
A felek közötti korábbi perben is I.r. alperesi vállalkozó által az épületbe 
beépített berendezési és felszerelési tárgyak tulajdonjoga képezte a jogvita 
tárgyát, amikor a bíróság feljogosította a vállalkozót, hogy az épületbe beépített 
ingóságait leszerelhesse és elszállíthassa. Az ítélt dolog megállapításának 
szempontjából annak nincs jelentısége, hogy a felperes abban a perben érdemi 
védekezést nem terjesztett elı és a vállalkozó tényállításait és a keresetét 
elismerte.  
 
Alkalmazott jogszabályok: Pp.130. (1) bekezdés d./ pont,  Pp.157.§. a./ pont, Pp.229.§. 

(1) bekezdés, Pp.163.§. (2) bekezdés  

 

Gyıri Ítélıtábla Gpkf.II.25.110/2007/3.szám 
 
 
 
Az 1997.szeptember 12.napján kelt és többször módosított vállalkozási szerzıdésben a 
felperes megrendelésére az I.r. alperes jogelıdje ( továbbiakban: I.r. alperes) vállalta a 
h.-i 103.hrsz-ú ingatlanon mélygarázsok, üzletek, uszoda, gyógyászati egységek és 
apartmanok építési- szerelési munkáinak tervezését és kivitelezését. A vállalkozói díj 
1.632.072.000,- forint és 25 % Áfa, összesen bruttó 2.040.000.090,- forint volt. Az I.r. 
alperes a vételár teljes kifizetéséig tulajdonjogát az általa leszállított, beszerelt és 
beépítésre került gépészeti tárgyaira fenntartotta. Az épületre a használatbavételi 
engedélyt 2001. május 21-én adták ki. Az I.r. alperes szerzıdésszerően teljesített, a 
felperes azonban a vállalkozási díjból 207.036.820,- forint + Áfa összeget nem 
egyenlített ki.  
 
Az I.r. alperes a Fıvárosi Bíróságon jelen per felperesével szemben keresetet 
terjesztett elı és megrendelıjét annak tőrésére kérte kötelezni, hogy a gépészeti 
leltárban I-XIX. szám alatt felsorolt ingóságokat a felperes H.., Rákóczi. út 1-3. alatti 
épületébıl saját költségén leszerelhesse és elszállíthassa. Azzal érvelt, hogy a 
vállalkozói díj teljes kiegyenlítéséig tulajdonjogát az épületbe beszerelt gépészeti 
berendezéseket fenntartotta, a megrendelı a vállalkozói díjat teljes egészében nem 
egyenlítette ki, így a berendezési tárgyakon a tulajdonjoga fenntartására figyelemmel a 
megrendelı tulajdonjogot nem szerzett. A megrendelı a kereset teljesítését nem 
ellenezte, és a Fıvárosi Bíróság a 2004. március 31-én kelt 1.G.40.199/2003/12.számú 
ítéletében a keresetnek helyt adott. Az ítélet fellebbezés hiányában jogerıre 
emelkedett. 
 
A felperes felszámolását 2003. április 18-ai kezdınappal a Fıvárosi Bíróság   
elrendelte. A felperes a vállalkozási szerzıdés alapján megépült lakásokat, 
apartmanokat, üzleteket értékesítette.  
 
A felperes keresetében egyebek mellett annak megállapítását kérte, hogy az I.r. alperes 
által az építménybe beszerelt gépészeti berendezési tárgyak tulajdonjogát a beépítés 
folytán megszerezte és az alpereseket ennek tőrésére kérte kötelezni. Azzal érvelt, 
hogy a gépészeti tárgyak beszerelésükkel az épület alkotórészeivé váltak, és így az 



ingatlanon fennálló tulajdonjoga folytán tulajdonjoga a berendezési tárgyakra is 
kiterjed. Kérte továbbá saját marasztalását az I.r. alperes javára a gépészeti tárgyak 
ellenértékeként 258.796.026,- forint megfizetésére. Utóbb e kereseti kérelmet 
módosította, és annak megállapítását kérte, hogy az I.r. alperes felé a vállalkozói díj 
kifizetésére ı köteles.  
 
Az I.r. alperes ellenkérelmében az ítélt dologra hivatkozással a per megszüntetését 
kérte.  
 
Az elsıfokú bíróság a 2006. október 16.napján tartott tárgyaláson 39/IV. számú 
végzésében  -  azon kereseti kérelem körében, amely annak megállapítására irányult, 
hogy a felperesnek az ingatlanon fennálló tulajdonjoga az építménybe beépített 
gépészeti tárgyakra, mint alkatrészekre kiterjed – a pert megszüntette. Határozata 
indokolásában kifejtette, hogy a Fıvárosi Bíróság korábbi perben az I.r. alperes 
tulajdoni igénye alapján a gépészeti berendezési tárgyak jogi sorsáról döntött, így a 
jog- és tényalap azonosság folytán ugyanezen gépészeti berendezések tulajdonjogát a 
felperes már vitássá nem teheti. Ezért a bíróság e kereseti kérelem tárgyában a pert a 
Pp.130. (1) bekezdés d./ pontjára utalva a Pp.157.§. a./ pontja alapján megszüntette.  
 
Ez ellen a végzés ellen a felperes fellebbezett, amelyben az elsıfokú végzés hatályon 
kívül helyezését kérte és az elsıfokú bíróság utasítását a per további tárgyalására és 
újabb határozat hozatalára. Azzal érvelt, hogy a Pp.229.§. (1) bekezdése csak azt zárja 
ki, hogy ugyanazon tényalapból származó jogot ugyanazok a felek újból vitássá 
tegyenek. A korábbi (Fıvárosi Bíróság elıtt folyamatban volt) és a jelen perben 
azonosak a felek, de a jogvita eltérı tényalapból ered és nincs meg az elbírált jog 
azonossága sem. A jogerıs Fıvárosi Bíróság ítélete a dolog „kiadásának jogára” és 
annak tőrési kötelezettségére terjed ki, ugyanakkor az ítélt dolog fogalmát 
kiterjesztıen értelmezni nem lehet. A Fıvárosi Bíróság  elıtt folyamatban volt perben 
a per közvetett tárgyaként a gépészeti berendezés, mint ingó dolog került 
meghatározásra, míg a jelen per közvetett tárgya a beépítéssel érintett ingatlan. A 
Fıvárosi Bíróság kereseti kérelem hiányában ítéletében nem is állapíthatta meg, hogy 
a gépészeti berendezések a dologegyesülés következtében elvesztették ingó jellegüket 
és alkotórészként kizárólag az ingatlan részeként vehetık figyelembe, és azt sem, hogy 
ebben az esetben az ingatlanra vonatkozó tulajdonjog kit illet, csak a dolog kiadására 
vonatkozó kereseti kérelem tárgyában hozhatott rendelkezést (keresethez kötöttség).  
 
Az érdemben nyilatkozó alperesek az elsıfokú végzés helybenhagyását kérték, míg 
XI.r. alperes úgy nyilatkozott, hogy a felperesi kereset teljesítését nem ellenzi.  
 
A fellebbezés nem alapos.  
 
A perben eldöntendı jogkérdés volt, hogy a Fıvárosi Bíróság 1.G.40.199/2003/12. 
számú ítélete, amely az I.r. alperes – tulajdonjogára alapított ingó kiadása iránti – 
keresetének helyt adott, a jelen perben ítélt dolognak minısül-e. 
 



A Pp.229.§.(1) bekezdése értelmében a keresettel érvényesített jog tárgyában hozott 
ítélet jogereje kizárja, hogy ugyanabból a tényalapból származó, ugyanazon jog iránt, 
ugyanazon felek – ide értve azok jogutódjait is – egymás ellen új keresetet 
indíthassanak, vagy az ítéletben elbírált jogot egymással szemben egyébként vitássá 
tehessék (anyagi jogerı).  
 
A fél-azonosságot a felperes nem vitatta, fellebbezésében azzal érvelt, hogy a Fıvárosi 
Bíróságon 1.G.40.199/2000. ügyszám alatt folyamatban volt  perben a jogvita eltérı 
tényalapból eredt, és az elbírált jog azonossága sem állapítható meg.   
 
Az ítélıtábla megítélése szerint a Fıvárosi Bíróság elıtt is a jogvita tárgyát az I.r. 
alperesi vállalkozó által az épületbe beépített berendezési és felszerelési tárgyak 
tulajdonjoga képezte. A Fıvárosi Bíróság állást foglalt e berendezési tárgyak 
tulajdonjoga kérdésében, amikor feljogosította a vállalkozót, hogy az épületbe 
beépített ingóságait leszerelhesse és elszállíthassa. Az ítélt dolog megállapításának 
szempontjából annak nincs jelentısége, hogy a felperes abban a perben érdemi 
védekezést nem terjesztett elı és a vállalkozó tényállításait és a keresetét elismerte. A 
bíróság a Pp.163.§. (2) bekezdése szerint az ellenfél beismerése, vagy mindkét fél 
egyezı, vagy az egyik félnek az ellenfél által bírói felhívás ellenére kétségbe nem vont 
elıadása folytán valónak fogadhat el tényeket, ha azok tekintetében kételye nem 
merült fel. A berendezési tárgyak már az ítélet meghozatalakor is beépítésre kerültek 
és a Fıvárosi Bíróság az említett perben ugyanazon ténybeli alapon, ugyanazon jog 
tárgyában (tulajdonjog) jogerıs határozattal döntött, amikor az ingóságok kiadásáról 
rendelkezett. Ezért helyesen döntött az elsıfokú bíróság, amikor a felperes elsıdleges 
kereseti kérelme tárgyában az eljárást a Pp. 157.§. a./ pontja alapján – utalva a 
Pp.130.§. (1) bekezdés d./ pontjára,  megszüntette.  
 
A kifejtettekre figyelemmel a Gyıri Ítélıtábla az elsıfokú bíróság végzését a 
Pp.259.§-ára figyelemmel a Pp. 253.§. (2) bekezdés alapján helybenhagyta.  
 


