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A Legfelsőbb Bíróság és az ítélőtáblák polgári kollégiumvezetőinek 
2008. szeptember 25. napján megtartott tanácskozásán megvitatott 

kérdésekről.

A Legfelsőbb Bíróság és az ítélőtáblák polgári kollégiumvezetői 2008. szeptember 
25. napján a Debreceni Ítélőtáblánál tartották a soron következő tanácskozásukat. 
A tanácskozáson minden meghívott részt vett:

Dr. Wellmann György a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának vezetője
Dr. Murányi Katalin a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának helyettes vezetője
Dr.  Kertészné  dr.  Princzinger  Márta  a  Fővárosi  Ítélőtábla  Polgári  Kollégiumának 
vezetője
Dr. Gál Judit a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának helyettes vezetője
Dr. Zámbó Tamás a Győri Ítélőtábla Polgári Kollégiumának vezetője
Dr. Juhász László a Pécsi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának vezetője
Dr. Kemenes István a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának vezetője
Dr. Urhegyi Béla a Debreceni Ítélőtábla Polgári Kollégiumának vezetője

A tanácskozás résztvevői  az eredetileg tervezett napirendtől részben eltérve két 
előterjesztést vitattak meg, a vita során a következőkben összefoglalt álláspontok 
alakultak ki.

I.

A  tanácskozás  elsőként  megvitatta  a  Debreceni  Ítélőtábla  polgári  kollégium-
vezetőjének a személyiségvédelmi perek egyes jogértelmezési kérdéseit taglaló „Kit 
terheljenek  a  személyiségi  jogok  megsértésének szankciói,  ha  a  jogsértést  jogi 
személy nevében eljáró természetes személy követi el?” című előterjesztését.

Az  előterjesztő  számára  az  adott  okot  a  kérdés  felvetésére,  hogy  a  civilisztikai 
kollégiumvezetők  2007.  január  29-31.  napjain  tartott  országos  tanácskozásán 
napirendi  pontként  szerepelt  a  személyhez  fűződő  jogok  megsértésére 
hivatkozással  bírák  és  bíróságok  ellen  indított  perek  tapasztalatait  elemző 
vitaanyag. Ezen a tanácskozáson egyetértés született arról, hogy egyfelől a bíró, 



mint  természetes  személy  ellen  előterjesztett  keresetlevelet  nem  lehet  a  Pp.  
130. §-a (1) bekezdésének g) pontja alapján idézés kibocsátása nélkül elutasítani, 
másfelől  a bíró ítélkező tevékenységével  összefüggő sérelem miatt  érdemben is 
vizsgálandó  személyiségi  jogi  igény  csak  a  jogi  személy  bírósággal  szemben 
érvényesíthető. Érdemi ítélettel kell tehát elutasítani a passzív perbeli legitimáció 
hiányával  indokolva  a  bíróval  szemben  ilyen  igény  tárgyában  előterjesztett 
keresetet. Az előterjesztő álláspontja szerint ezt a kérdést nem lehet kizárólag a 
bírókra, mint természetes személyekre, illetve a bíróságokra, mint jogi személyekre 
vonatkoztatva vizsgálni. Egységes, és a korábbiaktól némileg eltérő jogalkalmazói 
gyakorlatot  csakis  úgy  lehetséges  kialakítani,  ha  az  alkalmazásra  kerül  minden 
olyan  tényállás  esetén,  amikor  jogi  személy  nevében  (más  kifejezéssel  a  jogi 
személy tevékenységi körében) eljáró természetes személy követ el személyiségi 
jogsértést. A továbbiakban azt igyekezett bemutatni az előterjesztő, hogy a bírói 
gyakorlat jelenleg – tényállástól függően – megállapíthatónak tartja a jogsértést 
mind  a  természetes  személy,  mind  a  jogi  személy  oldalán.  Ennek  megfelelően 
rendre érdemi ítélettel fejeződnek be az ilyen perek mindkét esetben.

A vita  során – bár  idővel  közeledtek egymáshoz az  álláspontok – egyhangúlag 
elfogadott álláspont nem alakult ki.

Abban mindenki egyetértett, hogy a kérdést valóban nem lehet kizárólag a bírákra 
és a bíróságokra vonatkoztatva vizsgálni.  A továbbiakban a vitában részt  vevők 
rendre a természetes személy, illetve jogi személy megjelölést használták.

A  többség  által  elfogadott  álláspont  az  volt,  amit  a  Győri  Ítélőtábla 
kollégiumvezetője írásban is előterjesztett: „Amennyiben a természetes személy a 
jogi  személy  képviseletében,  a részére meghatározott  ügykörben,  feladatkörben 
eljárva  követi  el  a  jogsértést,  s  magatartása  e  körből  nem  lép  ki,  azt  a  jogi 
személynek kell beszámítani.”

Külön vita indult arról, hogy milyen esetben állapítható meg, hogy a természetes 
személy „kilépett” a részére meghatározott ügykör, feladatkör által meghatározott 
szerepből.  Elhangzott  olyan nézet is,  mely szerint,  ha a természetes személy a 
kifogásolt  magatartás  tanúsítása  során  nem lépett  ki  ebből  a  szerepből,  akkor 
jogsértés sem történt.

A  vita  színességét  jellemezte,  hogy  még  a  következő  álláspontok  is  kifejtésre 
kerültek: 

Egy  bíró,  ha  bíróként  jár  el,  nem léphet  ki  a  szerepéből,  akármilyen  többlet-
tényállást is valósít meg, amiatt csak a bírósággal szemben lehet fellépni, mert ha 
ettől eltérően a per bírósága vizsgálja, hogy megvalósult-e többlet-tényállás, újabb 
problémák következhetnek.

A Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának vezetője ismertette a szaktanácsának 
álláspontját,  mely  szerint  a  vizsgált  esetkörben  a  jogában  megsértett  félnek 
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választási lehetősége van: perelheti a jogsértést közvetlenül elkövető természetes 
személyt,  illetve  azt  a  jogi  személyt  is,  akinek  a  nevében eljárt  a  természetes 
személy.

II.

A tanácskozás ezután megvitatta „A társasház-közösség jogképességének kérdése 
az  általa  indított  szavatossági  (jótállási)  igények  érvényesítése iránti  perekben.” 
című előterjesztést.

Az előterjesztést a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumvezetője tette azt követően, 
hogy  eltérő  jogalkalmazást  tapasztalt  az  ítélőtábla  szaktanácsai,  illetve  a 
felülvizsgálati  jogkörben  eljáró  Legfelsőbb  Bíróság  szaktanácsa  esetében.  Az 
ítélőtábla tanácsai  által  követett  jogértelmezés szerint a jogképesség korlátozott 
volta  miatt  a  társasház  saját  nevében  nem  jogosult  pert  indítani  a  közös 
tulajdonban  lévő  részekkel  kapcsolatos,  a  társasházi  lakások  adásvételi 
szerződésén  alapuló  jótállási  (szavatossági)  igény  érvényesítésére,  míg  a 
Legfelsőbb  Bíróság  ilyen  tárgyú  perekben  ítélkező  tanácsa  szerint  a  társasház-
közösség a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése során önállóan perelhet 
és perelhető, melybe beleértendő a közös tulajdonrészekre vonatkozó szavatossági 
(jótállási) igények bíróság előtti perindítással történő érvényesítése is.

Lényegében mindkét felfogás a 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 
3.  §-a  (1)  bekezdésének  értelmezésével  keletkezett,  mely  szerint  a  társasház 
tulajdonostársainak közössége (a továbbiakban: közösség) az általa viselt közös 
név alatt az épület fenntartása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése  
során  jogokat  szerezhet  és  kötelezettségeket  vállalhat,  önállóan  perelhet  és 
perelhető, gyakorolja a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat, viseli a 
közös tulajdon terheit.

A  tanácskozás  résztvevői  megkíséreltek  egyetértésre  jutni  abban  a  kérdésben, 
hogy  az  idézett  törvényhellyel  a  társasház,  mint  szervezet  részére  biztosított 
korlátozott  perbeli  jogképesség  konkrétan  milyen  jogok  szerzésére,  illetve 
kötelezettségek  vállalására  terjed  ki.  A  Fővárosi  Ítélőtábla  szaktanácsainak 
álláspontját  magáévá  tévő  előterjesztés  szerint,  bár  a  „közös  tulajdonnal 
kapcsolatos  ügyek intézése”  kifejezésnek a  nyelvtani  értelmezése  meglehetősen 
tág  értelmezésre  nyújtana  lehetőséget,  ugyanakkor  e  megfogalmazásban  a 
tulajdoni  (a  dologi)  elem  a  domináns:  konkrétan  a  közös  tulajdonhoz  tapadó 
ügyintézést  jelenti.  Az  ügyek  olyan  köre  tartozik  ebbe,  amelyek  a  közös 
tulajdonban  lévő  részeknek  a  közös  tulajdonlásával  (birtoklás,  használat, 
rendelkezés) függenek össze. Ezáltal az idézett rendelkezés – összhangban a Ptk. 
578/I. §-ának (1) bekezdésében foglaltakkal – a társasház szervezetet kifejezetten 
a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos intézményként ismeri el. Márpedig a 
társasházi  épületekre  vonatkozó  jótállási,  szavatossági  igények  a  társasházi 
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jogviszony  körén  kívül  esnek,  mivel  attól  teljesen  független  jogviszonyokból 
származhatnak.  A  hibás  teljesítés  miatt  támasztott  igények  érvényesítésénél 
kizárólag a szerződés tartalma, a szerződéses pozíció alapján dönthető el, hogy ki 
az igény jogosultja. Az előterjesztés praktikus érvekkel is alá kívánta támasztani az 
értelmezés  helyességét,  végső  következtetése  szerint  ugyanis  a  társasház 
jogképességének  kiterjesztése  csak  látszólagosan  segítené  elő  az  igény-
érvényesítést,  valójában  inkább  bonyolítja  az  igények  összetettsége  miatt  a 
bizonyítást és az ügyek megoldását.

A  tanácskozás  résztvevői  a  vita  során  általában  az  általuk  vezetett  kollégium 
szaktanácsainak  véleményére  hivatkoztak,  a  velük  való  konzultációk  során 
kialakított álláspontot képviselték.

Az  érvényesítendő  igények  kötelmi  eredetét  hangsúlyozó  előterjesztéssel  a 
Debreceni  Ítélőtábla  szaktanácsa  minden  tekintetben  egyetértett,  az  így 
megerősített közös álláspont azonban a vita során nem nyert többségi támogatást.

A  Legfelsőbb  Bíróság  és  a  további  három  ítélőtábla  szaktanácsai  az 
előterjesztésben  vitatott  álláspontot  tartották  elfogadhatóbbnak,  dogmatikai  és 
gyakorlati megfontolásokkal alátámasztottabbnak.

Azt érezni lehetett a vitában elhangzottak alapján, hogy a társasház alapításának, 
illetve a társasházi lakások értékesítésének technikái országrészenként eltérhetnek 
egymástól, s ez visszatükröződik az ott ítélkezők szemléletében. 

A társasház alapításának két alapvető megoldása ismeretes: 

Az egyik, amikor egy beruházó felépít egy lakóparkot és ő maga egyszemélyben 
társasházzá  alakítja.  Ezután  lakásonként  értékesíti,  tehát  bárki,  aki  utóbb 
tulajdonos lesz, egy, már működő társasházba lép be. 

A  másik  esetben  viszont  az  ingatlan  részarány  tulajdonosai  építőközösséget 
alkotnak,  majd  a  kivitelezést  követően  szerződéssel  alapítanak  társasházat. 
Részarány tulajdonosként, illetve építőközösségi tagként egyértelműen egyenként 
érvényesíthetnek minden jogosultságot a közös tulajdonú részekkel kapcsolatban 
is.  Nyilván  ebben  az  esetben  lehet  elgondolkodni  azon,  hogy  a  társasház 
megalakulása után miért vesztik el ezeket a jogosultságokat.

Végül  az  a  többségi  álláspont  alakult  ki,  mely  szerint  a  Ttv.  3.  §-ának  (1) 
bekezdésével biztosított korlátozott perbeli jogképesség a társasház számára adott 
törvényi  engedmény  valójában,  mely  kiterjed  a  fenntartással,  karbantartással 
kapcsolatos  igények  érvényesítésére  is.  Amikor  tehát  a  közös  tulajdonban  lévő 
épület-szerkezetek  hibáinak  kijavítása  válik  indokolttá,  annak  megoldása  a 
társasház  szervezetére  tartozó  ügy,  függetlenül  attól,  hogy  a  hibát  még  a 
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kivitelezéskor elkövetett hibás teljesítés, vagy utóbb az idő múlása, esetleg egyéb 
károsodás idézte elő. Az egyes lakások tulajdonosai a közös tulajdonú épületrészek 
tekintetében nem léphetnek  fel  kijavításra  irányuló  igényekkel  tekintet  nélkül  a 
hibák eredetére.  Ők az ilyen igényeket  a társasházzal  szemben érvényesíthetik, 
akár peres úton is.

D e b r e c e n, 2008. október 16. napján

  Dr. Urhegyi Béla
a polgári kollégium
       vezetője
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