
Ítélőtáblai Határozatok

2006. március

IH 2006. 29.

Gf.III.30.279/2005/7. szám

A több tételből álló és különböző jogcímekre hivatkozó beszámítási 
kifogás alapossága nem bírálható el kizárólag a sommás, bizonytalan 
tartalmú nyilatkozatok bírói értelmezése útján. A jogcímek homályos, 
ellentmondásos megjelölése esetén elengedhetetlen a felek részletes 
meghallgatása, bizonyításra való felhívása és a szükséges bizonyítás 
elrendelése. Fokozottan érvényesül ez a követelmény olyan esetben, 
amikor a beszámítási kifogásban hivatkozott ügyleteket nem a perben 
álló felek, hanem jogelődeik kötötték.  (Ptk. 207. § (1) és (2) bek.; Pp. 
206. §)

IH 2006. 30.

Gf.IV.30.295/2005/2. szám

A  tárgyalás  elmulasztásának  kimentésére  az  orvosi  ellátás  puszta 
tényének  igazolása  általában  nem  alkalmas.  A  jogi  képviselőtől 
elvárható,  hogy  megbetegedése  esetén  –  az  általa  képviselt  fél 
jogainak  megóvása  érdekében  –  a  helyettesítéséről  gondoskodjon. 
Különösen vonatkozik ez az elvárás az olyan jogi képviselőre, akinek 
folyamatosan  fennálló  betegsége  miatt  az  akadályoztatásával 
számolnia kell (Pp. 106. § (1) bek.; 109. § (4) bek.).

IH 2006. 32.

Gf.IV.30.291/2005/4. szám

I. Ha  –  az  elégtelen  időköz  észlelését  követően  –  a  társaság 
taggyűlését  újból  összehívják,  az  újabb  időköz  számításánál 
nem az  első,  hanem a második meghívó  elküldésének napját 
kell figyelembe venni.

II. A kellő időköz hiányában tartott taggyűlésen hozott határozatok 
érvénytelensége  objektív  jogkövetkezmény,  arra  az  is 
hivatkozhat,  akinek  a  meghívók  késedelmes  elküldése 
felróható. (Gt. 153. § (2) és (4) bek.; 47. § (1) bek., 48. § (2) bek.)



2006. június

IH 2006. 62.

Pf.I.20.396/2005/3. szám

Ha  a  tulajdonos  (lakó)  távollétében  a  fogyasztásmérő  leolvasását 
végző  alkalmazott  behatol  a  házba,  a  magánlakáshoz  való  jog 
megsértéséért  megállapítható  a  munkáltató  felelőssége  is, 
amennyiben  a  munkavégzés  módjának  nem  megfelelő 
szabályozásával hozzájárult az ilyen tevékenység szokássá válásához. 
(Alkotmány 59. § (1) bek.; Ptk. 75. § (1) bek.; 82. §; 84. § (1) bek.)

IH. 2006. 70.

Pf.II.20.085/2006/4. szám

I. Ha a vadkár rendezése peren kívül történik, a felek kérésére a 
jegyző  a  vadászati  hatóság  által  összeállított  névjegyzékben 
szereplők közül  rendel  ki  szakértőt.  Ha azonban a károsult  a 
kárrendezés érdekében pert indít, a bíróság a kár mértékének 
tisztázásához elsősorban igazságügyi szakértőt rendelhet ki.

II. Nem  tekinthető  eljárási  hibának,  ha  a  bíróság  a  tárgyalás 
berekesztését  és  a  határozathirdetés  kitűzését  követően  a 
tárgyalást  újból  megnyitja,  majd  a  bizonyítási  teherre 
vonatkozó figyelmeztetés után lehetővé teszi  a fél  számára a 
további bizonyítást. (Pp. 3. § (3) bek.; 145. § (3) bek.; 177. §; Vtv. 
81. §; 79/2004. (V. 4.) FVM. r. 83. § (1) és (3) bek.; 53/1993. (IV. 2) 
Korm. r. 1. § (2) bek.; 3. § (1) és (2) bek.)

IH 2006. 76.

Gf.III.30.556/2005/2. szám

I. A  pénzkövetelés  biztosítása  két  konjunktív  feltétel  megléte 
esetén rendelhető el:  a követelés végrehajtási  lap kiállítására 
alkalmas, de nem jogerős határozaton alapuljon, és a követelés 
későbbi  kielégítése  veszélyben  legyen.  A  törvény  nem  ad 
lehetőséget egyéb körülmények vizsgálatára.

II. A követelés veszélyeztetettségének vizsgálata során a bíróság 
figyelembe  veheti  a  fél  által  az  illeték-feljegyzési  jog 
engedélyezése  iránt  előterjesztett  kérelemben  szereplő 
adatokat. (Vht. 185. §; 186. § (1) bek. a) pont)
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IH 2006. 82.

Vpkf.IV.30.369/2005/2. szám

A  vagyonrendezési  eljárás  célja  nem  a  felszámolás  vagy  a 
végelszámolás  pótlása,  „meghosszabbítása”,  hanem  a  gazdátlan 
vagyon jogi sorsának rendezése. Vagyonrendezési eljárás ezért nem 
indítható  olyan  vagyontárgyakra  vonatkozóan,  amelyekre  a  törölt 
cégnek csupán vagyoni  igénye állt  fenn.  (Ctv. 58/A. § (1) és (2) bek.; 
58/C. § (1) és (3) bek.; 58/D. § (1) bek.; 58/G. § (1) bek.)

2006. szeptember

IH 2006. 103.

Pf.II.20.237/2006/4. szám

Annak  vizsgálatánál,  hogy  túlzott  mértékű-e  a  magánszemély  által 
nyújtott  kölcsön  kamata,  az  előzményeket,  a  szerződéskötés 
körülményeit  és  a  szerződés  tartalmát  kell  mérlegelni.  A  bíróság 
támaszkodhat  más  perekből  szerzett  tapasztalataira  is,  de  a 
pénzintézetek által kikötött kamatok mértékét nem lehet irányadónak 
tekinteni. (Ptk. 232. § (3) bek.)

IH 2006. 115.

Pf.I.20.683/2005/7. szám

I. Jogvédelmet igénylő hátrányos megkülönböztetésre csak olyan 
konkrét  helyzet,  tulajdonság  alapján  lehet  hivatkozni,  amely 
már a sérelmezett elbánást megelőzően is fennállt.

II. Az  egyenlő  bánásmód  követelményének  megsértése  miatt 
indult eljárásban a közérdekű igényérvényesítésre jogosultnak 
nem  kell  bizonyítania,  hogy  oksági  kapcsolat  állt  fenn  az 
okozott hátrány és a jogsérelmet szenvedő csoport valamely – 
megkülönböztetésre alkalmas – tulajdonsága között. Az okozati 
összefüggés  mellett  törvényi  vélelem  szól,  amely  annak 
bizonyításával  dönthető  meg,  hogy  más,  ésszerű  oka  volt  a 
sérelmet kiváltó magatartásnak.
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III. Oktatási  intézmény  fenntartója  az  egyenlő  bánásmód 
követelményének  megsértését  nemcsak  aktív  magatartással, 
hanem  valamely  hátrányt  kiváltó  állapot  fenntartásával, 
eltűrésével is megvalósíthatja.(Ebktv. 20. § (1) bek. c) pont; 27. § (3)  
bek. b) pont; 8. §; 19. § (1) bek.; Kötv. 37. § (1) bek.; 39. § (1) és (2) bek.;  
90. § (1) bek.; 102. § (2) bek. f) pont; 121. § 14) pont; Ptk. 84. § (1) bek.)

IH 2006. 136.

Fpkhf.III.30.621/2005/2. szám

Ha az adóhatóság a még el nem évült követelését felszámolási eljárás 
keretében érvényesíti, utóbb a felszámolás ideje alatt nem kerülhet 
sor az adótartozás törlésére elévülés címén; ilyenkor ugyanis nem a 
speciális  adójogi,  hanem  az  általános  polgári  jogi  előírások 
vonatkoznak az elévülésre. (Art. 1. § (1) bek.; 4. § (1) és (2) bek.; 162. § (1) 
bek.; 164. § (6) és (7) bek.; Cstv. 38. §; Ptk. 327. § (1) bek.; 329. § (1) bek.)

2006. december

IH 2006. 154.

Pf.I.20.713/2005/4. szám

Ha a műalkotás megvalósítására és felhasználására kötött szerződés 
teljesítése  a  szerződésszerűen  megpályázott  állami  támogatás 
elmaradása  miatt  hiúsul  meg,  a  lehetetlenülésért  egyik  fél  sem 
felelős.  Ilyenkor  a  megrendelő  nem kötelezhető az elmaradt  jogdíj 
miatt kártérítésre, sem arra, hogy a megvalósulás érdekében utóbb 
újabb pályázatot nyújtson be. (Ptk. 4. §; 312. § (1) bek.; Szjt. 42. §; 45. §)

IH 2006. 155.

Gf.III.30.688/2005/5. szám

I. Megismételt  adóhatósági  eljárásban  hozott  marasztaló 
határozat  csak  akkor  szolgálhat  alapul  az  adóhatóság 
kárfelelősségének  megállapításához,  ha  a  hatóság  a  bíróság 
határozott  és  egyértelmű  utasítását  figyelmen  kívül  hagyva 
hozta  meg  újabb  döntését.  Egyértelműnek  az  az  utasítás 
tekinthető, amely több értelmezési lehetőséget nem enged.
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II. Okozati  összefüggést  egy adott  jogellenes  magatartás  és egy 
adott  kár  között  csak  akkor  lehet  megállapítani,  ha  e  két 
tényállási  elem  között  a  kapcsolat  releváns,  azaz 
megállapítható,  hogy  az  adott  magatartás  nélkül  a  kár  nem 
következett volna be. (Ptk. 339. §; 349. §; Áe. 73. §)

IH 2006. 161.

Pkf.II.20.493/2006/2. szám

A társadalmi szervezet bíróság által nyilvántartott adataiban történt 
változás  átvezetése  során  a  bíróságnak  vizsgálnia  kell,  hogy  a 
bejelentést  arra  jogosult  teszi-e  meg.  Ezen  túlmenően  a  bíróság  a 
társadalmi  szervezet  képviselőjét  megválasztó  testület 
összehívásának  körülményeit,  határozatképességét  a  nemperes 
eljárásban nem vizsgálhatja. (Etv. 14. §; 15. § (7) bek.)

IH 2006. 179.

FpkHf.IV.30.671/2005/5. szám

A felszámoló intézkedése elleni  kifogás előterjesztésére törvényben 
megállapított  határidő  olyan  olyan  eljárási  határidő,  amelynek 
igazolással  ki  nem  mentett  elmulasztása  esetén  a  kifogást  érdemi 
vizsgálat nélkül el kell utasítani. A határidő betartását a bíróságnak 
hivatalból kell vizsgálnia. (Cstv. 6. §; 51. § (1) bek.; Pp. 130. § (1) bek. h)  
pont)
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BDT 2006.   –   7. ÉVFOLYAM   –   1. SZÁM

Debreceni Ítélőtábla Pf. II. 20.282/2005/17.

I. A Ptk. 349. § (1) bekezdésének alkalmazása szempontjából nem 
minősül  rendes  jogorvoslatnak  az  ingatlan-nyilvántatás  gépi 
adatfeldolgozása kapcsán lehetővé tett betekintés.

II. Az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége a jóhiszemű harmadik 
személyek,  nem  pedig  a  tévesen  bejegyzett  és  gondatlanul 
eljáró jogosult érdekeit védi.

Debreceni Ítélőtábla Gf. III. 30.256/2005/6. szám

A  végelszámoló  az  általa  jogosulatlanul  eszközölt  személyi  jellegű 
kifizetésekért kártérítési felelősséggel tartozik,  de nem kell kárként 
megtérítenie  az  eredmény-kimutatásban  feltüntetett,  ám –  fedezet 
híján  –  ténylegesen  be  nem  fizetett  járulékokat,  amelyek  a 
jogosulatlan kifizetéseket terhelték volna.

Debreceni Ítélőtábla Pkf. III. 20.503/2005/2.

I. Ha külföldi határozat elismerésére és végrehajtására a Magyar 
Köztársaság kétoldalú megállapodásban vállalt kötelezettséget, 
a  megállapodás  hatálya  –  ellenkező  kikötés  hiányában  –  a 
választott-bírósági határozatokra is kiterjed.

II. Az  elismerésre  és  végrehajtásra  kikötött  egyes  feltételek 
vizsgálata.

Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.328/2005/2.
_______________________________________________________
A  beavatkozás  törvényi  feltételeként  meghatározott  jogi  érdekkel 
nem azonosítható a szoros családi kapcsolat,  továbbá az sem, hogy 
valaki – az őt ért hasonló sérelem miatt – azonosul a támogatni kívánt 
fél  sorsával.  Ha  a  bíróság  észleli,  hogy  a  beavatkozást  jogi  érdek 
hiányában, kizárólag az utóbbi indokokat méltányolva engedték meg, 
a beavatkozót erre irányuló kérelem nélkül is kizárja a perből.
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BDT 2006.   –   7. ÉVFOLYAM   –   2. SZÁM

Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.663/2005/3.

I. A  szerző  és  a  felhasználó  között  létrejött  különböző  tárgyú 
szerződések közül csak azok bírálhatók el a szerzői jogi törvény 
alapján,  amelyek  –  tartalmuknál  fogva  –  valóban  a  törvény 
hatálya alá esnek.

II. A  felhasználásra  adott  engedély  csak  alapos  okból  vonható 
vissza. Az, hogy az adott ok alapos volt-e, nem a visszavonás 
jogkövetkezményeire, hanem a jogalapjára nézve meghatározó.

III. A  szerzői  jog  megsértésének  bírói  megállapítása  önállóan 
alkalmazható  jogkövetkezmény  még  akkor  is,  ha  egyúttal  a 
további  kérelmek  jogalapjának  elbírálását  is  jelenti.  Ha  a 
bíróság  az  erre  irányuló  kereseti  kérelmet  elsőként,  külön 
határozatban elbírálja,  határozata  nem „közbenső ítélet”-nek, 
hanem „részítélet”-nek minősül.

Debreceni Ítélőtábla Pf. I. 20.321/2005/6.

Ha a  biztosító  az  általános  szerződési  feltételekben  meghatározott 
kötelezettségét  meghaladóan  külön  záradék  alapján  vállal  további 
kockázatot,  érvényesen  kikötheti  a  többlet-kockázat  különös 
feltételeit is. A kockázatviselés ilyen meghatározása nem kizárásként, 
hanem egységesen a biztosítási  esemény leírásaként értelmezendő, 
amit vita esetén a biztosítottnak kell bizonyítania.

Debreceni Ítélőtábla Gf. IV. 30     404/2005/7.  

I. Gazdasági  társaság  tagjának  bejelentési  kötelezettsége 
jelentős,  többségi,  illetve  közvetlen  befolyás  megszerzése 
esetén.

II. A  taggyűlésen  leadott  érvényes  szavazatok  számának  újbóli 
megállapítása a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén.

Debreceni Ítélőtábla Pf. I. 20.740/2005/2.
_______________________________________________________
Ha negatív hatásköri összeütközés miatt, az eljáró bíróság kijelölése 
végett az iratokat fel kell terjeszteni a kijelölés tárgyában döntésre 
hivatott bírósághoz, nincs helye egyidejűleg a per megszüntetésének.
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BDT 2006.   –   7. ÉVFOLYAM   –   3. SZÁM

Debreceni Ítélőtábla Fpkf.IV.30.240/2005/2.

A  hitelező  az  elsőfokú  eljárás  során  a  felszámolás  iránti  kérelmét 
olyan  további  követelésekre  is  kiterjesztheti,  amelyek  az  eredeti 
kérelem előterjesztését követően váltak esedékessé, de önmagukban 
is  alapul  szolgálhatnak  a  felszámolás  elrendelésére.  Az  így 
kiterjesztett  kérelem  elbírálása  során  az  elsőfokú  bíróságnak  az 
utólag hivatkozott követelések fennállását is vizsgálnia kell.

Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.066/2006/2..

I. Nincs helye fellebbezésnek a keresetlevél áttételére irányuló 
kérelmet elutasító végzés ellen.

II. Önmagában az a tény, hogy az elsőfokú bíróság – tévesen – a 
jogorvoslat  lehetőségéről  tájékoztatta  a  feleket,  nem  teszi 
lehetővé az egyébként kizárt fellebbezést.

BDT 2006.   –   7. ÉVFOLYAM   –   4. SZÁM

Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.416/2005/4.

A  hírnévrontás  valakinek  a  személyére  vonatkozó,  személyiségét 
sértő,  nyíltan vagy burkoltan kifejezésre juttatott,  valótlan (hamis) 
tényállítás.  A  jogi  képviselő  tevékenységére  vonatkozó 
panaszbeadványban leírt értékelő nyilatkozat, a való tényeken alapuló 
következtetés  és  a  tények  jogi  hatásának  a  megítélése  akkor  sem 
szolgálhat alapul a jó hírnév védelmét szolgáló polgári jogi eszközök 
alkalmazásához,  ha  a  tényállítások  mögött  az  érintett  további, 
számára kedvezőtlen következtetéseket feltételez.

Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.013/2006/4.

I. Az  elsőfokú  bíróság  által  vétett  eljárási  szabálytalanság 
kiküszöbölése a másodfokú eljárásban.

II. A  ráépítés  szabályainak  szubszidiárius  jellegére  tekintettel  a 
felek  között  létrejött  szerződés  esetén  jogaikat  és 
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kötelezettségeiket  a  szerződés  tartalmából,  nem  pedig  az 
általános törvényi előírásokból kell levezetni.

III. Ajándék  visszakövetelésének  kizártsága  a  szerződéskötéskor 
még  fel  sem  merült  feltevés  meghiúsulására  való  hivatkozás 
alapján.

Debreceni Ítélőtábla Gf.III.30.266/2005/4.

I. Az  engedményezőtől  származó  értesítés  az  engedményezés 
tényéről  a  kötelezettet  nyomban  feljogosítja  arra,  hogy  az 
engedményesnek teljesítsen, egyidejűleg kizárja, hogy másnak 
teljesítsen a kötelmet megszüntető hatállyal.

II. Az  engedményezővel  szemben  az  értesítéskor  már  fennálló 
követeléseit a kötelezett beszámíthatja, de ha a beszámításról 
egyszer már lemondott, utóbb e jogát már nem gyakorolhatja.

Debreceni Ítélőtábla Gf.IV.30.376/2005/4.

Az  engedményezőnek  az  engedményessel  szemben  fennálló  kezesi 
felelőssége  csak  akkor  nem  állapítható  meg,  ha  a  bizonytalan 
követelésként  történő  átruházás  vagy  a  kezesi  felelősség  kizárása 
perrendszerűen  bizonyított.  Ezzel  nem  egyenértékű  a  kötelezett 
„közismert csődközeli helyzetére” történő hivatkozás.

Debreceni Ítélőtábla Pkf.II.20.020/2006/2.

I. A társadalmi  szervezet alapszabályának kötelező rendelkezést 
kell  tartalmaznia  a  határozatképesség  biztosítása  érdekében 
arra az esetre, ha az elhalasztott közgyűlést új időpontban kell 
megtartani.

II. A szervezet vezetőségének ülésén a vezetőség tagjainak nem 
feltétlenül  kell  fizikailag  is  jelen lenni.  A  jelenlét  biztosítható 
elektronikus  eszközök  pl.:  videokonferencia,  internetes 
csoportbeszélgetés, telefonkonferencia, stb. útján is. Ilyenkor is 
követelmény  azonban  a  határozathozatal  nyilvánosságának 
biztosítása.

III. Nem  tekinthető  az  alapszabály  hiányosságának,  ha  az 
összeférhetetlenség részletes szabályozása helyett csak utalást 
tartalmaz a törvény vonatkozó előírásaira.
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BDT 2006.   –   7. ÉVFOLYAM   –   6. SZÁM

Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.137/2006/4.

I. A  természeti  környezetben  okozott  kár  mértékének 
meghatározása  több  szakértői  vélemény  és  tanúvallomás 
együttes mérlegelése alapján.

II. Ha  a  bíróság  az  ügyészi  keresetet  elutasította,  a  perköltség 
megfizetésére nem az ügyészt, hanem az államot kell kötelezni.

BDT 2006.   –   7. ÉVFOLYAM   –   9. SZÁM

Debreceni Ítélőtábla Pf. II. 20.336/2006/6.

I. Az olyan ügyekben, amelyekben a felek nyilatkozatai egymással 
kategorikusan  ellentétben  állnak,  s  ebből  következően 
teljességgel  nem felelhetnek meg a valóságnak,  a bíróságnak 
fokozottabb gondossággal kell mérlegelnie a bizonyítékokat és 
következetesen kell alkalmaznia a bizonyítási teher szabályait.

II. Megállapítható  a  szerződés  leplezett  volta,  ha  a  tulajdonjog 
átruházásának jogcímét a valóságostól eltérően tüntették fel, ez 
azonban  önmagában  nem  eredményezi  a  szerződés 
érvénytelenségét.

Debreceni Ítélőtábla Gf. III. 30.048/2006/5.

Az annak idején ingyenesen megszerzett – és ezért 0 forint értéken 
nyilvántartott – tejkvóta átengedése az elidegenített tehénállomány 
új tulajdonosa részére a felszámolási eljárás szabályai szempontjából 
nem minősül ingyenes elidegenítésnek.

BDT 2006.   –   7. ÉVFOLYAM   –   10. SZÁM

Debreceni Ítélőtábla Pf. I. 20. 233/2006/4.

A  személy  védelmének  polgári  jogi  eszközei  a  személyiség  ellen 
irányuló, a személy társadalmi megítélését negatív módon befolyásoló 
közvetlen  támadás  ellen  nyújtanak  jogvédelmet,  ennélfogva  nem 
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alkalmasak  arra,  hogy  a  házasfeleknek  az  életközösségük 
megszakadása  után  felmerült  vagyonjogi  vagy  érzelmi  sérelmeit 
orvosolják.

Debreceni Ítélőtábla Pf. I. 20. 201/2006/6.

Ha  a  bíró  ellen  benyújtott  kereset  egyidejűleg  személyiségi  jog 
megsértésének  megállapítására,  illetve  nem  vagyoni  kártérítés 
követelésére irányul,  a  bíró szolgálati  viszonyára tekintettel  csak a 
nem vagyoni kárigényt lehet – jogviszony hiányában – elutasítani. A 
jogsértés megállapítása körében a bíró elleni keresetet érdemben kell 
elbírálni.

BDT 2006.   –   7. ÉVFOLYAM   –   11. SZÁM

Debreceni Ítélőtábla Pf. III. 20.157/2006/3.

Ha  a  házassági  vagyonközösség  megszüntetésére  irányuló 
szerződésben  a  felek  kijelentik,  hogy  a  házastársi 
vagyonközösségüket teljes mértékben megszűntnek tekintik, és ebből 
eredően  a  jövőben  egymással  szemben  semmilyen  követelést  nem 
támasztanak,  az  elszámolást  teljeskörűnek  kell  tekinteni.  Ebből 
következően utóbb egyik fél sem érvényesíthet kellő alappal további 
vagyoni  igényt  azon  a  címen,  hogy  azt  a  szerződésben  külön  nem 
nevesítették.

Debreceni Ítélőtábla Fpkf. IV. 30.008/2006/2.
______________________________________________________________________
Súlyos  mulasztás  a  felszámoló  részéről,  ha  a  törvényben 
meghatározott írásbeli előkészítéssel összefüggő kötelezettségét nem 
teljesíti. A bíróság a felszámolási eljárás lényeges szabályát sérti meg, 
ha nem észleli és nem pótoltatja a felszámolónak ezt a mulasztását és 
a  felszámoló  által  kellően  elő  nem  készített  kérelem  alapján  hoz 
határozatot.

Debreceni Ítélőtábla Pf. I. 20.126/2006/7.

A bíróság felhasználhatja azonos tényállás mellett, azonos szakkérdés 
eldöntésére a más ügyben beszerzett szakvéleményt is, feltéve, hogy 
azt a  tárgyalás anyagává teszi  és a felek megismerhetik.  Lényeges 
eljárási szabálysértésnek minősül, ha a bíróság nem biztosítja a félnek 
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a  szakvélemény  megismerését  és  az  arra  vonatkozó  észrevétel 
előterjesztésének lehetőségét.

Debreceni Ítélőtábla Pf. II. 20.344/2006/2.

Ha  a  perújítási  kérelemben  új  okiratra  hivatkoznak,  a  perújítás 
megengedhetősége  körében  csak  azt  kell  elbírálni,  hogy  az  okirat 
alapján van-e elvi lehetőség a perújítóra nézve kedvezőbb tényállás 
megállapítására.  Az,  hogy  az  okirat  szenved-e  alaki  vagy  tartalmi 
hibában már az érdemi döntést befolyásoló kérdés.

BDT 2006.   –   7. ÉVFOLYAM   –   12. SZÁM

Debreceni Ítélőtábla Pf. III. 20.612/2005/10.

Az eljárt bírósággal szemben indított kártérítési per nem jelenthet új 
jogorvoslati fórumot a fél számára a kedvezőtlen döntést tartalmazó 
jogerős ítélet felülvizsgálatára. Kártérítés alapjául nem szolgálhat, ha 
a  fél  a  jogerős  ítéletet  érdemben  vagy  eljárási  szabálysértésre 
hivatkozva továbbra is vitatja.

Debreceni Ítélőtábla Pkf. II. 20.472/2006/2.

Az egyesület változás átvezetése iránti kérelmének elbírálása során a 
megyei bíróság a nemperes eljárás keretében nem vizsgálhatja, hogy 
a döntést hozó közgyűlés határozatképes volt-e.

Debreceni Ítélőtábla Vpkf. IV. 30.065/2006/2.

I. Vagyonrendezési  eljárás  lefolytatására  irányuló  kérelem 
elbírálása esetén a bíróságnak a jogszabályban meghatározott 
feltételeket,  mint konjunktív  követelményeket kell  figyelembe 
vennie.  Ha  bármelyik  feltétel  hiánya  nyilvánvaló,  a  további 
feltétel vizsgálata mellőzhető.

II. A vagyonrendezési  eljárásban a „vagyon” fogalmát nem lehet 
kiterjesztően  értelmezni  más  jogszabályokban   fellelhető 
definíciók alapján.

12


