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Az általam küldött döntés, valójában nem egy jogerős ítélet, de nem is egy döntésből áll. 

A döntés lényege, hogy az 1. sz. ügyfél Kft. birtokvédelmi eljárást kezdeményezett, mely 
kérelmet a bíróság elutasította. A végzés fellebbezés hiányában jogerőre emelkedett. A 
végzés meghozatalakor azonban az 1. sz. ügyfél Kft. beleolvadt a 2. sz. ügyfél Zrt-be. A 
Pp. 119. § (1) a) pontja alapján ha a fél megszűnik az eljárás törvény erejénél fogva 
félbeszakad, és a Pp. 120. § (4) bekezdése értelmében pedig a félbeszakadást követően 
minden bírói döntés hatálytalan, melyet a BH 2018.11.317. számú eseti döntés is 
megerősít. 

A 2. sz. ügyfél Zrt. nevében ezt bejelentettük (perbelépési kérelemmel együtt) és kértük 
az eljárás folytatását. 

A bíróság azonban azt állapította meg, hogy az eljárás jogerősen megszűnt és így a 
félbeszakadásnak sincs helye, noha, amint azt fent rögzítettem, az eljárás törvény erejénél 
fogva félbeszakadt, azaz a bíróság döntése nem hogy nem zárta le az ügyet jogerősen, de 
a bíróság döntése hatálytalan is volt. 

Tekintettel arra, hogy a bíróság elutasító végzése nem volt fellebbezhető, az eljárás 
elhúzódása miatti kifogást jelentettünk be, melyet a Törvényszék (ez alkalommal már 
három bíró) szintén elutasított, megismételve az első fokú bíróság korábban közölt 
tájékoztatását. A végzés ellen fellebbeztünk a Törvényszék hibás jogorvoslati kioktatása 
fényében, mely fellebbezést az Ítélőtábla érdemi vizsgálat nélkül elutasított, hiszen a 
Törvényszék végzése nem volt fellebbezhető. 

Álláspontom szerint azért kirívóan okszerűtlen, súlyosan sérti a jog célját, az 
igazságosság  
és a méltányosság érvényre juttatását a fenti döntés sorozat, mert gyakorlatilag 
rendelkezésre áll úgy egy jogerősnek állított döntés, hogy az valójában hatálytalan, 
ugyanakkor ezen jogot érvényesíteni egy elvakult bírósági titkár és Törvényszéki tanács 
miatt érvényesíteni nem lehet, s így az ügyfél a jogait nem hogy érvényesíteni nem tudta, 
de az valójában jogerősen el sem lett bírálva. 

A Kúriához ez esetben már csak abban a kérdésben lehetne fordulni, hogy az Ítélőtábla 
érdemi vizsgálat nélkül elutasította az eljárás elhúzódása miatti kifogásunk elutasításával 
szembeni fellebbezést, mert az ellen nem is lett volna helye fellebbezésnek. Ez esetben 
tehát a Kúria abban a kérdésben foglalna állást, hogy az Ítélőtábla helyesen döntött-e, 
amikor a fellebbezést az előbbiek tekintetében érdemi vizsgálat nélkül elutasította, azaz a 
jogkérdés érdemében nem döntene. A Kúriától tehát nem várható jogrendet helyreállító 
döntés már, a Kúriához ezért nem fordultunk. Magam részéről már csak az 
Alkotmánybíróságon gondolkozok, de igazán attól sem várok semmi jót, mostanság az 
Alkotmánybíróság több mindenre is rögzítette, hogy bár az Alaptörvényben szerepel egy 
jog, így pl. hogy rendelet nem lehet ellentétes törvénnyel, de hozzátette, hogy ez 
alkotmányi panaszban nem érvényesíthető. 






















