
 
JOGUTÓDLÁS A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOKTÓL ÁTVETT 

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ELLENI PEREKBEN 

 

A jogszabály nemcsak az átadott vagyon, hanem a vagyonnal kapcsolatosan 

keletkezett jogviszonyok tekintetében is megállapítja a magyar állam általános 

jogutódi minőségét.  

(2012. évi XXXVIII. törvény 2. § (2) bekezdése) 
 

A Veszprémi Törvényszék a fellebbezéssel támadott végzésében megállapította, hogy 

a II. r. alperes jogutódja a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 

Szervezetfejlesztési Intézet által képviselt Magyar Állam. Indokolásában kifejtette, 

hogy a perbeli jogvita alapjául szolgáló jogviszony tekintetében a II. r. alperes 

személyében a jogszabály erejénél fogva következett be a jogutódlás, mivel a 2012. 

évi XXXVIII. törvény 2. § (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzatok 

helyébe – a 7. §-ban foglalt kivétellel – a törvény szerint átvett intézményekkel, illetve 

a 2. mellékletben meghatározott intézmények esetében az átvett vagyonnal és az átvett 

feladattal kapcsolatos jogviszonyok tekintetében 2012. május 1. napjával jogutódként 

a magyar állam lép; míg a 2. § (5) bekezdése szerint a kijelölt szerv (jelen esetben a 

31/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet 1. § alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi 

Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet) képviseli a magyar államot mint jogutódot a 

települési önkormányzatnak az átvett intézménnyel összefüggő jogai és kötelezettségei 

tekintetében bírósági, hatósági eljárásokban, valamint harmadik személyekkel 

szemben. Az elsőfokú bíróság végzésében rögzítette továbbá, hogy a hivatkozott 

törvény 1. sz. mellékletének 42. pontja a 2012. május 1. napjával állami tulajdonba 

kerülő egészségügyi intézmények között felsorolja a T.-i Kórház Egészségügyi 

Nonprofit Kft-t. 

 

A végzéssel szemben a II. r. alperes terjesztett elő fellebbezést, amelyben elsődlegesen 

kérte annak megváltoztatását akként, hogy a II. r. alperes jogutódja a Gyógyszerészeti 

és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, másodlagosan pedig a 

végzés hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új határozat hozatalára 

utasítását. A II. r. alperes álláspontja szerint a magyar állam jogutódi minősége nem 

állapítható meg. A fellebbezés indokaként előadta, hogy a 2012. évi XXXVIII. törvény 

értelmében az egészségügyért felelős miniszter által fenntartói joggyakorlóként kijelölt 

központi államigazgatási szerv a törvény erejénél fogva gyakorolja a fenntartói 

jogokat. Hivatkozott a Ptk. 28. § (1) bekezdésére, miszerint a törvény az államot 

kizárólagosan a vagyoni jogviszonyok alanyaként ismeri el jogi személynek, ebből 

következően állami jogutódlás is kizárólag ebben a körben képzelhető el. A II. r. 

alperes előadta továbbá, hogy a 2012. évi XXXVIII. törvény a közvetlen állami 

jogutódlást kizárólag a dologi jogi jellegű, klasszikus vagyonjogi jogviszonyok 

vonatkozásában állapítja meg, a kötelmi jellegű jogviszonyokban az állami jogutódlás 

közvetve, valamelyik állami szervezet útján történik meg, amely szervezet kötelmi 

jogviszonyban annak alanyává is válik. 
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Az I. r. és II. r. felperesek a fellebbezésre tett észrevételükben, valamint fellebbezési 

ellenkérelmükben elsődlegesen annak hivatalból történő elutasítását kérték. 

Álláspontjuk szerint a II. r. alperes nem jogosult a jogutódlást megállapító végzés ellen 

fellebbezéssel élni, mivel az elsőfokú végzésnek a jogutód személyét meghatározó 

része tekintetében a fellebbezés előterjesztésére nincs perbeli legitimációja. 

Másodlagosan kérték a végzés helyben hagyását. Álláspontjuk szerint a II. r. alperest a 

Pp. 61. § (3) bekezdése alapján csupán a perből való elbocsátás iránti kérelem joga 

illeti meg, amelyhez a felperesek hozzá is járultak, az elsőfokú bíróság pedig a 35. 

számú végzésével a II. r. alperest el is bocsátotta a perből. Előadták továbbá, hogy a 

perbeli esetben a perrel érintett vagyonban és jogviszonyban a jogutódlás a törvény 

erejénél fogva következett be. Hivatkoztak a 2012. évi XXXVIII. törvényre, miszerint 

a kijelölt szerv – mint perbeli képviseletre jogosult – képviseli a magyar államot, mint 

jogutódot. Az I. r. és II. r. felperesek kifejtették, hogy a Gyógyszerészeti és 

Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet nem tulajdonos, a 

szerződésekben nem jogutód, ezért a tulajdonból és a szerződésekből eredő 

kötelezettségeknek nem lehet kötelezettje, különös tekintettel arra, hogy a törvény 

nevesíti a magyar állam személyében a jogutódot úgy a perben, mint a szerződésben. 

 

A fellebbezés az alábbiak szerint nem alapos. 

 

Az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen állapította meg, és az abból levont okszerű 

következtetéssel megalapozott döntést hozott. Az ítélőtábla mindenben osztotta az 

elsőfokú végzés helyes jogi álláspontját és az indokolásban foglaltakat. 

 

A fellebbezésben felhozott érvekre figyelemmel az ítélőtábla rámutat arra, hogy jelen 

per tárgya kártérítés megfizetése, amely igény a vagyon működtetésével kapcsolatosan 

keletkezett. A 2012. évi XXXVIII. törvény 2. § (2) bekezdése egyértelműen rögzíti, 

hogy a települési önkormányzatok helyébe az e törvény szerint átvett intézményekkel, 

illetve a 2. mellékletben meghatározott intézmények esetében az átvett vagyonnal és az 

átvett feladattal kapcsolatos jogviszonyok tekintetében 2012. május 1-jével 

jogutódként a magyar állam lép. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján 

egyértelmű továbbá az, hogy nem csak az átadott vagyon, hanem a vagyonnal 

kapcsolatosan keletkezett jogviszonyok tekintetében is megállapítja a jogszabály a 

magyar állam általános jogutódi minőségét. Az (5) bekezdés pedig akként rendelkezik, 

hogy a kijelölt szerv (jelen eljárásban a 31/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet 1. § 

értelmében a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési 

Intézet) képviseli a magyar államot, mint jogutódot a települési önkormányzatnak az 

átvett intézménnyel összefüggő jogai és kötelezettségei tekintetében bírósági, hatósági 

eljárásokban, valamint harmadik személyekkel szemben. 

 

Az I. r. és II. r. felperesek fellebbezési ellenkérelmükben foglaltakra tekintettel az 

ítélőtábla kiemeli, hogy a fellebbezéssel támadott jogutódlást megállapító végzés érinti 

a perből elbocsátott jogelődöt, azaz a II. r. alperest, függetlenül attól, hogy az 
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elbocsátásra vonatkozó végzés jogerőre emelkedett-e vagy sem. A Pp. 65. §-a és a 

233. §-a alapján a II. r. alperes döntéssel érintett félként jogosult fellebbezést 

előterjeszteni a hivatkozott végzéssel szemben.  

 

A II. r. alperes a fellebbezésében nem hivatkozott olyan tényre, körülményre, amely 

lehetőséget biztosítana a jogszerű végzés megváltoztatására. Ennek megfelelően az 

elsőfokú bíróság által kifejtettekkel egyetértve az ítélőtábla az érdemben és indokaiban 

is helyes végzését a Pp. 259. §-a szerint alkalmazandó Pp. 253. §-ának (2) bekezdése 

alapján helybenhagyta. 

 

Győri Ítélőtábla Gpkf.IV.25.639/2012/5. szám 

 
 


