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A megyei bíróság  végzésével  ideiglenes intézkedésként a kérelmezettet eltiltotta attól 
a jogsértéstıl, hogy a Cs-i Általános Iskola helyiségeinek a kérelmezı által készített 
bútorozási tervében meghatározott színő bútoroktól eltérı színő bútorokat helyezzen el 
a N. utcában építendı általános iskolában. 
 
Határozatának indokolásában kifejtette, hogy a kérelmezett és a kérelmezı által 
képviselt  Belsıépítészeti Kft. 2004. október 29. napján tervezıi szerzıdést kötött. 
Ennek alapján a kérelmezı 2007. márciusában elkészítette a Cs-n az  N.utcában 
építendı általános iskola belsıépítészeti mőszaki leírását és bútorozási tervét, amelyet 
a kérelmezett 2007. március 27. napján át is vett. A Közbeszerzési Értesítıben 
megjelent a kérelmezett által közzétett pályázati kiírás a beszerzendı tanulószékek 
vonatkozásában az „egy szín, katalógus szerint” kitételt tartalmazta annak ellenére, 
hogy a kérelmezı által készített bútorozási terv a tanulószékek ülıpástyaira nézve ettıl 
eltérıen, bordó, kék, zöld, illetıleg sárga színeket ír elı. A kérelmezett képviselı-
testülete a 2007. június 7. napján tartott ülésén a fenti közbeszerzési pályázatot 
elbírálta, annak nyertesével szerzıdést kötött. 
 
A megyei bíróság álláspontja szerint a kérelmezı által készített bútorozási terv a 
szerzıi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 1.§ (2) bekezdésének k) pontjára 
tekintettel szerzıi jogvédelem alatt áll. Mivel a kérelmezı a csatolt okiratokkal 
igazolta, hogy a tervnek ı a szerzıje, tekintettel továbbá egyrészt arra, hogy a 
kérelmezett részérıl a terv átvétele nem vitásan megtörtént, másrészt, hogy azt a 
kérelmezett a szerzı engedélye nélkül megváltoztatta, az elsıfokú bíróság az 
ideiglenes intézkedés iránti kérelemnek az Szjt. 94/A.§-a és a Pp. 156.§-a alapján helyt 
adott. 
 
A határozat ellen a kérelmezett élt fellebbezéssel, annak megváltoztatása és az 
ideiglenes intézkedés elrendelése iránti kérelem elutasítása iránt. Fellebbezésének 
indokolásában kifejtette, hogy az elsıfokú bíróság elmulasztotta mérlegelni azt a 
körülményt, hogy a végzése folytán az elkészült oktatási intézmény szeptemberi 
tanévkezdését megakadályozná az iskolai bútorok hiánya, amely messze súlyosabb 
hátrány, mint a kérelmezıt esetleg a tanulószékek ülıpástyainak színével kapcsolatban 
érı – a kérelmezett által továbbra is vitatott – érdeksérelem. Mindemellett az 
intézkedés a kérelmezettnek a közbeszerzési pályázaton nyertes ajánlattevıvel kötött 
szerzıdésének a teljesítésére is hatással van, mivel a határozat folytán a 



kérelmezettnek e szerzıdés megszegésébıl eredı következményeket is viselnie 
kellene. 
 
A kérelmezett a fellebbezésre tett észrevételeiben a végzés helybenhagyását kérve 
hangsúlyozta, hogy egy tervezıt az általa tervezett mővek alapján ítélnek meg. Ha a 
valóságban megjelenı – neki tulajdonított – mő belsı harmóniája hiányzik, mivel 
annak színei nem állnak összhangban egymással, az a tervezı szakmai megítélését 
nagyon kedvezıtlenül érinti, a késıbbi megrendelések elmaradásához vezethet. Ezzel 
szemben a kérelmezett által elıadott hátrányok abból adódnak, hogy a kérelmezett a 
tervtıl eltérı közbeszerzési pályázat kiírásával megszegte a Ptk. 4.§ (1) bekezdésében 
foglalt együttmőködési kötelezettségét. Így annak következményeit is kizárólag neki 
kell viselnie, mivel a Ptk. 4.§ (4) bekezdése szerint saját felróható magatartására, 
elınyök szerzése végett senki sem hivatkozhat. 
 
A fellebbezés alapos. 
 
A Pp. 156. § (1) bekezdésének értelmében a bíróság kérelemre ideiglenes 
intézkedéssel elrendelheti a kereseti kérelemben (viszontkeresetben), illetve az 
ideiglenes intézkedés iránti kérelemben foglaltak teljesítését, ha ez közvetlenül 
fenyegetı kár elhárítása vagy a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása, 
illetve a kérelmezı különös méltánylást érdemlı jogvédelme érdekében szükséges, és 
az intézkedéssel okozott hátrány nem haladja meg az intézkedéssel elérhetı elınyöket. 
A bíróság az ideiglenes intézkedés elrendelését biztosítékadáshoz kötheti. A kérelmet 
megalapozó tényeket valószínősíteni kell. 
Az Szjt. 94/A.§ (1) bekezdése alapján a szerzıi jog megsértése miatt indított perekben 
az ideiglenes intézkedést – az ellenkezı valószínősítéséig – a kérelmezı különös 
méltánylást érdemlı jogvédelméhez szükségesnek kell tekinteni, ha a kérelmezı 
igazolja, hogy ı a szerzı, a szerzı jogutóda, vagy a mő olyan felhasználója, illetve a 
szerzıi jogok közös kezelését végzı olyan szervezet, amely jogosult a saját nevében 
fellépni a jogsértéssel szemben. 
Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint a szerzıi jog megsértése esetén ideiglenes 
intézkedés iránti kérelem a keresetlevél benyújtását megelızıen is elıterjeszthetı, 
amelyet a bíróság nemperes eljárásban bírál el. Az ideiglenes intézkedés iránti 
nemperes eljárásra e törvény, valamint a Pp. általános szabályai – a nemperes eljárás 
sajátosságaiból fakadó eltérésekkel – megfelelıen irányadók. 
 
 
A fenti jogszabályi rendelkezések összevetésébıl látszik, hogy a jelen nemperes 
eljárásban a bíróságnak az ideiglenes intézkedésnek a  Pp. 156.§-ában meghatározott 
feltételeit kellett vizsgálnia azzal, hogy a kérelmezı különös méltánylást érdemlı 
jogvédelmi helyzetét vélelmezettnek kell tekinteni, ha annak az Szjt. 94/A.§-ban 
meghatározott feltételei teljesülnek. Erre tekintettel helyesen foglalt állást a megyei 
bíróság akként, hogy a kérelmezı a szerzıségét és – a kérelmezett állításával szemben 
– a szerzıi mő létrejöttét kellıen igazolta, így az elıbbi vélelem vele szemben fennáll. 
Mindez azonban nem teszi mellızhetıvé az intézkedéssel okozott hátrányok és az 
azzal elérhetı elınyök mérlegelését. A Pp. 156.§-a a vizsgálandó feltételek közül az 



elsı hármat (közvetlenül fenyegetı kár elhárítása vagy a jogvitára okot adó állapot 
változatlan fenntartása, illetve a kérelmezı különös méltánylást érdemlı jogvédelme) 
vagylagosan szabályozza ugyan, a továbbit – miszerint az intézkedéssel okozott 
hátrány ne haladja meg az intézkedéssel elérhetı elınyöket – azonban konjunktíven 
kapcsolja az elızıekhez. Tévedett tehát a megyei bíróság, amikor a különös 
méltánylást érdemlı jogvédelmi helyzettel kapcsolatban az Szjt. 94/A.§-ban 
meghatározott vélelmet ugyan helyesen alkalmazta, elmulasztotta azonban ez utóbbi 
feltétel vizsgálatát. 
 
A kérelmezınek a fellebbezésre tett észrevételeiben foglaltakkal kapcsolatban kiemeli 
az ítélıtábla, hogy a kérelmezett esetlegesen felróható magatartása az intézkedéshez 
főzıdı elınyök, hátrányok mérlegelését önmagában nem teszi szükségtelenné, habár 
annak folyamán jelentıséggel bírhat. Az ideiglenes intézkedés célja azonnali 
jogvédelem biztosítása az idımúlás miatt utóbb már el nem hárítható jogsérelem 
megelızésére, így annak elmaradása a kérelmezettnél elınyként nem jelentkezhet. 
Nem helytálló tehát ebben az esetben a kérelmezı részérıl a Ptk. 4.§ (4) bekezdésére 
hivatkozás, mivel az ideiglenes intézkedés a kérelmezett oldalán esetlegesen 
hátrányokat okozhat, az azzal elérhetı elınyök a kérelmezı oldalán jelentkeznek. Az 
pedig, hogy az esetleges hátrányok, a felróhatóságra is figyelemmel, milyen mértékő 
elınyök tükrében tekinthetık jogszerőnek – azok bekövetkezésének idıbeliségére is 
tekintettel – a bíróság mérlegelésének a tárgya. 
 
Mindezekre tekintettel az elsıfokú határozat olyan mértékben megalapozatlan, hogy 
érdemi felülbírálatra alkalmatlan, így az ítélıtábla a megyei bíróság végzését a Pp. 
258.§ (1) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte és az elsıfokú bíróságot újabb 
határozat hozatalára utasította. 
 
Az elsıfokú bíróságnak a megismételt eljárásban az elınyök és hátrányok mérlegelése 
érdekében személyes meghallgatás útján tisztáznia kell, hogy az iskolabútorok 
elhelyezésének megtiltása esetén a kérelmezett miként tudja biztosítani az iskola 
szeptemberi tanévkezdését. Emellett tisztáznia kell azt is, hogy a kérelmezı oldalán az 
esetlegesen folyamatban, vagy kilátásban lévı megrendelésekre tekintettel milyen 
elınyök bekövetkezte (vagy károk elhárítása) várható az intézkedéstıl. Ennek 
felderítése után kerülhet az elsıfokú bíróság abba helyzetben, hogy a körülmények 
megfelelı mérlegelése után megalapozott döntést hozzon. 
 


