
Ítélőtáblai Határozatok

2007. március

IH 2007. 22.

Pf.II.20.532/2006/4. szám

A  kiszabott  büntetés  letöltése  előtt,  tévedésből  szabadított  elítélt 
újabb  elzárása  okozhat  olyan  személyiségi  jogi  sérelmet,  amely 
megalapozhatja a büntetés-végrehajtási intézet kárfelelősségét.  (Ptk.  
76. §; 84. § (1) bek. e) pont; Pp. 163. § (3) bek.)

IH 2007. 24.

Gf.III.30.471/2005/10. szám

Nem tekinthető joggal való visszaélésnek és nem teszi érvénytelenné 
az  önkormányzat  elővásárlási  jogával  létrejött  szerződést,  ha  az 
önkormányzat  saját  rendeletével  alapította  saját  magának  az 
elővásárlási jogot közösségi célt szolgáló ingatlanra.  (Ptk. 5. §; 200. § 
(2) bek.; 373. § (1)-(2) bek.; Ötv. 8. §; Épt. 25. § (2) bek.)

IH. 2007. 36.

Pf.I.20.600/2006/2. szám

Konszernjogi  felelősségre  alapított  igényt  akkor  is  az  általános 
hatáskörű  bíróság  előtt  kell  érvényesíteni,  ha  a  követelés  eredeti 
jogcíme munkabér volt. (Gt. 292. § (3) bek.; Pp. 349. § (1) és (2) bek.)

2007. június

IH 2007. 65.

Pf.I.20.225/2006/5. szám

A temető  kezelője  kegyeleti  jogsértést  követ  el,  ha  a  hozzátartozó 
által  megváltott  sírhelyet elidegeníti  és oda más elhunyt temetését 
lehetővé teszi. Az ezzel okozott vagyoni és nem vagyoni károkért való 



felelősségét nem mentheti ki azzal,  hogy a korábbi kezelőtől átvett 
hiányos  dokumentumok,  a  használatra  jogosultak  személyét 
pontatlanul  feltüntető  nyilvántartások  mellett  végezte  a  temető 
üzemeltetését. (Ptk. 84. § (1) bek. a) és e) pontjai; 85. § (3) bek.; 318. § (1)  
bek.; 339. § (1) bek.; 355. § (4) bek.; 1999. évi XLIII. tv. 18. §; 10/1970. (IV.  
17.) ÉVM-EüM. r. 33. § (1) bek.; 145/1999. (X. 1.) Korm. r. 10. §; 17. §; 18. §)

IH 2007. 70.

Pf.II.20.072/2007/6. szám

I. A  vízközmű  a  szennyvízhálózat  előírásszerű  kialakításán  és 
üzemeltetésén túl köteles ellenőrizni a hálózat rendeltetésszerű 
használatát és szabálytalanság észlelése esetén a fogyasztókat 
annak megszüntetésére felhívni. Ha ezt elmulasztja, az emiatt 
keletkezett károkért felel.

II. A  jegyző  kártérítő  felelősségét  megalapozza,  ha  a  rendezési 
tervnek, valamint a telek adottságának meg nem felelő épület 
létesítésére  ad  ki  építési  engedélyt,  s  ez  utóbb  a  tulajdonos 
károsodásához vezet. (Ptk. 207. § (1) és (3) bek.; 318. §; 339. §; 349. §;  
387. §; 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) és (2) bek.; 7. § (3) bek.; 13. § (1) és (2)  
bek.; 1990. évi LXV. tv. 8. § (1)-(4) bek.; 38/1995. (IV. 5.) Korm.r. 1. § (1)-(2)  
bek.; 7. § (1)-(2) bek.

IH 2007. 77.

Gf.I.30.379/2006/5. szám

A  biztosítási  szerződés  létrehozásában  közreműködő  harmadik 
személy  mulasztása  alapul  szolgálhat  kártérítő  felelősség 
megállapításához, de nem teszi jogosulttá a biztosítottat a szerződés 
tartalmától eltérő szolgáltatásokra. (Ptk. 537. §; 538. §; 554. §)

IH 2007. 80.

Gpkf.IV.30.670/2006/2. szám

A  gazdálkodó  szervezet  által  kért  illetékfeljegyzési  jog 
engedélyezésének feltételeit  a jogszabályban meghatározott  módon 
és  a  feltételek  teljes  körére  kiterjedően  kell  vizsgálni.  Ha  a 
gazdálkodó szervezet a részére fenntartott rövid lejáratú hitelkeretből 
finanszírozza a működését, önmagában nem jelenti feltétlenül azt is, 
hogy  a  vagyoni  helyzete  megrendült  és  ezáltal  az  illeték  előzetes 
megfizetése a vagyoni viszonyaival arányban nem álló megterhelést 
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jelentene számára. (1990. évi XCIII. tv. 60. § (1) bek.; 64. §; 6/1986. (VI. 26.)  
IM. r. 5. § (1) bek.; 2/196. (I. 24.) IM. r. 1. § (4) bek.)

2007. szeptember

IH. 2007. 116.

Pf.I.20.647/2006/7. szám

Amíg a kórháztól kártérítést igénylő felperes nem tudja bizonyítani a 
károsodása és a kórház tevékenysége közötti  okozati  összefüggést, 
nem kell  a  bizonyításnak  kiterjednie  a  felelősség  kimentését  célzó 
hivatkozásokra. (Ptk. 339. § (1) bek.; Pp. 164. § (1) bek.; 1997. évi CLIV. tv. 
77. § (3) bek.)

IH. 2007. 117.

Gf.IV.30.442/2006/3. szám

I. A  megrendelő  nem  kötelezheti  a  vállalkozót  arra,  hogy 
meghatározott  személyekkel  alvállalkozói  szerződést  kössön. 
Ha a szerződés végül  azért  szűnik  meg,  mert a  vállalkozó az 
ilyen megrendelői utasítást nem teljesítette, a megrendelő nem 
hivatkozhat a vállalkozó szerződésszegésére.

II. Az  ún.  készpénzfizetési  számla  birtoklása  –  az  ellenkező 
bizonyításáig  –  önmagában  bizonyítja  a  számlában  szereplő 
összeg  kifizetését.  Ha  azonban  kétséget  kizáróan 
megállapítható, hogy nem a számlában szereplő összeget adták 
át a számla kiállítójának, hanem attól eltérő teljesítés történt, a 
készpénzfizetési számla bizonyító ereje megdől.  (Ptk. 390. § (2) 
bek.; 392. § (1) bek.; 1992. évi LXXXIV. tv. 13. § (1) bek.)

IH 2007. 124.

Pf.II.20.360/2007/2. szám

A  személyes  költségmentesség  feltételeinek  vizsgálatakor  a 
tisztázatlan  tulajdonjogú  ingatlant  is  figyelembe  kell  venni,  ha  a 
kérelmező  vagy  a  tulajdonjoga  tisztázására,  vagy  a  vételár 
visszafizetésére számíthat. (6/1986. (VI.26.) IM.r. 6. § (1) és (2) bek.)
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BDT 2007.   –   8. ÉVFOLYAM   –   1. SZÁM

Debreceni Ítélőtábla Pf. I. 20.280/2006/5.

A felmentéssel végződő büntetőeljárás során foganatosított előzetes 
letartóztatás miatt igényelt kártalanítás megállapításánál nem lehet 
figyelembe  venni  a  vád  tárgyává  tett  bűncselekmény  súlyát  és 
társadalmi  megítélését.  A  kártalanítási  perben  a  szabadságelvonás 
tényének és tartalmának van jelentősége.

Debreceni Ítélőtábla Gf. III. 30.630/2005/6.

A vállalkozó felelőssége a szerződésben felajánlott szolgáltatásért áll 
fenn.  Ha azt  teljesítette,  a  rajta  kívül  álló  okból  elhúzódó műszaki 
átadás-átvételi  eljárás  késedelme  miatt  kötbér  fizetésére  nem 
kötelezhető.

Debreceni Ítélőtábla Pf. III. 20.705/2005/7.

I. Az  életközösség  megszűnését  követő  vagyonjogi  perekben 
elsősorban  a  családtagok  és  a  közeli  hozzátartozók  tudnak 
információval  szolgálni  a  felek  együttéléséről,  vagyoni 
viszonyairól. Ezért az ilyen személyek tanúvallomása pusztán a 
rokoni kapcsolat miatt nem mellőzhető.

II. A  fellebbezési  eljárás  keretében  elrendelhető  bizonyítás 
feltételei.

Debreceni Ítélőtábla Pkf. II. 20.491/2006/2.

Ha a fizetési meghagyásos eljárásban bírósági ügyintéző jár el, a bíró 
utasítását az ügyiratra fel kell jegyezni, s ennek tartalmaznia kell a 
döntés  lényegét  is.  A  feljegyzés  elmaradása  súlyos  eljárási 
szabálysértés.
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BDT 2007.   –   8. ÉVFOLYAM   –   2. SZÁM

Debreceni Ítélőtábla Gf. III. 30.589/2005/7.

A  hőszolgáltatónak  idegen  ingatlanon  fennálló  használati  jogára 
tekintettel a tulajdonost a használati jog alapításáért és nem annak 
gyakorlásáért illeti meg kártalanítás. Ez a kártalanítás egyszeri és a 
tulajdonos  személyében  beállott  változás  nem  éleszt  fel  újabb 
kártalanítási igényt.

Debreceni Ítélőtábla Pf. II. 20.355/2006/6.

A  szerződés  fedezetelvonó  jellegére  alapított  kereset  elbírálása 
esetén az adóssal  szerződő másik felet  akkor kell  rosszhiszeműnek 
tekinteni,  ha  tudott,  vagy  a  körülmények  szerint  tudnia  kellett  a 
követelés  fennállásáról  és  arról,  hogy  a  szerződés  a  hitelező 
követelésének a kielégítése alapját részben vagy egészben elvonta.

BDT 2007.   –   8. ÉVFOLYAM   –   3. SZÁM

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.

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.
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BDT 2007.   –   8. ÉVFOLYAM   –   4. SZÁM

Debreceni Ítélőtábla Cgtf.III.30.454/2006/2.

Nincs helye kérelemre induló törvényességi eljárásnak akkor, ha a fél 
az  általa  sérelmezett  jogsértés  orvoslását  az  anyagi  jogszabályok 
szerint peres eljárásban elérheti.

BDT 2007.   –   8. ÉVFOLYAM   –   5. SZÁM

Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.473/2006/6.

I. A Kártalanítási Számla megtérítési igényének elévülése nem a 
károkozással,  hanem  a  károsult  részére  történő  teljesítéssel 
kezdődik.

II. Ha a forgalomból kivont gépjárművet az üzembentartó érvényes 
kötelező  felelősségbiztosítás  nélkül  üzemelteti  és  azzal  kárt 
okoz,  a  Kártalanítási  Számla  helytállási  kötelessége  fennáll  a 
károsulttal  szemben,  ebből  eredő  kiadásait  az  üzembentartó 
megtéríteni  köteles.  Ebben  a  jogviszonyban  a  károkozás 
helyének sincs jelentősége.

III. Annak  bizonyítása,  hogy  a  kártérítésre  jogosult  kára  más 
forrásból  részben  megtérült,  vagy  megtérülhetett  volna  a 
kötelezettet terheli.

BDT 2007.   –   8. ÉVFOLYAM   –   6. SZÁM

Debreceni Ítélőtábla Pf.III.20.648/2006/7.

I. A  közös  tulajdon  megszüntetése  iránti  perben  az  ingatlant 
terhelő  jelzálog  jogosultjának  is  perben  kell  állnia.  Súlyos 
eljárási  szabálysértés,  ha  erről  az  elsőfokú  bíróság  nem 
gondoskodik.

II. Ingatlan  közös  tulajdonának  megváltás  útján  történő 
megszüntetése esetén csak az ingatlanban lakó tulajdonostárs 
kötelezhető a megváltásra beleegyezése nélkül.
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Debreceni Ítélőtábla Gf.I.30.368/2006/3.

Az  írásbeliség  mellőzésével  létrejött  mezőgazdasági 
termékértékesítési  szerződés  az  egyik  fél  csekély  mértékű 
teljesítésével még akkor sem válik érvényessé, ha egyébként a felek 
szóbeli tárgyalások során minden lényeges kérdésben megállapodtak.

Debreceni Ítélőtábla Cgf.III.30.014/2007/2.

I. A változásbejegyzési kérelem teljesítéséhez szükséges adatok. 
A  kérelem  törvénysértő  elutasítása  a  törvény  által  nem 
megkövetelt adatok hiányára hivatkozva.

II. A cégjegyzésre jogosult személy adatait pontosan, a társasági 
szerződésben foglaltakkal megegyezően feltüntető címpéldány 
becsatolása feltétele a cégbejegyzésnek.

BDT 2007.   –   8. ÉVFOLYAM   –   7-8. SZÁM

Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.419/2006/4. 

I. Az orvosszakértőnek nem lehet feladata a polgári jogi felelősség 
egyes  elemeinek  bizonyítottságáról  állást  foglalni.  Ezért  nem 
akadálya a döntésnek, ha két szakértő véleménye között nem a 
szakmai  kérdések,  hanem  az  adott  orvosi  tevékenység  jogi 
megítélése tekintetében van ellentmondás.

II. Ha  a  károsodást  kiváltó  szövődmény  kialakulásának  idejét, 
konkrét okát, megelőzésének esetleges lehetőségét a bizonyítás 
során – főleg a dokumentáció hiányosságai miatt – nem lehet 
megállapítani,  akkor  nem  állapítható  meg  az  sem,  hogy  az 
orvosok  a  beteg  ellátása  során  a  legnagyobb  gondossággal 
jártak el.

Debreceni Ítélőtábla Gf.II.30.165/2007/3. 

I. A  lakásszövetkezetből  kiválni  szándékozó  önálló  egység 
tagjaival  szemben  a  szövetkezet  a  szándék  bejelentése  után 
csak  a  vagyonmegosztást  és  az  azon  alapuló  elszámolást 
követően  érvényesítheti  közös  költség  megfizetése  iránti 
igényét.
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II. Ha a követelés idő előtti, nem a kereset elutasításának, hanem a 
keresetlevél  idézés  kibocsátása  nélkül  történő elutasításának, 
illetve a per megszüntetésének van helye.

BDT 2007.   –   8. ÉVFOLYAM   –   9. SZÁM

Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.359/2006/5.

I. Aki  az  utóbb  balesetet  okozó  gépkocsit  a  vételár  kifizetése 
mellett  ténylegesen  birtokba  vette,  s  hosszabb  időn  át 
kizárólagosan használta, de gépjármű-felelősségbiztosítást nem 
kötött, a Kártalanítási Számla kezelőjének megtérítési igényével 
szemben nem hivatkozhat arra, hogy a gépkocsinak nem ő az 
üzembentartója.

II. Ha  a  betegsége  miatt  korábban  korlátozottan  munkaképes 
személy  a  károkozás  folytán  a  maradék  munkaképességét  is 
elveszti, a károkozó a teljes kárért felel.

Debreceni Ítélőtábla Gf.IV.30.140/2007/11.

I. Az olyan szerződést, amelynek a tárgyát a felek mennyiségi és 
minőségi szempontból is meghatározták, akkor is a vállalkozás 
szabályai szerint kell elbírálni, ha annak megjelölése eredetileg 
„megbízási szerződés” volt.

II. Nem  lehet  a  szerződéstől  való  elállásnak  tekinteni  az  olyan 
nyilatkozatot, amelyből egyértelműen kitűnik, hogy a nyilatkozó 
fél a szerződést csak a jövőre nézve kívánja megszüntetni.

III. Bánatpénzt  érvényesen  csak  elállás  esetére  lehet  kikötni,  a 
szerződés  egyéb  módon  történő  megszüntetésének  esetére 
nem.

IV. A  jogosult  által  kibocsátani  elmulasztott  számla  adatait 
tartalmazó keresetlevél benyújtása a kötelezettet késedelembe 
ejti, tehát a bíróság a keresetindítástól kezdve a jogosult javára 
késedelmi kamatot ítélhet meg.

BDT 2007.   –   8. ÉVFOLYAM   –   10. SZÁM
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Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.684/2006/7. 

A  gazdálkodó  szervezet  vezetőjétől  elvárható,  hogy  a  szervezet 
károsodása  esetén  a  károkozással  gyanúsítható  munkavállalókat 
feljelentse.  Ezért  a  munkavállaló  akkor  sem  tarthat  igényt 
személyiségi  jogsértés címén kártérítésre,  ha a feljelentéssel  indult 
nyomozást utóbb a bizonyítottság elégtelensége miatt megszüntetik.

Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.007/2007/5.

Ha  a  nyomozóhatóság  a  dolgot  a  törvényes  feltételek  hiányában 
foglalta  le,  majd  azt  nem  a  tulajdonosnak  adta  ki,  a  tulajdonos 
kárigényével szemben nem hivatkozhat arra, hogy a panasz folytán 
eljárt ügyészség az eljárását nem találta törvénysértőnek.

BDT 2007.   –   8. ÉVFOLYAM   –   11. SZÁM

Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.337/2007/3. 

I. Nem ütközik törvénybe valamely szerződés biztosítékául más, a 
szerződést  biztosító  mellékkötelezettségek  körén  kívül  eső 
szerződés megkötése.

II. Annak vizsgálatánál, hogy az adásvételi szerződésben kikötött 
vételár  feltűnően  aránytalan-e,  nem  lehet  figyelmen  kívül 
hagyni a felek valamelyikének külön igényeit, így különösen azt, 
hogy a visszavásárlási jog kikötése ellenérték nélkül történt.

Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.683/2006/8.

I. A  személyiségi  jogot  érintő  jogsértés  megállapításához  a 
felperes részéről elegendő annak bizonyítása, hogy a másik fél 
magatartása a jog által védett személyiségi érdekkörbe történő 
behatolást jelentett, személyiségi alanyi jogait érintette. Ha ez 
beigazolódott, a másik félnek kell kimentenie magát.

II. A bizonyítandó tényekre, a bizonyítási teherre vonatkozó bírói 
tájékoztatás  elmaradása  olyan  súlyos  eljárási  szabálysértés, 
amely a másodfokú eljárásban nem orvosolható.

BDT 2007.   –   8. ÉVFOLYAM   –   12. SZÁM
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Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.247/2007/4. 

Törvényi rendelkezés alapján a személyiségi  jogok korlátozhatók. A 
jogszabályi felhatalmazás alapján eljáró büntetés-végrehajtási intézet 
intézkedései  még  abban  az  esetben  sem  alapoznak  meg 
személyiségvédelmi igényt, ha azok egyébként az elítélt személyiségi 
jogait korlátozzák.

Debreceni Ítélőtábla FpkHf.IV.30.566/2006/2.

A felszámolási  eljárásban  a  bírság  jellegű  követelések  –  a  törvény 
speciális  rendelkezése  folytán  –  annak  ellenére  a  „G”  kielégítési 
kategóriába sorolandók, hogy adók módjára behajtandók.
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