
I. A peres eljárás befejezıdését követıen az adós személyében bekövetkezett 
változás megállapítására a végrehajtási ügyekben, vagyis a végrehajtás 
elrendelése iránti kérelem elıterjesztésével egyidejőleg, vagy a végrehajtási 
eljárás folyamán benyújtott jogutódlás megállapítása iránti kérelmek 
elbírálásakor kerülhet sor.  
 
II. A zálogkötelezettel (adóssal) szembeni ítélet (záradékolt közjegyzıi okirat) 
végrehajthatósága a zálogjogviszony mindenkori alanyai közötti viszonyra 
vonatkozik, a zálogtárgy új tulajdonosával szemben az I.pontban írtak szerint 
kell eljárni. 
 
 
Alkalmazott jogszabályok: A Vht. 39.§ (1) bek., Ptk.256.§ (1) bek., 

 
Gyıri Ítélıtábla Pkf.II.25.045/2008/2.szám 
 
A felek a perben egyezséget kötöttek egymással, melynek alapján az I.r. alperes arra 
kötelezte magát, hogy 120 napon belül megfizet a felperesnek 204.000,- €-t, a fenti 
határidın túli teljesítés esetén pedig összesen 270.355,24,- €-t és ennek 2005. 
november 18. napjától a kifizetés napjáig járó évi 12.25 % késedelmi kamatát, 
valamint 450.000,- Ft illetékköltséget és bruttó 1.960.000,- Ft ügyvédi munkadíjat. A 
II.r. alperes ugyanakkor kötelezettséget vállalt annak tőrésére, hogy a felperes a 
jelzálogjoggal terhelt soproni 6734/2/A/1., 6734/2/A/2., illetve 6734/2/A/3. helyrajzi 
számú ingatlanokból e követelés erejéig kielégítést keressen. Az elsıfokú bíróság az 
egyezséget jogerıre emelkedett végzésével jóváhagyta. 
 
Az így befejezett perben a felperes  bejelentette, hogy jogutóda 2005. március 29. 
napjától a H.-B. B. AG lett, a II.r. alperes pedig a jelzálogjoggal terhelt ingatlanokat az 
egyezséget jóváhagyó végzés jogerıre emelkedését követıen értékesítette az I. É. V., 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére. Erre figyelemmel a bírósági végrehajtásról 
szóló 1994. évi LIII. számú törvény (Vht.) 39. § (1) bekezdése alapján kérte a felperes 
és II.r. alperes vonatkozásában a jogutódlás megállapítását.  
 
Az elsıfokú bíróság a kérelemnek végzésével részben helyt adott, és megállapította, 
hogy a felperes jogutóda a H.-B. B. AG, míg ezt meghaladóan a kérelmet elutasította.  

A határozat indokolása szerint a felperes esetében a jogutódlás a becsatolt iratok 
alapján a Vht. 39. § (1) bekezdése szerint megállapítható volt. A II.r. alperest érintı 
kérelemmel kapcsolatban azonban kifejtette, hogy az I.É.V. Kft. annak ellenére sem 
lehet perbeli jogutóda a II.r. alperesnek, hogy az ingatlanokat a korábban bejegyzett 
jelzálogteherrel együtt értékesítették. Az I.É.V. Kft-vel szemben ugyanis peres eljárás 
volt folyamatban, az új tulajdonost pedig kizárólag eredményes perlés esetén terhelheti 
a kielégítés tőrésére vonatkozó kötelezettség. 

E végzésnek a II.r. alperes személyében bekövetkezett jogutódlás megállapítása iránti 
kérelmet elutasító része ellen a felperes élt fellebbezéssel, és annak megváltoztatásával 
a jogutódlás megállapítását kérte. Fellebbezése indokolásában elıadta, hogy a Vht. 39. 



§ (1) bekezdése alapján a jogutódlás akkor is megállapítható, ha a jelzálogjoggal 
terhelt ingatlan átruházására a per jogerıs befejezését követıen, de a végrehajtható 
okirat kiállítása elıtt kerül sor. Megjegyezte, hogy az elsıfokú végzésben hivatkozott 
újbóli perindítási kötelezettség a végrehajtást kérıt hátrányos helyzetbe hozná. 
 
Az alperesek a fellebbezésre nem tettek észrevételt.  
 
Elırebocsátja az ítélıtábla, hogy az elsıfokú határozat a felperesi jogutódlást 
megállapító részében fellebbezés hiányában jogerıre emelkedett. A jelen másodfokú 
határozat ezért e rendelkezést nem érinti; az ítélıtábla az elsıfokú végzést a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. számú törvény (Pp.) 253. § (3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelıen, a fellebbezési kérelem és ellenkérelem korlátai között 
bírálta felül. 
 
Az így elbírált fellebbezés nem alapos. 
 
Az elsıfokú bíróság helyesen rendelkezett a II.r. alperest érintı jogutódlás 
megállapítása iránti kérelem elutasításáról, döntésének jogi indokolása azonban 
megváltoztatásra szorul. 
 
A felek személyében a peres eljárás során bekövetkezı változások esetében irányadó 
szabályokat a Pp 61-65.§-ai tartalmazzák. E szabályok alapján az elsı- és másodfokú 
bíróságok a jogutódlás megállapításáról legfeljebb a per befejezéséig (az utolsó 
tárgyalás berekesztéséig) rendelkezhetnek, ezt követıen a Pp. 61-65.§-ai nem 
alkalmazhatók. A jelen esetben pedig a per 2007. április 12-én az egyezséget 
jóváhagyó végzés jogerıre emelkedésével befejezıdött, így az ezt követıen, a csupán 
2007. december 5-én elıterjesztett kérelem alapján a peres ügyben a jogutódlás 
megállapításáról jogszerően nem lehetett rendelkezni.  
 

A Vht. 39.§ (1) bekezdése a végrehajtást kérı vagy az adós személyében 
bekövetkezett változás esetében követendı eljárást szabályozza, alkalmazására tehát a 
végrehajtási ügyekben, vagyis a végrehajtás elrendelése iránti kérelem 
elıterjesztésével egyidejőleg, vagy a végrehajtási eljárás folyamán benyújtott 
jogutódlás megállapítása iránti kérelmek elbírálásakor kerülhet sor. A jelen esetben 
viszont a felperes a végrehajtást a II.r.alperessel, illetve az új tulajdonossal szemben 
még nem kérte, így a Vht. 39.§ (1) bekezdése alkalmazásának sem állnak fenn a 
feltételei.  
 
A felperes jogutódlás megállapítása iránti kérelmét a jelen esetben ezért – kizárólag 
ebbıl az okból – el kellett utasítani.  
 
Az ügy érdemét, vagyis azt illetıen, hogy abban az esetben, ha a kielégítés tőrése 
iránti per jogerıs befejezését követıen a kötelezett személye a zálogjoggal terhelt 
ingatlan átruházása miatt megváltozik, az új tulajdonossal szemben a végrehajtás – a 
jogutódlás megállapítása mellett – kezdeményezhetı-e, vagy ellene újabb keresetet 
kell indítani, a jogirodalomban két ellentétes vélemény alakult ki. Az elsıfokú bíróság 
ezek közül az egyik álláspontot foglalta el, mely szerint az új zálogkötelezettre az ítélet 



hatálya – perfeljegyzés hatálya alatti szerzés hiányában – nem terjed ki. Az ítélıtábla 
megítélése szerint viszont a másik álláspont követendı, vagyis abban az esetben, ha a 
felperes elıterjeszti a végrehajtás elrendelése iránti kérelmét, és egyidejőleg kéri a 
jogutódlás megállapítását, a kérelem teljesítésének nincs törvényes akadálya; a 
végrehajthatóság a zálogjogviszony mindenkori alanyai közötti viszonyra vonatkozik, 
amelyet a Ptk.256.§ (1) bekezdése szerint a kötelezett személyének változása nem 
érint..  
 
A korábban kifejtettek szerint azonban a jelen esetben (mivel a per befejezıdött, a 
végrehajtás iránti kérelmet viszont még nem terjesztették elı) a jogutódlás 
megállapítása iránti kérelem teljesítésére nem kerülhetett sor. 
 
Ezért az ítélıtábla az elsıfokú végzés fellebbezett részét – az indokolás módosításával 
– a Pp. 253. § (2) bekezdése alapján helybenhagyta.  
 
 
 


