által a jogszabályban foglaltakat meghaladóan 
támasztott követelmények (adatok igazolása stb.) a szerzıdéskötést segítı technikai 
körülményeknek minısülnek (elvárásoknak), de ezek részbeni elmulasztása nem 
képezi az elıvásárlási jog érvényesítésének akadályát, az eladót ez esetben is köti az 
elıvásárlási jog jogosultjának elfogadó nyilatkozata.  
 
1991. június 9-ét követıen tehát a II.r. felperes nem jogcím alapján birtokolta az általa 
kizárólagosan használt négy lakrészt és a hozzá tartozó, közös használatban lévı 
ingatlanrészeket.  
  
Az elsıfokú ítéletben hivatkozott eseti döntések megállapításai ugyan helytállóak, de 
az alapul szolgáló tényállás különbözıségére tekintettel jelen perben nem irányadóak. 
A II.r. felperes a kezelıi jogának megszőnését követıen nem az állam 
kezelıszerveként, hanem jogcím nélkül birtokolt, ezt követıen - sem az elbirtoklási 
idı alatt, sem azt követıen - nem tett az alperes tulajdonjogát elismerı nyilatkozatot   
 
Miután azt az alperes sem vitatta, hogy a II.r. felperes 1991. június 9-ét követıen is 
szakadatlanul, háborítatlanul használta az ingatlant, viselte a közterheket, a fenntartási, 
állagmegóvási költségeket, gondoskodott a karbantartásról, felújításról és értéknövelı 
beruházásokat hajtott végre, megállapítható, hogy a sajátjakénti birtoklás szubjektív és 



objektív feltételei egyaránt teljesültek, a II.r. felperes alappal tekintette birtoklását 
véglegesnek, olyannak, melyet jogszerően senki nem akadályozhat meg, s 
magatartásával a birtoklás sajátjakénti jellegét a külvilág számára is kinyilvánította.  
 
A Ptk. 121. §. (4) bekezdése értelmében az ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás útján 
akkor sem lehet megszerezni, ha az elbirtoklás feltételei csak a föld egy részére 
vonatkozólag állnak fenn és a föld nem osztható meg. A felperes esetében az 
elbirtoklás feltételei az ingatlannak csupán természetben meghatározható része, az 
általa kizárólag használt négy lakrész tekintetében állnak fenn, az ingatlan pedig 
jogilag ilyen módon nem osztható meg, ez mégsem képezi a felperes elbirtoklással 
való tulajdonszerzésének akadályát. A felperes kizárólagos használatában lévı 
ingatlanrész ugyanis – az 1973. március 29-i társasági szerzıdés alapján – az ingatlan 
4/67, azaz 108/1809 hányadához tapad, tulajdoni hányad elbirtoklásának pedig nincs 
jogi akadálya. 
  
Utal arra az ítélıtábla, hogy az ingatlan 52/67 illetıségének a F. Önkormányzat 
tulajdonba adása csupán ezen tulajdoni hányad tekintetében volt alkalmas az 
elbirtoklás megszakítására, a II.r. felperes igénye azonban ezt a hányadot nem 
érintette.  
 
A fentiekre tekintettel – miután a peradatok az elbirtoklást kizáró egyéb körülményt 
sem igazoltak – az ítélıtábla a megyei bíróság ítéletének megfellebbezett 
rendelkezését a Pp. 253. §. (2) bekezdés második fordulata alapján megváltoztatta, a 
II.r. felperes keresetének helyt adott, rendelkezett a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzésérıl 


