
Ítélőtáblai Határozatok

2005. június

IH 2005. 78.

Pkf.II.20.141/2005/2. szám

1. A Pp.  109.  §-ának (3) bekezdésében megfogalmazott  méltányos 
elbírálás  követelménye  általában  akkor  érvényesülhet,  ha  a 
személyesen  eljáró  fél  oldalán  állapítható  meg  kisebb  súlyú 
mulasztás  vagy  egyébként  alacsony  a  felróhatóság  foka.  A  jogi 
képviselő  mulasztásának  megítélése  azonban  szigorú.  A  jogi 
képviselő,  ügyvédi  iroda  ügykezelési,  postázási  hibája  a 
felróhatóság, illetve a késedelem mértékétől függetlenül vétlennek 
nem tekinthető (BH. 1990/428, 1991/214., 1996/437.).

2. A  határidő  elmulasztásának  következményeit  nem  lehet 
alkalmazni,  ha  a  bírósághoz  intézett  beadványt  legkésőbb  a 
határidő utolsó napján ajánlott küldeményként postára adták (Pp. 
105. §-ának (4) bekezdése). Nem hatályosul e rendelkezés abban 
az esetben, ha a küldemény – téves címzés folytán – nem jut el a 
bíróságra.

IH. 2005. 83.

Gf.III.30.043/2005/3. szám

A Gt. 153. §-ának (3) bekezdésében a napirend kiegészítéséhez előírt 
„ismertetés” fogalmilag nem azonos a (2) bekezdésének szövegében 
szereplő  „megküldés”-sel.  Ha  a  tagok  valamelyike  a  meghívóhoz 
képest további napirendi pontok megtárgyalását javasolja, nem elég 
azt  igazolnia,  hogy  a  javaslatát  a  taggyűlés  napja  előtt  legalább  
3  nappal  postára  adta.  Ahhoz,  hogy  a  napirendre  vétel  törvényes 
legyen,  szükséges,  hogy  a  kezdeményező  legkésőbb  az  említett 
időben,  bármilyen,  a  közlés  tartalmának  megfelelő  formában 
ténylegesen ismertesse a tagokkal a javaslatát.



2005. szeptember

IH 2005. 109.

Pf.II.20.400/2005/4. szám

Nem jár a perindítási határidő elmulasztásával,  és nincs akadálya a 
sajtóper érdemi tárgyalásának, ha a felperes – noha formálisan nem 
őt  nevezte  alperesnek  –  de  keresetében  a  helyes  alperest  is 
megjelölte (Ptk. 79. § (1) bek.; 1986. évi II. tv. (St.) 7-8. §; Pp. 343. §).

Közszereplők  által  közéleti  vitában  kifejtett  vélemény-nyilvánítás, 
bírálat  ismertetése  –  egyéb  tényállási  elem  hiányában  –  sajtó-
helyreigazítási igényt nem alapoz meg (Ptk. 79. § (1) bek.; PK. 12. sz. 
állásfoglalás).

IH 2005. 115.

Pf.II.20.324/2005/4. szám

Az Önkormányzat kártérítési felelőssége szempontjából különbséget 
kell tenni az önkormányzat jogalkotó és jogalkalmazó tevékenysége 
között.  A  jogalkotás  körében  elkövetett  hibákért  az  önkormányzat 
kártérítési felelősséggel nem tartozik (Ptk. 349. §; PK 42.; 1990. évi LXV. 
tv. (Ötv.) 16. § (1) bek.).

2005. december

IH 2005. 153

Pf.I.20.174/2005/4. szám

1. Egy  testület  működését  általában  bíráló  tényállítás  nem 
vonatkoztatható  külön-külön  a  testület  minden  egyes  tagjára, 
ezért nem szolgálhat alapul  a Ptk.  84. §-ának (1) bekezdésében 
meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásához.

2. Önmagában a közszereplés vállalása nem lehet hivatkozási alap a 
jó  hírnevének  sérelmét  elszenvedő  személlyel  szemben,  ha  a 
valótlan és sértő tényállítás a vállalkozói tevékenységére és családi 
kapcsolataira vonatkozik. (Ptk. 78. § (1) és (2) bek.).
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IH 2005.162

Gf. IV.30.174/2005/6. szám

A megállapításra  irányuló  kereset  előterjesztésének  két  konjunktív 
feltétele  van:  a  jogvédelem  szükségessége  és  a  teljesítés 
követelésének kizártsága. E két feltétel bármelyikének hiánya esetén 
megállapítási keresetnek nincs helye.
Ugyanígy  nem  lehet  helye  a  semmisség  megállapítására  irányuló 
viszontkeresetnek sem a Pp. 123. §-ában előírt feltételek hiányában.
(Pp. 123. §; Ptk. 313. §; 234. § (1) bek.)

IH 2005.165

Gf.IV.30.229/2005/7. szám

Az  elsőfokú  bíróság  a  hatályon  kívül  helyezés  folytán  megismételt 
eljárásban a másodfokú bíróság bizonyításra vonatkozó utasításához 
kötve van. Attól csak akkor térhet el, ha az elrendelt bizonyítás utóbb 
feleslegessé válik.  (Pp. 164. § (2) bek.; 182. § (3) bek.; 252. § (3) és (4) 
bek.; BKT-PKT-GKT 1/1981. sz.)
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BDT 2005.   –   6. ÉVFOLYAM   –   7-8. SZÁM

Debreceni Ítélőtábla Pf. IV. 20     018/2005/5.  
_______________________________________________________
I. A törvény a felek számára már a jogügylet létrejöttét megelőző 

időre  is  állapít  meg  kötelezettségeket  az  előkészítés, 
együttműködés,  tájékoztatás  körében.  Ha  a  megállapodás 
létrejött,  e  kötelezettségek  teljesítését  vagy  elmulasztását  a 
szerződésszegés szabályai szerint kell figyelembe venni.

II. Az egyéni vállalkozás nem rendelkezik a tevékenységet folytató 
magánszemély vagyonától elkülönült vagyonnal.

Debreceni Ítélőtábla Pf. II. 20.008/2005/2.

I. A  pártfogó  ügyvéd  jogállása  a  meghatalmazott  ügyvédével 
azonos,  esetében  a  meghatalmazást  a  bíróság  kirendelő 
végzése pótolja.

II. A fél és a képviselője közötti nézeteltérésnek jogi relevanciája 
nincs, az akarategység hiánya a fél számára többletjogot nem 
biztosít,  a  határidők  számítását,  a  mulasztás 
jogkövetkezményeinek alkalmazását nem befolyásolhatja.

Debreceni Ítélőtábla Gf. III. 30.042/2005/3.
_______________________________________________________
Ha  a  keresetindításkor  elrendelt  perfeljegyzés  törvényi  feltételei  a 
kereset  megváltoztatása  miatt  utóbb  már  nem  állnak  fenn,  a 
perfeljegyzés törlésének van helye, függetlenül attól, hogy mi volt a 
keresetváltoztatás indítéka.

Debreceni Ítélőtábla Pkf. II. 20.087/2005/3.
_______________________________________________________
I. Az  egyesület  nyilvántartásba  vétele  előtt  nem  jogi  személy, 

ezért  társadalmi  szervezetként  még  nem  működhet  az 
alapszabály szerint. A nyilvántartásba vétel megtörténtéig csak 
az alapszabály alkotását és annak az alapítók általi elfogadását 
lehet  megállapítani.  Ha  az  alapítói  kör  nem  azonos  a 
megalakulást  kimondókkal,  a  megalakulást  újból  ki  kell 
mondani.

II. Az egyesület  alapszabályának  nem kötelező  tartalmi  eleme a 
tagfelvétel  módjának  részletes  szabályozása.  Nem  sérti  a 



tagegyenlőség  elvét  a  felvételre  váró  tagjelöltek  „osztályba 
sorolására” vonatkozó rendelkezés.

III. A nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolni kell – többek 
között – az egyesület alakuló üléséről készült jegyzőkönyvet, s 
az meg kell hogy feleljen a teljes bizonyító erejű magánokirat 
alaki követelményeinek.

BDT 2005.   –   6. ÉVFOLYAM   –   9. SZÁM

Debreceni Ítélőtábla Pf. II. 20.144/2005/4.

Az elővásárlásra jogosult társtulajdonos csak akkor alapíthat jogot a 
vételi  ajánlat  közlésének  formális  elmaradására,  ha  addigi  eljárása 
jóhiszemű  volt.  Nem  tekinthető  a  jogosult  eljárása  jóhiszeműnek, 
különösen,  ha  miután  a  lakcímváltozás  bejelentésének  elmaradása 
miatt  sikertelen  volt  a  közlés,  más  forrásból  tudomást  szerezve  a 
szerződésről nem adta jelét vételi szándékának, s csak hosszabb idő 
eltelte után, a megnövekedett forgalmi érték ismeretében kívánta a 
jogát gyakorolni.

Debreceni Ítélőtábla Gf. IV. 30.029/2005/5.

Perfeljegyzés  elrendelésére  irányuló  kérelem elbírálása  során  nincs 
helye  az  ügy  érdemére  vonatkozó  vizsgálódásnak.  A  bíróságnak 
ilyenkor  azt  kell  vizsgálnia,  hogy  a  keresetlevél  megfelel-e  a 
törvényben  előírt  alaki  és  tartalmi  követelményeknek,  a  per  azok 
körébe  tartozik-e,  amelyek  feljegyzését  az  Inytv.  lehetővé  teszi, 
végül, hogy a feljegyzésnek nincs-e ingatlan-nyilvántartási akadálya.

BDT 2005.   –   6. ÉVFOLYAM   –   10. SZÁM

Debreceni Ítélőtábla Fpkf. III. 30.115/2005/2.

Az  adós  fizetőképtelensége  megállapítható,  ha  a  vele  szemben 
lefolytatott  végrehajtás  eredménytelen  volt.  A  végrehajtás 
eredménytelenségét a hitelező kellően alátámasztja, ha igazolja, hogy 
az  adós  számlájára  benyújtott  azonnali  beszedési  megbízás 
fedezethiány miatt nem teljesült.
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Debreceni Ítélőtábla Gf. IV. 30.123/2005/8.

A megállapításra  irányuló  kereset  előterjesztésének  két  konjunktív 
feltétele  a  jogvédelem  szükségessége,  valamint  a  teljesítés 
követelésének kizártsága. E két feltétel bármelyikének hiánya esetén 
megállapítási per nem indítható.

Debreceni Ítélőtábla Gf. III. 30.042/2005/3.
_______________________________________________________
Ha  a  keresetindításkor  elrendelt  perfeljegyzés  törvényi  feltételei  a 
kereset  megváltoztatása  miatt  utóbb  már  nem  állnak  fenn,  a 
perfeljegyzés törlésének van helye, függetlenül attól, hogy mi volt a 
keresetváltoztatás indítéka.

Debreceni Ítélőtábla Gf. III. 30.078/2005/2.

I. Ha  a  bíróság  a  felet  határidő  tűzésével  okirat  becsatolására 
hívja fel, a felhívást csak akkor lehet teljesítettnek tekinteni, ha 
a fél azokat a mellékleteket is becsatolja, amelyekre magában 
az  okiratban  utalás  történt  és  amelyek  nélkül  az  okirat 
tartalmát nem lehet értelmezni.

II. Ha a fél mulasztása késleltette a per befejezését, a pénzbírság 
kiszabásának akkor is helye van, ha a per elhúzása a félnek nem 
állt érdekében.

BDT 2005.   –   6. ÉVFOLYAM   –   11. SZÁM

Debreceni Ítélőtábla Pf. II. 20.302/2005/7. 

I. A  kegyeleti  jog  jogosultja  családi  jogállásának  utólag 
bekövetkezett változásával nem veszíti el az igényérvényesítés 
lehetőségét.

II. Több  kegyeleti  jogosult  esetén  valamennyien  önállóan,  de 
egymás  jogainak  tiszteletben  tartásával  gyakorolhatják  e 
jogukat, ezért alapvető elvárás a kegyeleti jog gyakorlása során 
az együttműködés.
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III. Ha a kegyeleti jog megsértője maga is jogosult, vele szemben 
nem  alkalmazható  olyan  jogkövetkezmény,  amely  az  általa 
okozottnál nagyobb sérelemmel jár.

Debreceni Ítélőtábla Cgf. IV. 30     032/2005/3.  

A  cégnyilvántartás  adatainak  változását  akkor  is  a  változás 
megtörténtétől számított 30 nap alatt kell bejelenteni, ha a képviselő 
a bejelentés formai  kellékeit  hiányosnak tartja.  A határidő jelentős 
túllépését  nem  menti,  és  a  pénzbírság  kiszabását  nem  teszi 
mellőzhetővé,  hogy a képviselő a változásra vonatkozó iratoknak a 
cégbírósági bejegyzésre való alkalmassága tekintetében tévedésben 
volt.

BDT 2005.   –   6. ÉVFOLYAM   –   12. SZÁM

Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.268/2005/3.

Nem  jelenti  a  munkához  való  jog,  mint  a  polgári  jog  által  védett 
személyiségi  jog sérelmét,  ha a munkáltató a jogszabályi  előírások 
téves értelmezése,  vagy formai  előírások be nem tartása miatt,  de 
egyébként  a  személyiségi  jogok  megsértése  nélkül  szünteti  meg 
jogellenesen a munkaviszonyt.

Debreceni Ítélőtábla Gf.IV.30.222/2005/4.

Ha  a  szállítmányozó  a  küldeményben  bekövetkező  károkért  nem 
„fuvarozó  módjára”  felel,  mindaddig,  amíg  a  fuvarozóval  szemben 
érvényesítheti  a  megbízó  igényeit  –  azaz  a  fuvarozóval  szembeni 
követelés a megbízó hibájából nem évül el – a megbízó nem léphet fel 
az  igényérvényesítés  elmulasztása  (késedelme)  miatt  a 
szállítmányozóval szemben, mert a kártérítési követelése időelőtti.

Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.297/2005/5.

Ha a károkozás következtében a károsult elveszti hozzátartozóját, s 
ezen  felül  saját  egészségi  állapota  is  megromlik,  a  nem  vagyoni 
kártérítés  mértékét  e  két  sérelem  együttes  súlyának 
figyelembevételével kell megállapítani.
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Debreceni Ítélőtábla Pf. II. 20.351/2005/4. szám

A bíróság nem vizsgálhatja a perbehívásra irányuló kérelem indokait, 
és nem tagadhatja meg a perbehívás közlését annak címzettjével. Ha 
a bíróság nem kézbesíti a kérelmet a perbehívott harmadik személy 
részére  és  nem  tájékoztatja  őt  a  beavatkozás  lehetőségéről,  ezzel 
olyan  eljárási  szabálysértést  valósít  meg,  amely  alapul  szolgál 
ítéletének hatályon kívül helyezéséhez.
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